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Lucrarea Ghid practic pentru organizarea fondurilor partidelor ºi 
pentru transparenþa raportãrii face parte din proiectul 
Transparent parties' funds spendings. An educated civil society 
to monitor it, realizat de Institutul pentru Politici Publice din 
Bucureºti ºi finanþat de Open Society Institute din Budapesta. 

Ghidul a beneficiat de o documentare amplã, în Bucureºti ºi în 
þarã. Mulþumim colegilor din oraºele în care s-au realizat 
interviuri ºi s-au cules date utile despre modul de organizare 
financiarã a partidelor în plan local: Monica Tobã (Craiova), 
Corneliu Loghin (Iaºi), Lucian Ionescu (Constanþa), Istvan 
Haller (Tg. Mureº). Mulþumim tuturor jurnaliºtilor ºi experþilor cu 
care am discutat pe aceastã temã în localitãþile menþionate, ca 
ºi celor din oraºele Râmnicu Vâlcea ºi Cluj pe care le-am vizitat 
pentru verificarea preliminarã a datelor. 

Acest Ghid nu ar fi fost astfel fãrã sã beneficiem de sugestiile ºi 
opiniile domnului Preºedinte al Curþii de Conturi prof. univ. dr. 
Dan Drosu ªaguna. Domniei sale îi mulþumim, dar ºi domnului 
Preºedinte al Secþiei de Control Financiar Ulterior Anghel 
Iordan, domnului Consilier de Conturi Paul Miercan ºi domnului 
director Iulian Dumitrescu. 

Deosebit de importante au fost discuþiile la care au avut 
amabilitatea sã participe experþi (contabili ºefi, trezorieri, juriºti) 
din partea birourilor centrale ale principalelor partide politice. Le 
mulþumim pentru discuþiile aplicate la care au contribuit. 

Consultãrile sistematice cu experþi independenþi, ziariºti din 
presa centralã ºi reprezentanþi ai unor instituþii centrale ne-au 
fost deosebit de utile. Mulþumim în mod special doamnei Renate 
Weber, Preºedinta Fundaþiei pentru o Societate Deschisã 
(FSD) ºi doamnei Ileana Muºetescu, Directoarea Financiarã a 
FSD, pentru sugestiile pertinente pe toatã durata derulãrii 
proiectului.
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I. Introducere





I. Introducere

Acest Ghid are la bazã o colecþie a reglementãrilor, procedurilor 
ºi bunelor practici, dar ºi deficienþelor care caracterizeazã 
activitatea financiarã curentã a partidelor ºi formaþiunilor politice 
ºi cea desfãºuratã în campaniile electorale din România. 

Realizarea acestui Ghid se impunea astãzi, dupã recentele 
modificãri ale legislaþiei în domeniu, dar ºi dupã o practicã de 
peste zece ani în administrarea fondurilor de cãtre partidele 
politice din România. În paralel, crearea unor instituþii cu atribuþii 
direct legate de finanþele partidelor ºi pregãtirea înfiinþãrii altora 
noi (instituþie electoralã permanentã) fac evidentã nevoia 
aprofundãrii înþelegerii noului cadru legal ºi instituþional de cãtre 
partide ºi de cãtre societatea româneascã în general, astfel 
încât activitatea financiarã a partidelor sã fie legalã, civilizatã, 
transparentã.

Sperãm ca acest Ghid sã furnizeze toate informaþiile utile ºi sã 
contribuie la asigurarea suportului necesar pentru o activitate 
financiarã transparentã ºi responsabilã în viaþa politicã 
româneascã. Într-o etapã încã de consolidare instituþionalã, ca 
ºi de persuadare a clasei politice sã accepte ºi sã susþinã 
transparenþa vieþii financiare a partidelor, materialul de faþã vine 
în sprijinul autoritãþilor publice cu responsabilitãþi în controlul ºi 
organizarea raportãrii, de cãtre partide, a fondurilor cheltuite. În 
unele þãri din  lume, asemenea iniþiative cum este cea pe care a 
avut-o Institutul pentru Politici Publice (IPP) aparþin chiar 
autoritãþilor publice competente. Verificarea cheltuirii banilor de 
cãtre partide are însã, acolo, un caracter permanent, în sensul 
în care s-au înfiinþat chiar instituþii care, dincolo de campania 
electoralã, urmãresc constant aplicarea legii ºi solicitã periodic 
partidelor politice informaþii detaliate, prezentate unitar, privind 
situaþia lor financiarã. Între aceste þãri, un exemplu elocvent de 
organizare administrativã îl reprezintã Statele Unite ale 
Americii. Stabilitatea politicã, voinþa politicã în primul rând, 
cultura transparenþei în luarea deciziilor care privesc banul 
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public sunt deja consolidate, ceea ce permite impunerea unor 
standarde înalte privind finanþarea partidelor pe care toþi, fãrã 
excepþie, trebuie sã le respecte ºi în legãturã cu care publicul 
este þinut la curent. Astfel, Comisia Electoralã Federalã din 
Statele Unite a stabilit reguli ºi proceduri clare pentru raportarea 
de cãtre partide a cheltuirii fondurilor, iar presa ºi societatea 
civilã nu trebuie decât sã uzeze, în primul rând, de pârghiile 
legislative la îndemânã, pentru a solicita informaþii de care sunt 
interesate.

Finanþarea partidelor este, fãrã îndoialã, cel mai delicat subiect 
din viaþa partidelor politice ºi de aceea, în multe þãri în care  
conducãtorii instituþiilor, conºtienþi cã numirea lor în funcþie, ca ºi 
demiterea, þin de voinþa politicã, nu gãsesc instrumentele ºi 
mãsurile de a interveni pentru „civilizarea” finanþelor politice, 
lucrurile se miºcã în continuare greoi. Prudenþa în relaþiile cu 
partidele în aceste þãri determinã instituþiile responsabile (care 
funcþioneazã în unele þãri cu un caracter permanent, dar în 
multe altele numai în perioada alegerilor) sã adopte o atitudine 
conciliantã cu partidele, recomandându-le, sugerându-le bune 
practici care ar uºura relaþia de control asupra fondurilor 
partidelor.

ªi în România, voinþa politicã este cheia realizãrii unui control 
riguros al finanþelor publice. Cu atât mai mult, apreciem cã este 
oportunã lucrarea de faþã care sã vinã în sprijinul instituþiei de 
control - Curtea de Conturi a României - care, încorsetatã de 
constrângeri legate de influenþe politice, ar trebui sã vinã în 
completarea legislaþiei cu demersuri care sã ducã la o 
organizare temeinicã, fãrã loc de interpretãri din partea nici unui 
partid, a activitãþii financiare a partidelor. 

Cea de-a doua categorie importantã de beneficiari este cea 
partidelor politice, în special organizaþiile teritoriale locale ale 
partidelor politice. Având deja formate practici de cheltuire ºi de 
raportare a banilor, cât mai aproape de nevoile partidului ºi 
nevoile personale, ºi cât mai departe de standardele de 
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rigurozitate ºi transparenþã, partidele politice sunt reticente în 
problema publicãrii tuturor documentelor necesare pentru o 
evaluare temeinicã a fondurilor folosite. Practic putem spune 
cã, atâta vreme cât nu este folositã, legea este foarte bunã ºi ne 
mândrim cu acest progres legislativ al României. Odatã 
aplicarea ei tinzând sã devinã cât mai riguroasã ºi mai detaliatã, 
ºi instituþiile responsabile de efectuarea controlului finanþelor 
fiind cât mai presate sã îºi exercite rolul, partidele se 
eschiveazã, în cea mai rezonabilã situaþie, de la a pune la 
dispoziþie cât mai multe informaþii în domeniu. În þarã, sunt 
organizaþii teritoriale care nu sunt la curent cu schimbãrile 
legislative. Relaþiile personale între lideri (din partide ºi din 
instituþii, între diferite partide etc.) fac sã se rezolve cele mai 
complicate situaþii, gãsindu-se, dincolo de cadrul legii, formule 
ingenioase, amiabile pentru muºamalizarea responsabilitãþilor, 
concomitent cu soluþionarea cât mai generalã a problemei 
legate de finanþele partidelor. Pe lângã aceasta, lipsa acutã a 
resurselor umane ºi logistice explicã pe undeva precaritatea 
managementului financiar în viaþa organizaþiilor teritoriale ale 
partidelor. În sprijinul acestora ar veni Ghidul de faþã, pentru a le 
uºura sarcinile de raportare pe care trebuie sã ºi le asume, 
pentru a se asigura cã respectã legislaþia ºi pentru a acþiona 
transparent în activitãþile care þin de finanþele partidului.

Nu în ultimul rând, Ghidul de faþã serveºte documentãrii 
jurnaliºtilor. Din discuþiile pe care le-am avut cu aceºtia am 
reþinut serviciul pe care un asemenea material explicativ l-ar 
aduce în condiþiile în care, presaþi de o agendã de documentare 
încãrcatã, nu au întotdeauna rãgazul sã parcurgã în detaliu 
textul legislativ. Într-un continuu efort jurnalistic pentru a pregãti 
o multitudine de subiecte, jurnaliºtilor le poate servi acest Ghid 
în sensul în care vor gãsi interpretarea celor mai disputate 
aspecte legislative ce reglementeazã finanþarea partidelor, 
fiindu-le astfel mai uºor sã asocieze situaþiile din teren cu 
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prevederile legii.

 Astfel, Ghidul se referã în mod direct la activitatea:

· candidaþilor care participã în alegerile parlamentare, 
locale, prezidenþiale fie cã sunt aleºi sau nu, fie cã sunt 
reprezentanþi ai unor partide sau candidaþi independenþi

· trezorierilor partidelor
· mandatarilor financiari ai partidelor 
· managerilor de campanie
· organizatorilor alegerilor
· reprezentanþilor instituþiilor cu atribuþii de control în 

domeniul finanþãrii ºi contabilitãþii partidelor politice 
· persoanelor care fac donaþii partidelor politice
· funcþionarilor publici
· tuturor celor interesaþi de o bunã organizare a domeniului 

finanþãrii partidelor politice.

Fiind structurat pe capitole care acoperã prevederile legislative 
privind: a) activitatea curentã a partidelor ºi b) campaniile 
electorale, Ghidul se constituie într-un instrument de lucru pe 
care partidele îl pot folosi constant pentru respectarea 
legislaþiei, indiferent de perioada de activitate parcursã. Cele 
mai multe comentarii pe aceastã temã acrediteazã ideea cã 
cele mai complicate relaþii financiare care implicã partidele au 
loc în perioada electoralã în România. Alte interpretãri pun 
accent pe „agonisirea” de cãtre partide a veniturilor necesare 
încã dinaintea unei campanii. Oricum se petrec aceste lucruri, 
Ghidul de faþã cuprinde recomandãri ºi comentarii de detaliu 
pentru toatã activitatea financiarã a unei formaþiuni politice, de 
la momentul înfiinþãrii (la Tribunalul Bucureºti) pânã la dizolvare. 

Analizând toate prevederile din textul legii privind finanþarea 
partidelor ºi aºezând aceste analize pe fondul interviurilor cu 
actori politici din România, Ghidul vine sã clarifice atribuþii ºi 
responsabilitãþi în plan central, dar ºi local, pornind de la 
premisa cã rãspunderea atragerii ºi cheltuirii corespunzãtoare a 
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resurselor aparþine deopotrivã tuturor celor implicaþi ºi cã o mai 
bunã organizare financiarã nu poate sã fie exclusiv apanajul 
instituþiilor statului, ci ºi o rãspundere majorã pentru partide, în 
întregul lor. Revenind la una dintre observaþiile anterioare, este 
de subliniat ºi cu acest prilej rolul hotãrâtor pe care îl are voinþa 
politicã, dar nici organizaþiile teritoriale nu se pot absolvi de 
rãspunderi, ascunzându-se în spatele necunoaºterii legislaþiei, 
mai ales în condiþiile în care partidele astãzi au tendinþa de a 
descentraliza cât mai mult rãspunderea financiarã a activitãþilor 
de partid, inclusiv a celor electorale. 

Este foarte probabil ca acest Ghid sã nu rãspundã tuturor 
întrebãrilor care au fost formulate constant în ultimii ani în 
România. Considerãm însã cã asemenea demersuri trebuie sã 
fie completate de informaþii ºi analize puse la dispoziþie de 
instituþii ale statului, în mãsura în care doresc într-adevãr sã 
contribuie la aplicarea deplinã a legislaþiei privind finanþarea 
partidelor, ºi nu avem motive pentru a ne îndoi cã aceste 
demersuri nu ar putea continua. 

De aceea, vom încheia invitând cititorii sã îºi completeze, 
actualizeze, clarifice în continuare, aspectele prezentate în 
Ghid, apelând la urmãtoarele instituþii cu responsabilitãþi directe 
legate de finanþarea partidelor politice în România:

1. Curtea de Conturi a României (CCR)
Adresã: Strada Lev Tolstoi, nr. 22 - 24, sector 1, Bucureºti
tel. (+ 4 021) 307 8818
fax (+ 4 021) 307 8875
e-mail: rei@rcc.ro
web: www.rcc.ro

2. Secretariatul General al Guvernului (SGG)
Adresã: Piaþa Victoriei, nr. 1, sector 1, Bucureºti (în clãdirea 
Palatului Victoria)
tel (+ 4 021) 211 8612, 314 34 00 int. 1150
fax (+ 4 021) 313 9833
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e-mail: sgg@gov.ro
web: www.sgg.ro

3. Ministerul Finanþelor Publice (ºi Direcþiile Generale ale 
Finanþelor Publice din teritoriu)
Adresã: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureºti
tel (+ 4 021) 410 3400, 410 5025
fax (+ 4 021) 312 2509
e-mail: Bogdan.Grunevici@mfinante.gv.ro (pentru cereri de 
informaþii publice)
web: www.mfinante.ro

4. Regia Autonomã „Monitorul Oficial” 
Adresã: ªoseaua Panduri, nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, 
Bucureºti
tel (+ 4 021) 411 5833, 411 9754
fax (+ 4 021) 410 7736
e-mail: multimedia@ramo.ro
web: www.monitoruloficial.ro

5. Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP)
Adresã: Str. Belgrad nr. 8, Sector 1, Bucureºti
La momentul finalizãrii acestui ghid AEP ºi filialele acesteia 
(Galaþi, Râmnicu Vâlcea, Zalãu, Bistriþa) încã nu erau 
funcþionale.

6. Biroului Electoral Central (BEC)
Instituþie nepermanentã. 
Pe perioada alegerilor funcþioneazã în sediu pus la dispoziþie de 
Guvernul României.

7. Consiliul Naþional al Audiovizualului (CNA)
Adresã: Bulevardul Libertãþii, nr. 14, sector 5, Bucureºti
tel (+ 4 021) 305 5350, 305 5356
fax (+ 4 021) 305 5354, 
e-mail: cna@cna.ro
web: www.cna.ro
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8. Tribunalul Bucureºti (TB)
Adresã: Str. Gh. Danielopol , nr. 2-4, sector 4, Bucureºti
tel (+ 4 021) 335 4107
fax (+ 4 021) 337 3655 

9. Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor din România
Adresã: Calea Plevnei nr. 46-48, corpul D, sector 1, Bucureºti 
tel (+40 21) 315 6564, 315 6505  
fax (+40 21) 311 1340
e-mail: anevar@anevar.ro
web: www.anevar.ro

În acelaºi timp IPP rãmânând la dispoziþia dumneavoastrã 
pentru informaþii suplimentare, mai ales în condiþiile în care 
Institutul îºi propune sã continue o monitorizare constantã a 
temei finanþãrii partidelor.

Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Adresã: Bulevardul Hristo Botev nr. 3, etaj 2, apartament 3, 
sector 3, Bucureºti
tel/fax (+ 4 021) 314 1542
e-mail: office@ipp.ro
web: www.ipp.ro
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II. Înregistrarea partidelor politice

Acest capitol trateazã problema înregistrãrii partidelor politice 
(ºi a organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale) 
din perspectiva implicaþiilor asupra managementului financiar 
care constituie preocuparea centralã a acestui ghid.

Activitãþile politice se desfãºoarã în România în temeiul 
prevederilor Legii nr. 14/2003, privind partidelor politice. Sub 
incidenþa prevederilor acestei legi intrã toate partidele politice 
care se înscriu la Tribunalul Bucureºti (TB).

Dupã constituirea într-un grup de iniþiativã (membrii fondatori) ºi 
alegerea conducerii ce va urma sã reprezinte partidul în 
instanþã, este necesar sã fie parcurºi urmãtorii paºi:

1. elaborarea unui statut, conform legii
2. elaborarea unui program
3. stabilirea sediului partidului
4. evaluarea patrimoniului
5. deschiderea unui cont.

Un partid politic se înregistreazã la TB cu urmãtoarele 
documente:

a. cerere de înregistrare, semnatã de conducãtorul 
organului executiv al partidului politic ºi de cel puþin 3 
membri fondatori, care vor fi citaþi în instanþã

b. statutul partidului, întocmit conform prevederilor art. 10 
din Legea nr. 14/2003

c. programul partidului
d. actul de constituire, împreunã cu lista semnãturilor de 

susþinere a membrilor fondatori (conform Legii nr. 
14/2003, art. 19)

e. o declaraþie privitoare la sediu ºi la patrimoniul partidului
f. dovada deschiderii contului bancar. 
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Partidele politice ale cãror cereri de înregistrare au fost admise 
se înscriu în Registrul partidelor politice. 

Statutul de persoanã juridicã de drept public atrage dupã sine 
dreptul de a obþine cod fiscal, ºtampilã ºi de a efectua operaþiuni 
financiar-bancare, cu respectarea strictã a Legii contabilitãþii din 
România (Legea nr. 82/1991). 

Codul fiscal se elibereazã numai biroului central, pe numele 
partidului. Specialiºtii cu care IPP a lucrat în cadrul acestui 
proiect au fost unanimi în interpretarea cã, potrivit legii, codul 
fiscal se elibereazã numai biroului central, pe numele partidului, 
dar nu ºi organizaþiilor teritoriale ale partidelor.

Cu acelaºi tip de acte, partidul, dar ºi organizaþiile teritoriale îºi 
pot achiziþiona o ºtampilã de la orice centru specializat. Un 
partid poate avea ºtampilã pentru biroul central (douã tipuri - 
doar cu numele centrului/organizaþiei teritoriale sau cu toate 
celelalte informaþii: cod fiscal, adresã poºtalã, cont bancar etc.) 
dar ºi pentru fiecare organizaþie teritorialã înregistratã ºi 
recunoscutã de conducerea partidului. 

Într-un partid existã, pe lângã biroul central, alte structuri locale 
independente care sunt responsabile de realizarea unei 
contabilitãþi stricte pe care sã o comunice la sfârºitul fiecãrui an 
conducerii pentru întocmirea bilanþului. La fel, într-un partid pot 
exista organizaþii de femei, de tineret etc., care se pot organiza 
independent atât în luarea deciziilor, cât ºi în efectuarea 
contabilitãþii, punând ºi ele anual la dispoziþia conducerii 
partidului situaþia veniturilor încasate ºi a cheltuielilor, a 
conturilor aferente, dar ºi a bunurilor intrate în patrimoniu, astfel 
încât conducerea partidului sã poatã întocmi bilanþul anual ºi 
depune la Administraþia financiarã din localitatea/sectorul unde 
biroul central funcþioneazã, ca orice persoanã juridicã de pe 
teritoriul statului român.
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În fiecare an preelectoral, partidele politice sunt obligate sã îºi 
actualizeze listele de membri, cu respectarea cerinþelor 
prevãzute de lege. Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul 
Bucureºti pânã la data de 31 octombrie a acelui an.

Înregistrarea (ca ºi radierea) partidelor politice, operate în 
Registrul partidelor politice, se publicã în Monitorul Oficial, 
partea I. 
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III. Managementul financiar

Partidele politice, prin structura lor amplã, prin numãrul de 
localitãþi în care activeazã, prin dinamica membrilor ºi a 
personalului, se constituie în persoane juridice de drept public 
destul de complicat de administrat din punct de vedere politic, 
dar ºi administrativ. Dacã în aceste cazuri se acceptã 
compromisuri care nu duc obligatoriu la blocaje grave sau 
încãlcãri ale legii, în cazul administrãrii unei asemenea structuri 
din punct de vedere financiar-contabil exigenþele sunt mult mai 
mari. Acestea sunt impuse pe de o parte de legislaþia în vigoare, 
dar ºi de constrângeri interne. Se poate afirma cã un partid care 
nu reuºeºte sã-ºi administreze financiar structurile din teritoriu 
nu poate sã controleze nici politic relaþia cu acestea. Prin acest 
lucru nu dorim sã pledãm pentru ca partidele  sã influenþeze într-
un mod centralist activitatea structurilor din teritoriu, ci doar sã o 
organizeze ºi coordoneze într-o manierã care sã determine o 
deplinã respectare a legislaþiei în vigoare.

În decursul ultimilor ani mai ales, în partidele politice din 
România s-a putut constata apariþia unor specialiºti în materia 
managementului financiar, persoane care cunosc organizarea 
administrativ-financiarã a partidului, care s-au deprins cu modul 
ºi regulamentele interne de funcþionare în partid, în relaþiile 
dintre centru ºi structurile teritoriale ºi care sesizeazã probleme 
ºi propun soluþii. În ciuda acestor dezvoltãri, managementul 
financiar la partidele politice rãmâne încã o problemã rezolvatã 
parþial.

Noua lege privind finanþarea partidelor politice, Legea nr. 
43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a 
campaniilor electorale, a dus la o reconsiderare, în cadrul 
partidelor, a procedurilor de organizare a raportãrii fondurilor, 
atât în plan local, cât ºi central. Chiar dacã legea, fiind nouã, nu 
a reuºit, încã, sã creeze o practicã în relaþia dintre partide ºi 
Curtea de Conturi, din perspectiva noilor prevederi, experienþa 
de pânã acum ºi interpretarea prevederilor noii legi ne permit 
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câteva concluzii utile pentru o optimã administrare a resurselor 
partidelor.

Un factor de presiune pentru producerea acestor schimbãri îl 
constituie ºi faptul cã, potrivit Legii nr. 43/2003 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale, Curtea 
de Conturi efectueazã controale anuale tuturor partidelor 
înregistrate în România, pentru verificarea respectãrii finanþãrii 
activitãþilor politice ºi a campaniilor electorale.

Organizarea contabilitãþii

Ca urmare a înregistrãrii ca persoanã juridicã de drept public 
fãrã scop patrimonial, un partid politic trebuie sã îºi conducã 
managementul contabil conform prevederilor ce reglementeazã 
acest gen de instituþii. Dintre cele mai importante prevederi 
legislative care vor fi prezentate mai detaliat în continuare 
amintim Legea nr. 82/1991 a contabilitãþii ºi Ordinul Ministerului 
Finanþelor Publice nr. 1829/22.12.2003 - reglementãrile 
contabile pentru persoanele juridice fãrã scop patrimonial, 
Ordinul Ministerului Finanþelor nr. 2.388/1995 privind 
organizarea ºi efectuarea inventarierii patrimoniului. 

Potrivit prevederilor Legii contabilitãþii nr. 82/1991 (republicatã 
în Monitorul Oficial nr. 629/2002) persoanele juridice fãrã scop 
patrimonial (în aceastã categorie înscriindu-se partidele 
politice) au urmãtoarele obligaþii legate de:

1. organizarea ºi conducerea contabilitãþii proprii. Principalele 
aspecte se referã la:  

· consemnarea oricãrei operaþiuni economico-financiare în 
momentul efectuãrii ei. Orice înregistrare în contabilitate 
trebuie fãcutã pe bazã de documente justificative care 
angajeazã rãspunderea persoanelor ce le-au întocmit, 
vizat ºi aprobat, dar ºi a acelora ce le-au înregistrat în 
contabilitate. Neînregistrarea bunurilor sau a sumelor 
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intrate cu orice titlu în patrimoniul partidului se 
sancþioneazã cu amendã de la 30.000.000 la 300.000.000 
lei iar sumele ce fac obiectul contravenþiei se fac venit la 
bugetul statului. Deþinerea cu orice titlu ºi utilizarea de 
bunuri materiale, titluri de valoare, numerar ºi alte drepturi 
ºi obligaþii, precum ºi efectuarea de operaþiuni economice, 
fãrã ca acestea sã fie înregistrate în contabilitate sunt 
interzise. Aceste abateri se sancþioneazã cu amendã de la 
30.000.000 la 300.000.000 lei iar sumele ce fac obiectul 
contravenþiei se fac venit la bugetul statului.

· conducerea contabilitãþii cheltuielilor pe feluri de cheltuieli, 
dupã natura sau destinaþia lor.  Prin urmare, o serie de 
cheltuieli vor fi evidenþiate distinct, dupã cum este cazul: 
contabilitatea cheltuielilor din subvenþiile bugetare se þine 
pe destinaþiile prevãzute de Legea nr. 43/2003 privind 
finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor 
electorale la art. 10, iar contabilitatea cheltuielilor 
prevãzute la alte surse de venituri ce constituie excepþii de 
la activitãþile comerciale interzise partidelor se conduce pe 
fiecare activitate în parte.

· conducerea contabilitãþii veniturilor se face pe tipuri de 
venituri dupã sursa sau natura lor: veniturile din cotizaþii, 
veniturile din donaþii, veniturile din subvenþii ºi veniturile din 
alte surse de venituri - ce constituie excepþii de la activitãþile  
comerciale interzise partidelor.

· contabilitatea pe categorii a clienþilor ºi a furnizorilor, 
precum ºi pe fiecare persoanã fizicã ºi juridicã.   

2. inventarierea generalã a elementelor de activ ºi de pasiv se 
face astfel: la începutul activitãþii partidului politic, cel puþin o 
datã pe an pe toatã perioada funcþionãrii partidului, precum ºi în 
cazul fuziunii sau încetãrii activitãþii. Documentele ºi registrele 
principale necesare în activitatea de inventariere generalã a 
patrimoniului sunt urmãtoarele: 

pentru mijloacele fixe:
· registrul numerelor de inventar 
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· registrul pentru evidenþa mijloacelor fixe 
· fiºa mijloacelor fixe
· procese verbale de punere în funcþiune a mijloacelor fixe, 

de recepþie definitivã sau de declarare a unor bunuri 
materiale

· procese verbale ºi alte acte juridice (procese verbale de 
vânzare - cumpãrare, acte de recepþie) care au stat la baza 
preluãrii sau achiziþionãrii unor active corporale (mijloace 
fixe)

· procese verbale de scoatere din funcþiune a mijloacelor fixe 
sau de declarare a unor bunuri materiale.

pentru elementele de inventar:
· fiºe de magazie în cazul materialelor, publicaþiilor ºi 

obiectelor de inventar
· liste de inventar pentru toate elementele de inventar
· registru inventar.

Toate rezultatele inventarierilor (plusuri sau minusuri) trebuie 
înregistrate în contabilitatea partidului. Neefectuarea 
inventarierii patrimoniului se sancþioneazã cu amendã de la 
4.000.000 lei la 50.000.000 lei.  

3. introducerea ºi completarea registrelor de contabilitate 
obligatorii. Acestea sunt: 

· registru jurnal (pentru înregistrarea cronologicã a 
operaþiunilor privind miºcarea patrimoniului, pe bazã de 
documente justificative, atât pentru operaþiunile 
desfãºurate prin casã, cât ºi pentru cele desfãºurate prin 
conturile bancare)

· registru inventar (înregistreazã rezultatele inventarierii 
patrimoniului ºi a conþinutului unor conturi de bilanþ)

· cartea mare (document pentru contabilitatea sinteticã a 
operaþiunilor economice ºi financiare: stabilirea rulajelor 
lunare ºi a soldurilor pe conturi sintetice).
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4. întocmirea balanþei de verificare. Aceastã operaþiune se 
efectueazã lunar pentru verificarea înregistrãrii corecte în 
contabilitate a operaþiunilor contabile efectuate ºi stã la baza 
întocmirii situaþiilor financiare anuale.

5. întocmirea situaþiilor financiare anuale: bilanþul la 31 
decembrie ºi contul rezultatului exerciþiului încheiat la 31 
decembrie, ºi depunerea la termenul prevãzut a acestora la 
Administraþia Financiarã de care aparþine sediul social al 
partidului. Formularele situaþiilor financiare anuale sunt editate 
de cãtre Ministerul Finanþelor Publice. În esenþã prin aceste 
formulare se prezintã, prin expresie valoricã, informaþii sintetice 
asupra activelor imobilizate ºi activelor circulante, pasivul 
(aporturi, diferenþe din reevaluare, rezerve), rezultatul 
exerciþiului (excedentul/deficitul activitãþilor fãrã scop 
patrimonial) în cazul bilanþului; în cazul contului rezultatului 
exerciþiului sunt evidenþiate veniturile din activitãþile fãrã scop 
patrimonial, cheltuielile privind activitãþile fãrã scop patrimonial, 
precum ºi rezultatul activitãþilor fãrã scop patrimonial 
(excedent/deficit). Situaþiile financiare anuale se publicã în 
condiþiile prevãzute de lege; nepublicarea lor se sancþioneazã 
cu amendã de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.

O reglementare esenþialã privind activitatea financiar-contabilã 
a persoanelor juridice fãrã scop patrimonial este Ordinul 
Ministerului Finanþelor Publice nr. 1829/22.12.2003, prin care 
se stabilesc planul de conturi pentru persoanele juridice fãrã 
scop lucrativ ºi normele metodologice de utilizare a acestora. În 
opinia noastrã, Ordinul menþionat, deºi foarte detaliat cu privire 
la chestiunile referitoare la partea de formularisticã (bilanþ, plan 
de conturi, etc.), nu aduce în acelaºi timp o serie de precizãri de 
ordin financiar-contabil specifice persoanelor juridice fãrã scop 
patrimonial.

Pentru o organizare internã corectã din punct de vedere al 
formularelor tipizate care nu au un regim special, comune pe 
economie, privind activitatea financiar-contabilã, partidele 
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trebuie sã respecte prevederile Ordinului Ministerului Finanþelor 
Publice nr. 425/1998, privind aprobarea normelor metodologice 
de întocmire ºi utilizare a formularelor tipizate, precum ºi a 
modelelor acestora. În privinþa tipizatelor cu regim special 
(chitanþier, facturier etc.), având în vedere ºi tendinþele de 
reglementare legislativã a acestora, procedura de achiziþionare 
trebuie sã fie cea prin structura centralã, de aici fiind distribuite 
cãtre nivelele inferioare ierarhic. De asemenea, menþionãm 
reglementarea  privind formularele referitoare la activitatea 
financiar-contabilã efectuatã prin Hotãrârea de Guvern nr. 
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune 
privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a normelor 
metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Din punct de vedere al managementului financiar, organizarea 
în teritoriu a partidelor urmãreºte logica juridicã din sfera de 
activitate a persoanelor juridice fãrã scop patrimonial. 

Una dintre problemele frecvent întâlnite în cazul structurilor 
locale ale partidelor care doresc sã þinã contabilitate proprie 
este faptul cã acestora li se solicitã sã obþinã cod fiscal diferit de 
cel al strucuturii centrale, pentru anumite operaþiuni, cum ar fi: 
ºtampilã, deschidere de conturi bancare, achiziþionarea de 
tipizate cu regim special, înregistrarea ca plãtitor de impozite ºi 
taxe. Având în vedere cã, aºa cum am arãtat, legal numai 
structura centralã înregistratã la Tribunalul Bucureºti ar trebui 
sã deþinã calitatea de persoanã juridicã ºi prin urmare numai 
aceasta poate deþine cod fiscal, de multe ori organizaþiile 
teritoriale nu reuºesc sã convingã respectivele instituþii cã nu 
este necesar (ba chiar este ilegal) sã deþinã cod fiscal propriu ca 
structurã teritorialã a unui partid politic.

Un partid poate avea organizaþii teritoriale la nivel judeþean ºi la 
nivel local. Modul în care se face organizarea financiar-
contabilã a acestor structuri în teritoriu trebuie prevãzut în 
statutul partidului ºi/sau în alte reglementãri interne ale 
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acestuia. Odatã înfiinþatã o organizaþie teritorialã (acestea au, 
prin statut, diferite denumiri de la un partid la altul: filiale 
judeþene, organizaþii judeþene, organizaþii locale, organizaþii 
municipale sau orãºeneºti etc.) aceasta trebuie susþinutã sã se 
organizeze ºi din punct de vedere financiar-contabil în 
conformitate cu legile în vigoare. În primul rând, subliniem faptul 
cã organizaþiile teritoriale nu pot avea personalitate juridicã. Ele 
ar trebui sã funcþioneze cu codul fiscal al partidului de la centru. 
Organizaþiile locale pot însã sã îºi deschidã cont în bancã, sã 
aibã ºtampilã proprie (pe care se menþioneazã numele 
partidului ºi organizaþia teritorialã). Organizaþiile locale care nu 
au contabilitate proprie, dar au venituri (din cotizaþii, donaþii, alte 
surse) ºi cheltuieli (de utilitãþi ºi întreþinere a sediilor, de 
deplasare, alte cheltuieli) trebuie sã ia în considerare înscrierea 
în contabilitatea organizaþiei care pe linie ierarhicã superioarã 
deþine contabilitatea tuturor acestor venituri ºi cheltuieli prin 
raportãri periodice. În aceastã situaþie, organizaþiile locale fãrã 
contabilitate proprie ar trebui sã þinã o evidenþã tehnico - 
operativã care sã reflecte totalitatea operaþiunilor de încasãri 
sau de plãþi, operaþiuni ce se vor reflecta în contabilitatea 
organizaþiei ierarhic superioare care þine aceastã evidenþã, cel 
puþin la nivel de balanþã de verificare. Existã posibilitatea ca 
aceastã evidenþã tehnico - operativã sã fie direcþionatã nu doar 
pe linie ierarhicã pânã la nivelul la care se face balanþã de 
verificare, ci ºi pe orizontalã la  cineva care þine o astfel de 
evidenþã. De exemplu, totalitatea operaþiunilor de încasãri sau 
de plãþi ale unei organizaþii orãºeneºti a unui partid care þine 
doar o evidenþã tehnico - operativã, dacã statutul ºi structurile 
interne îi permit, pot sã se regãseascã fie în evidenþa 
organizaþiei judeþene (model vertical) fie în evidenþa organizaþiei 
unui alt oraº/municipiu din judeþ (model orizontal) - bineînþeles 
cu condiþia ca ambele sã aibã evidenþã, cel puþin la nivel de 
balanþã de verificare.

Partidele îºi pot deschide conturi în lei ºi valutã la bãncile din 
România. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi se pot efectua prin 
conturile bancare, dar ºi prin casierie. Operaþiunile desfãºurate 
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prin casierie sunt supuse reglementãrilor prevãzute de 
Regulamentul operaþiunilor de casã (dintre care atragem 
atenþia asupra a douã prevederi importante: plafonul maxim de 
numerar este de 20.000.000 lei iar plafonul maxim de cheltuieli 
prin casã este de 30.000.000 lei) ºi de normele contabile 
aplicabile persoanelor juridice fãrã scop patrimonial.

În privinþa patrimoniului partidului, deºi organizaþiile teritoriale 
au în mod curent autonomie financiarã în sensul în care decid 
asupra veniturilor ºi cheltuielilor proprii, numai conducerea 
centralã a partidului, prin structura înregistratã la Tribunalul 
Bucureºti (fie cã aceasta se numeºte Birou Permanent 
Naþional, fie Consiliul Naþional, fie Prezidiu Executiv etc.) are 
autoritatea de a angaja patrimoniul partidului. Bunurile mobile ºi 
imobile deþinute de un partid (ca urmare a achiziþiilor, donaþiilor, 
închirierilor) trebuie sã fie justificabile în contextul activitãþilor 
specifice acestora, conform legii. Partidele politice nu pot deþine 
bunuri mobile ºi imobile destinate desfãºurãrii unor activitãþi 
care nu sunt specifice lor, ca de exemplu activitãþi comerciale 
sau alte servicii (în afara serviciilor interne).

Fiecare organizaþie teritorialã care conduce contabilitate 
proprie trebuie sã trimitã periodic structurii centrale urmãtoarele 
rapoarte:

-   balanþa de verificare (lunar), cu evidenþierea distinctã a
· veniturilor provenind din cotizaþii
· veniturilor provenind din donaþii
· veniturilor provenind din alte forme de venituri acceptate de 

lege
 - situaþia patrimoniului, inclusiv situaþia inventarierii 

patrimoniului (anual).

Organizaþiile locale fãrã contabilitate proprie, la rândul lor, trimit 
rapoarte periodice cãtre organizaþiile teritoriale care conduc 
contabilitate proprie. 
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Fiecare partid trebuie sã îºi organizeze acest mecanism pe 
baza activitãþii unei structuri de personal financiar-contabil. 
Existenþa unor persoane fizice sau juridice angajate cu contract 
la nivelul fiecãrei organizaþii teritoriale care conduce 
contabilitate proprie este esenþialã. În lipsa unui personal 
specializat, existenþa unei contabilitãþi generale a partidului 
corecte, eficiente ºi nu în ultimul rând în conformitate cu legea 
este greu, dacã nu chiar imposibil, de realizat.

Eficienþa conducerii contabilitãþii partidului este facilitatã în 
ultima vreme în cazul unor partide de cãtre:

· întâlniri periodice ale responsabililor privind activitatea 
financiar-contabilã ai partidului de la toate nivelele

· salarizarea acestui personal direct de cãtre structura 
centralã, precum ºi subordonarea dublã atât faþã de 
conducãtorul compartimentului financiar- contabil al 
partidului, cât ºi faþã de persoana care angajeazã 
rãspunderea pentru organizarea veniturilor ºi cheltuielilor 
din plan local

· organizarea ºi funcþionarea realã a organismelor de control 
financiar ºi audit intern

· adoptarea la începutul fiecãrui an fiscal a unui buget de 
venituri ºi cheltuieli

· introducerea unui soft unic de organizare a contabilitãþii 
pentru toate organizaþiile care conduc contabilitate proprie, 
ceea ce permite introducerea unor evidenþe analitice 
eficiente

· interconectarea într-o reþea contabilã computerizatã a 
organizaþiilor care conduc contabilitate proprie, ceea ce 
permite obþinerea unor informaþii în timp real asupra 
operaþiunilor financiar-contabile ale partidului la toate 
nivelele.
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IV. Finanþarea activitãþii partidelor politice

În activitatea curentã, în afara managementului financiar din 
campania electoralã (care reprezintã o activitate cu caracter 
special ºi din punct de vedere financiar) finanþarea activitãþilor 
politice este reglementatã de prevederi separate care se referã 
la surse de venituri ºi capitole de cheltuieli de care partidele 
trebuie sã þinã cont. 

Surse de finanþare

Potrivit legislaþiei în vigoare, sursele de finanþare ale unui partid 
politic provin din:

1. subvenþii de la bugetul de stat
2. cotizaþii ale membrilor partidului
3. donaþii ºi legate
4. alte venituri provenite din activitãþi proprii.

Din experienþa activitãþii partidelor politice din ultimii ani, se 
constatã cã o pondere semnificativã a fondurilor oficial 
înregistrate este deþinutã de subvenþiile de la bugetul de stat, 
urmatã de cotizaþii ºi de donaþii. În mãsura în care donaþiile ar fi 
înregistrate cu mai mare rigoare, atunci ar rezulta cã acestea ar 
deþine ponderea cea mai importantã din totalul veniturilor unui 
partid. Oferim mai departe un exemplu:

 

Partid 
Total venituri  

conform bilanþ 2000 
Venituri de la buget 

(subvenþie) 2000 
PRM 6.431.310.000 3.264.293.546 
PER 3.556.546.000 1.786.004.626 
PSDR 4.970.586.000 2.341.675.806 
PSM 1.498.116.000 681.818.182 

19.073.200.000 5.939.282.544 
PNÞCD 24.654.892.000 7.512.494.985 
PNL 17.379.305.000 5.024.161.308 
PDSR 29.688.312.000 7.660.357.974 

Procent 

50,75% 
50,21% 
47,11% 
45,51% 

PD 31,13% 
30,47% 
28,90% 
25,80% 

Tabel 1. Proporþia veniturilor de la buget din 
veniturile totale (sursa datelor: MFP ºi SGG)
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IV. 1. Subvenþii de la bugetul de stat

Subvenþiile de la buget constituie un venit important pentru 
partidele politice. Spiritul acestei prevederi este, pe de o parte, 
de a rãsplãti performanþa politicã a acelor partide care au obþinut 
un scor electoral important intrând în Parlament sau care au 
obþinut un scor electoral de cel mult 1% sub pragul electoral. Pe 
de altã parte, aceste sume sunt explicate ºi ca un ajutor 
financiar acordat partidelor cu reprezentare parlamentarã, în 
demersul acestora de a menþine o relaþie strânsã cu electoratul.

Cine primeºte subvenþie?

Beneficiazã de finanþare publicã, prin subvenþie de la bugetul de 
stat, partidele care au reprezentare parlamentarã ºi acelea care 
au obþinut cel mult 1% sub pragul electoral.

Subvenþia de la buget este acordatã exclusiv ca urmare a 
rezultatelor obþinute în alegerile parlamentare, rezultatele de la 
alegerile locale ºi cele prezidenþiale nefiind luate în calcul.

Organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, care 
au obþinut reprezentare parlamentarã conform reglementãrilor 
speciale privind accesul acestora în Parlament, nu primesc 
subvenþie de la buget prin acest mecanism.

Cine distribuie subvenþia?

Fondurile ce urmeazã a fi alocate anual partidelor politice sunt 
incluse în bugetul Secretariatului General al Guvernului prin 
Legea bugetului de stat. Secretariatul General al Guvernului a 
depus în acest scop, la Ministerul Finanþelor Publice, o cerere 
de deschidere a creditelor bugetare prevãzute la poziþia 
„Transferuri” din cadrul capitolului 51.01 - „Autoritãþi publice”.

SGG, în calitatea sa de ordonator principal de credite, transferã 
partidelor, în tranºe lunare, dupã un algoritm prezentat mai jos, 

38



39

sumele cuvenite.

Cum ºi câtã  subvenþie se alocã?

Sumele pentru subvenþionarea partidelor sunt calculate 
conform unui algoritm prevãzut în legea finanþãrii partidelor. 
Pentru o mai clarã aplicare a acestor prevederi, Guvernul a emis 
o hotãrâre (H.G. nr. 756/1996) prin care descrie mai precis 
modul de alocare a acestor fonduri. Hotãrârea se referea la 
aplicarea algoritmului numai pentru anul 1997. Dupã acest an s-
au folosit numai prevederile din Legea nr. 27/1996 ºi ulterior 
cele din Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor 
politice ºi a campaniilor electorale. Suma rezultatã din calculul 
efectuat conform acestor prevederi este distribuitã partidelor în 
tranºe lunare, transferate organizaþiei centrale a partidului.

În cazul fuziunii a douã partide care primesc subvenþie, aceasta 
se cumuleazã. De asemenea, în anul în care au loc alegeri 
parlamentare, în prima lunã de funcþionare a noului Parlament 
calculele privind determinarea subvenþiei cuvenite sunt 
refãcute conform noii reprezentãri parlamentare.

Algoritmul de determinare a subvenþiilor ce 
se alocã pentru fiecare partid politic

1. Subvenþia anualã cuvenitã partidelor politice este în limita a:

Veniturile bugetului de stat x 0,04% = X miliarde lei 

2. Subvenþia de bazã pentru partidele politice care la începutul 
legislaturii au reprezentanþi într-un grup parlamentar în cel puþin 
o camerã a Parlamentului reprezintã o treime din totalul 
subvenþiei anuale, astfel: 

X : 3 = Y miliarde lei 
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3. Fiecãrui partid politic, care la începutul legislaturii a avut 
reprezentanþi într-un grup parlamentar (N), cel puþin într-o 
camerã, îi revine o subvenþie de bazã determinatã astfel: 

Y : N partide = subvenþia de bazã (S) 

4. Partidele politice reprezentate în Parlament primesc ºi o 
subvenþie suplimentarã (S1), repartizatã proporþional cu 
numãrul mandatelor obþinute: 

Subvenþia suplimentarã pentru un partid (S1) = Subvenþia 
aferentã unui mandat (S2) x nr. de mandate  

Subvenþia aferentã unui mandat (S2) = (X - Y) : nr. mandate 

5. Subvenþia totalã (S3) [subvenþia de bazã (S) + subvenþia 
suplimentarã (S1)] nu poate depãºi de 5 ori subvenþia de bazã. 
În aceste condiþii, suma care depãºeºte subvenþia astfel 
calculatã (Z) se repartizeazã partidelor politice neparlamentare 
care au obþinut cel mult 1% sub pragul electoral. 

Subvenþia totalã (S3) = S + (S2 x nr. de mandate pe fiecare 
partid) =< 5 x S 

Totalul subvenþiilor suplimentare (S1) alocate fiecãrui partid (Q) 
rezultã prin însumarea subvenþiilor individuale calculate, cu 
respectarea condiþiei din alineatul precedent.

6. Partidele neparlamentare, care au obþinut cel mult 1% sub 
pragul electoral, vor primi subvenþii egale, stabilite astfel: 

Z : nr. de partide neparlamentare = K 

O condiþie suplimentarã impusã este urmãtoarea: 

Suma K =< o subvenþie de bazã (S) 
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7. Suma rãmasã neconsumatã în urma determinãrii totalului 
subvenþiei K (Suma K) se repartizeazã partidelor politice 
proporþional cu numãrul mandatelor obþinute, astfel: 

X - (Y + Q + Suma K) = W 

sau 

W = X - (S3 + Suma K) 

W : 471 x nr. de mandate parlamentare = subvenþia cuvenitã prin 
redistribuire (S4)

Pentru o exemplificare vã prezentãm un model ipotetic de 
calcul:

1. Calculul subvenþiei anuale cuvenite partidelor parlamentare
* presupunem cã veniturile bugetului de stat pt. anul X = 

225.000 mld. lei
225.000 mld. lei x 0,04% = 90 mld. lei
(veniturile bugetului   (cota maximã prevãzutã de 
stat pt. anul X) pentru subvenþia anualã)

2. Calculul subvenþiei de bazã pentru partidele politice care la 
începutul legislaturii  au avut reprezentanþi într-un grup 
parlamentar cel puþin într-o camerã

90 mld. lei x 1/3 = 30 mld. lei
(total subvenþii anuale (1/3 reprezintã totalul 
cuvenite partidelor) subvenþiei de bazã din total 

subvenþii cuvenite partidelor)

3. Calculul subvenþiei de bazã pentru un partid cu reprezentare 
într-un grup parlamentar
* presupunem cã 5 partide îndeplinesc condiþia
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30 mld. lei x 1/5 = 6 mld. lei
(totalul subvenþiei de (1/numãr partide cu 
bazã) reprezentare într-un grup 

parlamentar)

4. Calculul sumei repartizate pentru subvenþia suplimentarã 
repartizatã proporþional cu numãrul mandatelor obþinute

90 mld. lei - 30 mld. lei = 60 mld. lei
(total subvenþii anuale (totalul subvenþiei de bazã)
cuvenite partidelor)

* presupunem cã numãrul de parlamentari este de 480

5. Calculul subvenþiei acordate unui partid pentru fiecare 
mandat câºtigat

60 mld. lei x 1/480 = 125 mil. lei
(total subvenþii (1/numãr de parlamentari)
suplimentare)

6. Calculul subvenþiei maxime pe care o poate primi un partid

6 mld. lei x 5 = 30 mld. lei
(subvenþia de bazã)

7. Calculul subvenþiei acordate partidelor neparlamentare care 
au obþinut cel mult 1% sub pragul electoral
* presupunem cã 2 partide neparlamentare au obþinut cel mult 
1% sub pragul electoral

8,5 mld. lei x 1/2 = 4,25 mld. lei
(suma subvenþiilor care (1/numãr partide 
depãºesc subvenþia neparlamentare care au
maximã pentru un obþinut cel mult 1%
partid parlamentar sub pragul electoral)
calculatã conf. pct. 5)
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În cazul în care pe parcursul legislaturii intervin modificãri în 
privinþa parametrilor de calcul a subvenþiei cuvenite (existenþa 
unui grup parlamentar în cel puþin o camerã, numãrul 
parlamentarilor) aceasta nu afecteazã subvenþia acordatã în 
continuare. În toþi anii pânã la terminarea mandatului respectiv, 
calculul se face în funcþie de rezultatele iniþiale obþinute în 
alegerile parlamentare. 

Dupã cum se poate observa, partidele politice parlamentare 
sunt avantajate prin alocarea sumelor de la bugetul de stat, în 
afara sumelor de bazã ºi a celor distribuite proporþional cu 
numãrul de mandate, partidelor parlamentare revenindu-le, tot 
raportat la numãrul de mandate, sumele rãmase nedistribuite 
dupã alocarea fondurilor partidelor neparlamentare, dar care au 
câºtigat cel mult 1% sub pragul electoral. 

Pentru exemplificare, prezentãm mai jos sumele (în lei) 
acordate partidelor politice de Secretariatul General al 
Guvernului conform  algoritmului prevãzut de lege (sursa 
datelor: SGG).

Anul 1999

PDSR 5.557.974.287
PNÞCD 5.408.800.685
PD 4.495.440.402
PNL 3.899.058.705
UDMR 2.909.910.580
PRM 2.417.849.603
PUNR 2.253.829.277
PSDR 1.543.074.530
PAR 1.324.380.762
PER 1.269.707.320
FER 1.051.013.566
PL    827.293.617

44
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PS    470.833.333
PSM    470.833.333
Total            30.900.000.000

Anul 2003

PSD 22.663.102.315
PRM 16.363.926.165
PNL 11.250.945.588
PD   8.120.264.990
UDMR     7.469.449.634
PUR   4.432.311.308
Total 70.300.000.000

Înregistrare ºi evidenþã

Partidele politice parlamentare ºi cele care au obþinut cel mult 
1% sub pragul electoral, prezintã Secretariatului General al 
Guvernului documentele necesare acordãrii subvenþiei. În 
acest scop, structurile ce reprezintã partidele politice în 
raporturile cu autoritãþile publice vor depune la Secretariatul 
General al Guvernului o cerere semnatã ºi ºtampilatã de 
conducãtorul organului executiv al partidului ºi de persoana 
însãrcinatã cu gestiunea patrimoniului partidului.

Cererea trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente de 
identificare a partidului: 

· denumirea integralã ºi prescurtatã
· hotãrârea judecãtoreascã de admitere a cererii de 

înregistrare, rãmasã definitivã (în copie legalizatã), sau o 
dovadã din partea instanþei judecãtoreºti competente, din 
care sã rezulte cã partidul a declanºat procedura prevãzutã 
la art. 18 din Legea nr. 14/2003, dupã caz;

·  însemnul partidului ºi semnul electoral
· adresa sediului central
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· contul bancar ºi societatea bancarã la care este deschis
· codul fiscal. 

În cazurile în care intervin modificãri în statutul juridic al unui 
partid politic (prin fuziune, divizare, autodizolvare, dizolvare 
pronunþatã pe cale judecãtoreascã ori prin hotãrâre a Curþii 
Constitutionale sau pe baza oricãror alte fapte juridice 
prevãzute de lege), conducãtorul organului executiv al 
partidului este obligat sã înºtiinþeze Secretariatul General al 
Guvernului, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data producerii 
faptului juridic respectiv. Cu aceastã ocazie, partidul politic în 
cauzã va comunica Secretariatului General al Guvernului toate 
datele rezultate din situaþia nou-creatã ºi care determinã 
recalcularea subvenþiilor prevãzute de lege.
 
În aceastã situaþie, Secretariatul General al Guvernului va 
proceda, de îndatã, la recalcularea subvenþiilor, în favoarea 
formaþiunilor politice existente în urma modificãrilor intervenite.

Subvenþiile rezultate din recalculare vor fi acordate partidelor 
politice începând cu luna urmãtoare celei în care s-a produs una 
dintre cauzele prevãzute mai sus.

Pentru ce pot fi  cheltuite sumele din subvenþie?

Sumele obþinute din subvenþia de la buget au o destinaþie 
delimitatã de prevederile legale la urmãtoarele capitole de 
cheltuieli:

a. cheltuieli materiale pentru întreþinerea ºi funcþionarea 
sediilor

b. cheltuieli de personal
c. cheltuieli pentru presã ºi propagandã
d. cheltuieli privind organizarea activitãþilor cu caracter 

politic
e. cheltuieli de deplasare în þarã ºi strãinãtate
f. cheltuieli de telecomunicaþii
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g. cheltuieli cu delegaþiile din strãinãtate
h. investiþii în bunuri mobile ºi imobile necesare activitãþii 

partidelor respective
i. cheltuieli pentru campania electoralã.

Cheltuirea sumelor de la buget în alte scopuri decât cele mai sus 
menþionate constituie o încãlcare a legii ºi atrage dupã sine 
sancþiunile prevãzute de aceasta.

Cum se administreazã subvenþia de la buget? 

Fondurile de la bugetul de stat sunt transferate lunar în conturile 
partidelor politice de cãtre Secretariatul General al Guvernului, 
potrivit algoritmului prezentat anterior. 

Pentru fondurile din subvenþie, partidele nu au obligaþia sã 
depunã un raport cu privire la destinaþia pe care au dat-o 
acestora. Partidele au însã obligaþia de a respecta capitolele de 
cheltuieli prevãzute în Legea nr. 43/2003 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale la art. 10, 
alin (1). 

Având în vedere faptul cã aceste subvenþii au destinaþii precise 
(art. 10, lit. a-i din Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor electorale) este necesar ca 
ele sã fie depozitate într-un cont bancar separat, inclusiv la 
nivelele inferioare la care sunt transferate sume din subvenþie, 
ºi sã fie urmãrite prin conturi contabile analitice specifice.  

Sumele neutilizate la sfârºitul anului financiar se reporteazã în 
anul urmãtor.  

Eficienþa ºi oportunitatea cheltuirii fondurilor provenite de la 
bugetul de stat sunt hotãrâte de cãtre organele de conducere 
ale partidelor politice, potrivit statutului lor ºi dispoziþiilor legale 
ce reglementeazã utilizarea fondurilor publice. În privinþa 
reglementãrilor privind utilizarea fondurilor publice, trebuie 
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subliniatã obligativitatea respectãrii în mod special a 
prevederilor privind achiziþiile conform Ordonanþei de Urgenþã a 
Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã cu 
modificãri prin Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea 
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 privind 
achiziþiile publice. Rãspunderea privind legalitatea utilizãrii 
subvenþiilor primite conform destinaþiilor prevãzute expres în 
Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor politice 
ºi a campaniilor electorale art. 10, alin. 1 aparþine aceloraºi 
structuri.

Pentru o evidenþã cât mai clarã a destinaþiilor pe care le au 
fondurile de le buget, recomandãm un formular care ar putea fi 
completat lunar ºi care ar uºura atât verificarea anualã a Curþii 
de Conturi, cât ºi gestiunea internã a partidului: 
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Partid ______________________      Luna __ / An ____ 
Sediu ______________________ 
 
Cod fiscal ___________________ 
 
 

Fonduri provenite din subvenþii de la bugetul de stat 

Total subvenþie an curent ______________ 
Subvenþie transferatã lunar ____________ 
Report subvenþie precedent _____________ 
Total fonduri subvenþie ____________ 

Capitol de cheltuieli  
(conform art. 10, alin. (1) din Legea nr. 43/2003) 

Sumã 
cheltuitã 

sediilor
 

b. cheltuieli de personal  
c. cheltuieli pentru presã ºi propagandã  
d. cheltuieli privind organizarea activitãþilor cu caracter 
politic

 

e. cheltuieli de deplasare în þarã ºi strãinãtate
f. cheltuieli de telecomunicaþii
g. cheltuieli cu delegaþiile din strãinãtate

activitãþii partidelor respective
 

i. cheltuieli pentru campania electoralã  
Total cheltuit  

 
Sume rãmase necheltuite/report  ________________

Verificat de ________________________               Semnãturã _____________
 
Data _________

a. cheltuieli materiale pentru întreþinerea ºi funcþionarea

h. investiþii în bunuri mobile ºi imobile necesare 

Situaþie întocmitã de _________________              Semnãturã _____________

Formular 1. Formular evidenþã subvenþii de la bugetul de stat
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Control ºi sancþiuni

Controlul asupra fondurilor provenite din subvenþia de la bugetul 
de stat este realizat (doar) de cãtre Curtea de Conturi odatã cu 
efectuarea controlului anual pe care aceasta îl face la sediul 
central ºi la sediile organizaþiilor teritoriale ale fiecãrui partid.  

Legea nu prevede însã sancþiuni clare în cazul constatãrii de 
nereguli privind folosirea banilor publici. Totuºi, cea mai 
importantã sancþiune care poate fi aplicatã o constituie trecerea 
sumelor cheltuite cu încãlcarea prevederilor menþionate mai 
sus, ca venit la bugetul de stat.

IV. 2. Facilitãþi fiscale

Cea mai vizibilã formã de finanþare a partidelor politice din 
fonduri publice o  constituie subvenþia de la bugetul de stat. Pe 
lângã aceastã formã de finanþare directã existã alte forme de 
finanþare indirectã care reprezintã într-un fel latura nevãzutã a 
suportului financiar pe care partidele îl primesc de la stat.

Aceste surse indirecte de finanþare publicã sunt reprezentate de 
facilitãþile fiscale de care beneficiazã partidele:

· scutirea de impozite ºi taxe pentru toate cele 4 surse de 
venituri menþionate de legislaþie (cotizaþii, donaþii ºi legate, 
subvenþii de la buget, venituri din activitãþi proprii)

· închirierea de spaþii pentru sediile centrale ºi locale, care se 
asigurã cu prioritate pentru partide

· spaþiile menþionate anterior urmãresc regimul juridic 
prevãzut pentru închirierea spaþiilor de locuit

· plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaþii, energie 
electricã ºi termicã, gaze, apã, canal etc, se face la tariful 
destinat spaþiilor de locuit

· accesul gratuit la serviciile publice de radio ºi televiziune
· utilizarea gratuitã a spaþiilor de afiºaj oferite de 

administraþia publicã localã (în campania electoralã)
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· donaþiile în bunuri materiale necesare activitãþii politice 
primite de la organizaþii politice internaþionale la care 
partidul respectiv este afiliat sau de la partide politice sau 
formaþiuni politice aflate în relaþii de colaborare politicã sunt 
scutite de plata taxelor vamale.

Atenþie
Una din facilitãþile fiscale prevãzute în Legea nr. 27/1996 
(abrogatã) ºi preluatã ºi în Legea nr. 43/2003 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale care 
prevedea faptul cã partidele politice sunt scutite de plata 
impozitelor pe clãdiri pentru spaþiile deþinute în proprietate, cu 
excepþia celor achiziþionate la valoare de inventar (art. 11, alin. 
3) a fost recent abrogatã prin Legea nr. 90/2003 privind 
vânzarea spaþiilor aflate în proprietatea privatã a statului sau a 
unitãþilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor 
politice, prin art. 12.

Scutirea de impozite ºi taxe pentru sursele de venit

Categoriile de impozite de care sunt scutite veniturile partidelor 
prevãzute de Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor electorale sunt impozitul pe 
venit, impozitul pe profit ºi taxa pe valoarea adãugatã (TVA).

Legea nu extinde scutirea ºi la alte categorii de impozite ºi taxe; 
de exemplu partidele politice plãtesc toate obligaþiile aferente 
veniturilor salariale ºi, la fel ca toate celelalte persoane juridice, 
plãtesc toate impozitele asupra proprietãþii (taxe clãdiri, teren, 
auto).

Accesul gratuit la serviciile publice radio-TV

În privinþa spaþiului gratuit acordat la posturile publice de radio ºi 
televiziune, acesta este garantat participanþilor în cursa 
electoralã prin legislaþia electoralã, urmând ca detaliile privind 
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acest spaþiu (dimensiunea, formatul, tipul de informaþii 
transmise) sã fie stabilite prin decizii ale Consiliului Naþional al 
Audiovizualului (CNA) ºi eventual prin reglementãri propri ale 
respectivelor posturi publice. Acest spaþiu acordat reprezintã o 
resursã consistentã pentru partide, în special pentru cele mai 
mici. Deºi la prima vedere echivalentul acestui serviciu în bani 
este greu de estimat, în ultima perioadã, prin aplicarea unor 
metodologii precise de calcul, se poate estima echivalentul 
acestor facilitãþi.

Este de menþionat cã au existat cazuri în care chiar ºi televiziuni, 
posturi de radio sau publicaþii au oferit gratuit spaþiu partidelor 
politice în campania electoralã, spaþiu pe care l-au distribuit, 
dupã un algoritm autoimpus, candidaþilor semnificativi aflaþi în 
cursa electoralã. Este discutabil în ce mãsurã aceastã iniþiativã 
trebuie judecatã ca o facilitate sau ca o donaþie efectuatã 
echitabil tuturor candidaþilor înscriºi în cursa electoralã. Mai ales 
cã în multe cazuri posturile respective au stabilit criterii arbitrare 
de desemnare a „candidaþilor semnificativi”.

Pe lângã aceasta, este de menþionat ºi spaþiul de care 
beneficiazã partidele parlamentare sãptãmânal la posturile 
publice principale de radio ºi televiziune pentru a-ºi prezenta 
activitatea politicã. Acest spaþiu este asigurat partidelor politice 
pe baza prevederilor art. 5 al Legii nr. 41/1994 privind 
organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de 
Radiodifuziune ºi Societãþii Române de Televiziune, prevederi 
potrivit cãrora: „Societatea Românã de Radiodifuziune ºi 
Societatea Românã de Televiziune trebuie sã rezerve o parte 
din spaþiul de emisie partidelor politice reprezentate în 
Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depãºi o 
sutime din întregul timp de emisie sãptãmânal. Repartizarea 
timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu 
ponderea reprezentanþilor acestora în Parlament, luându-se în 
calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv 
pentru reprezentanþii minoritãþilor naþionale”.
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Menþionãm cã acest timp se alocã atât pentru posturile 
naþionale, cât ºi pentru posturile locale. Din cercetãrile noastre a 
rezultat cã spaþiul local nu este folosit la capacitatea oferitã.

Pentru exemplificarea importanþei acestei facilitãþi vã 
prezentãm mai jos situaþia publicitãþii gratuite ºi a celei oferite 
contra cost partidelor politice în campaniile electorale de la 
alegerile locale ºi parlamentare/prezidenþiale din anul 2000.

Tip publicitate Alegeri locale 
Alegeri 

parlamentare ºi 
prezidenþiale 

Total an electoral  

 secunde %  %  % 
Publicitate 
plãtitã 42.885 34,8% 355.689 98,5% 398.574 82,3% 
Publicitate 
gratuitã 80.182 65,2% 5.439 1,5% 85.621 17,7% 

Total  123.067  361.128  484.195  

 
Tabel 3. Proporþia publicitãþii electorale gratuite 

din total publicitate electoralã pentru 
anul 2000 (sursa datelor: Alfa Cont Mediawatch)

În acelaºi timp vã prezentãm mai jos modul de alocare a timpilor 
de antenã la SRR ºi SRT.

Societatea Românã de Radiodifuziune - „Antena partidelor 
parlamentare”

Calculul se face astfel:

· timpul alocat partidelor sãptãmânal
7 zile x 24 ore de emisie = 168 ore
168 ore = 10.080 minute = 604.800 secunde
0,9% din timp = 5.440 secunde

· timpul aferent unui parlamentar sãptãmânal
5.440 secunde / 486 parlamentari = 11 secunde

secunde secunde



Calculul pentru determinarea timpului alocat sãptãmânal unui 
partid se face înmulþind numãrul de parlamentari ai partidului cu 
11 secunde. Acest calcul se efectueazã la începutul legislaturii 
ºi rãmâne neschimbat pe întreaga ei activitate.

Societatea Românã de Televiziune - „Tribuna partidelor 
parlamentare”

· timpul alocat unui parlamentar sãptãmânal este de 9 sec ºi 
36 miimi.

Prin alocare pe partide, acestea primesc sãptãmânal urmãtorul 
timp (timp cumulat pe România 1 ºi TVR 2):

Partid secunde
PDSR 3.140
PSDR 115
PUR 124
PRM

 

1.852
PD

 

652
PNL

 

642
UDMR

 

605
Minoritãþi

 
248

Total
 

7.536

Utilizarea gratuitã a spaþiilor de afiºaj 
oferite de administraþia publicã localã

De asemenea, o altã formã consistentã de finanþare indirectã o 
constituie oferirea spaþiului de afiºaj stradal. Este cunoscut 
faptul cã aceasta este una dintre cele mai rãspândite practici de 
promovare în campanie. În ultima perioadã însã, ºi aceastã 
metodã de campanie a devenit tot mai costisitoare pentru 
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Tabel 4. Timpii de antenã alocaþi sãptãmânal 
partidelor parlamentare la posturile publice de televiziune 

(sursa datelor: Alfa Cont Mediawatch)
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partidele politice din România. Doar pentru a sublinia impactul ºi 
importanþa afiºajului gratuit trebuie sã menþionãm cã acesta 
oferã partidelor o ºansã de a cheltui mai puþin decât în cazul 
panotajului plãtit, cu câteva inconveniente minore. Acestora se 
adaugã ºi acordul tacit al unor autoritãþi publice care permit 
afiºajul stradal aproape oriunde ºi în orice condiþii (în România 
este posibil sã lipeºti un afiº aproape oriunde, fãrã a fi sancþionat 
pentru afiºaj ilegal). Costurile acestei facilitãþi sunt greu de 
estimat exact dar, dacã luãm ca termen de referinþã costurile 
pentru o campanie desfãºuratã prin spaþiile de panotaj stradal, 
vom descoperi cã, pentru un partid important, aceastã metodã 
aduce economii de miliarde de lei sau chiar zeci de miliarde de 
lei. Trebuie subliniatã ºi perspectiva plafonãrii acestor 
contribuþii. În timp ce în domeniul spaþiului oferit la serviciile 
publice de radio ºi televiziune, acesta este limitat (singurele 
discuþii care apar aici sunt cele legate de modul de distribuire a 
acestui spaþiu finit), în cazul afiºajului stradal, având în vedere 
starea de fapt privitoare la atitudinea autoritãþilor faþã de 
strategiile de afiºaj ale partidelor, limita este (auto)impusã de 
capacitatea partidului de a produce afiºe ºi de a angaja un 
numãr suficient de persoane pentru lipirea lor.

Dintre facilitãþile fiscale aflate la limita legalitãþii (în sensul 
intruziunii în zona finanþãrii partidelor) ºi care pot fi oricând puse 
sub semnul întrebãrii amintim:

· facilitãþile acordate partidelor parlamentare pentru 
activitatea în teritoriu a parlamentarilor. Nu sunt puþine 
cazurile în care birourile parlamentare sunt incluse în 
sediile partidelor ºi, astfel, prin funcþionarea în comun, între 
activitatea de legãturã a parlamentarului cu cetãþeanul ºi 
activitãþile proprii ale partidului nu mai existã nici o 
separaþie. Astfel se ajunge la situaþia în care se folosesc 
resurse logistice ºi umane, altfel acoperite din bugetul 
Parlamentului, în folosul partidului.
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· folosirea proprietãþii publice în scopuri politice. Nu în puþine 
cazuri politicienii aleºi sau care ocupã funcþii în 
administraþia centralã ºi localã folosesc resursele publice 
pentru scopuri politice. Exemple precum: folosirea 
maºinilor sau a altor mijloace de transport, a sediilor 
instituþiilor publice pentru întâlniri strict politice, care nu au 
nimic în comun cu activitatea acelei instituþii ºi care nu sunt 
decontate, folosirea funcþionarilor publici ºi a angajaþilor 
contractuali pentru activitãþi politice, folosirea sistemelor de 
comunicaþii, folosirea unor fonduri publice pentru 
realizarea unor sondaje de opinie care au scopuri politice 
reprezintã doar o parte din formele prin care fondurile 
publice ajung sã fie folosite în scop electoral. Toate aceste 
metode sunt interzise ºi fac subiectul unor controale 
efectuate de Curtea de Conturi, Poliþie, Parchetul Naþional 
Anticorupþie ºi alte instituþii specializate.

· acordarea de fonduri unor structuri ale minoritãþilor 
naþionale reprezentate în Parlament care, având în vedere 
caracterul dual al acestora - organizaþii ce promoveazã 
valorile socio-culturale ºi de pãstrare a identitãþii 
respectivului grup etnic, cât ºi formaþiuni politice care 
reprezintã interesul politic al respectivelor minoritãþi - duce 
la imposibilitatea de a distinge în ce mãsurã respectivele 
fonduri sunt sau nu folosite ºi în scopuri electorale.

· impunerea unor taxe membrilor de partid care deþin funcþii 
alese sau funcþii publice. Este o practicã des întâlnitã prin 
care partidele puternice, care deþin mare parte din puterea 
politicã exprimatã prin funcþii alese ºi control asupra altor 
instituþii publice, sã încerce sã obþinã de la persoanele care 
ocupã aceste poziþii avantaje financiare. Problema este cã 
aceºti bani ceruþi sunt obþinuþi ca urmare a unor avantaje 
(ex. indemnizaþii de ºedinþã) pe care aceºtia le obþin din 
bani publici. Aceleaºi avantaje financiare avute în vedere 
de partid privesc oricare din urmãtoarele poziþii: 
parlamentar, primar, consilier local sau judeþean, funcþionar 
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public într-o poziþie importantã, membru în Adunarea 
Generalã a Acþionarilor (AGA) ale societãþilor cu capital 
majoritar de stat. Dacã mai era necesar sã precizãm, 
numirea pe criterii politice, în detrimentul criteriilor 
competenþei, reprezintã încã o practicã generalizatã în þara 
noastrã. Motivaþia partidelor pentru a solicita o astfel de 
taxã este simplã: se considerã cã partidul are cel puþin o 
contribuþie oarecare, dacã nu rolul hotãrâtor pentru 
obþinerea de cãtre aceºtia a respectivelor poziþii. În acelaºi 
timp, partidul are posibilitatea de a acþiona la nevoie pârghii 
prin care aceºtia sã fie înlãturaþi sau sã nu mai fie susþinuþi 
pentru un nou mandat, dacã nu sunt „cooperanþi” din acest 
punct de vedere. Forma cea mai des întâlnitã de „spãlare” a 
acestei taxe o reprezintã mecanismul cotizaþiilor speciale 
instituite pentru aceºti demnitari.

Trebuie menþionat cã practicile enumerate mai sus sunt pasibile 
de a fi considerate ca finanþãri ilegale ale partidelor politice, 
atrãgând dupã sine sancþiuni conform legislaþiei în vigoare.

IV. 3. Cotizaþii

Pentru partide, carnetul de partid reprezintã un act la fel de 
important ca ºi actul de identitate. O persoanã plãteºte o sumã 
de bani care acoperã o anumitã perioadã de timp obþinând în 
schimbul acesteia calitatea de membru de partid, care îi acordã 
o serie de drepturi.

Ce prevede legea?

Din punct de vedere legal, un membru al unui partid poate sã 
plãteascã cotizaþii care, însumate anual, sã nu depãºeascã 
nivelul a maxim 100 de salarii de bazã minime brute pe þarã. 
Dacã acest plafon este depãºit, Legea nr. 43/2003 privind 
finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale 
prevede cã amenda este de la 30.000.000 lei pânã la 
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300.000.000 lei, iar sumele ce fac obiectul contravenþiei se fac 
venit la bugetul de stat.

Suma totalã pe care un partid politic o poate colecta anual din 
cotizaþii  este neplafonatã. 

Legislaþia în vigoare nu introduce nici o restricþie în privinþa 
utilizãrii veniturilor obþinute din cotizaþii, atât în privinþa sumelor, 
cât ºi a categoriilor de cheltuieli.

Dupã cum se poate constata, în privinþa cotizaþiilor, legea este 
destul de imprecisã, stabilind doar niºte repere generale. 
Dincolo de acestea, legislaþia lasã la latitudinea partidului sã-ºi 
elaboreze propria politicã de stabilire a persoanelor cotizante, a 
cuantumului cotizaþiei, a modului de colectare ºi folosire a 
cotizaþiilor.

Ce reguli stabileºte partidul?

Statutul fiecãrui partid trebuie sã conþinã o serie de prevederi 
referitoare la:

· cine stabileºte cotizaþia
· metoda/periodicitatea actualizãrii cotizaþiei
· cuantumul cotizaþiei
· eventuale diferenþieri ale cuantumurilor între diferite 

categorii de membri
· categoriile de persoane care sunt exceptate de la plata 

cotizaþiei
· periodicitatea cu care sunt plãtite cotizaþiile
· destinaþia utilizãrii acestora. 

În aceeaºi mãsurã, partidul poate delega prin prevederi 
statutare o serie de atribuþii privind reglementarea regimului 
cotizaþiilor menþionat mai sus, cât ºi organizarea activitãþii de 
strângere a cotizaþiilor cãtre organele de conducere.
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În cazul cuantumului unic sau diferenþiat al cotizaþiei, stabilirea 
este fãcutã la unele partide de cãtre structura centralã, în alte 
cazuri acesta este stabilit de structurile judeþene.
În cele mai multe cazuri, plata cotizaþiei este o îndatorire lunarã 
a membrilor de partid, deºi existã situaþii în care, deºi cotizaþia 
este stabilitã la un cuantum lunar, ea este colectatã/achitatã 
trimestrial.

O situaþie care trebuie avutã în vedere la reglementarea 
regimului cotizaþiilor este cea referitoare la modul sau metoda 
de actualizare periodicã a acesteia. Existã partide care 
stabilesc cuantumul cotizaþiei prin statut. Aceastã metodã 
aduce dupã sine dificultatea de ajustare a cotizaþiei periodic, 
având în vedere cã statutul partidului nu este un act care se 
modificã cu o frecvenþã destul de mare. Alte soluþii prevãd ca 
forurile executive sã fie cele învestite cu aceastã atribuþie. De 
exemplu, o soluþie aparent ciudatã, dar practicã, este cea 
aplicatã de o organizaþie localã a unui partid, cãreia i s-a oferit 
independenþa de a decide singurã cuantumul ºi modul de 
actualizare. Aceasta a hotãrât sã ia ca referinþã pentru cotizaþia 
lunarã contravaloarea unui ou. Totuºi, dincolo de situaþiile 
particulare, o cotizaþie aplicatã unui membru obiºnuit se 
încadreazã undeva între 5.000 ºi 20.000 de lei. Cuantumul 
maxim lunar pe care un partid ar putea sã îl stabileascã pentru 
un membru este, conform prevederilor legale, de 8,33 salarii de 
bazã minime brute pe þarã. Aceastã sumã reprezintã pentru anul 
2004 echivalentul a  23.333.333 lei (2.800.000 x 8,33).

Diferenþierile între categorii profesionale sau sociale ale 
membrilor cotizanþi este o altã metodã care aduce o echitate 
privind nivelul cotizaþiei. Exemple de diferenþieri pot fi constituite 
de grupuri cum sunt: tineri, pensionari, persoane din mediul 
rural, populaþia ocupatã, persoane fãrã surse directe de venit 
(ºomeri, studenþi, elevi, persoane casnice, agricultori). 

Un caz special îl constituie impunerea unor cuantumuri speciale 
pentru cotizaþiile membrilor care deþin funcþii politice sau 
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demnitãþi publice (ex. membrii structurii de conducere a 
partidului la diferite nivele, primari ºi veceprimari, consilieri locali 
ºi judeþeni, parlamentari, ºefi ai unor societãþi comerciale de stat 
sau regii autonome, funcþionari publici aflaþi în diverse poziþii 
importante). Acestea pot ajunge ºi la sume de 1.000.000 de lei 
pe lunã sau la 10% din indemnizaþiile de ºedinþã sau chiar din 
salariu.

Atenþie
Trebuie fãcutã o diferenþiere între aceste funcþii, din punct de 
vedere al aspectelor legale pe care acestea le implicã. Dacã 
stabilirea unor cotizaþii speciale pentru funcþiile deþinute în 
cadrul partidului nu ridicã nici o problemã, cotizaþiile 
speciale/suplimentare impuse celorlalte categorii aduc în 
discuþie problema sursei acestor bani ºi a traficului de funcþii. 
Aceste practici sunt, într-o anumitã mãsurã, la limita legalitãþii, 
având în vedere posibilitatea interpretãrii acestor cotizaþii 
speciale ca impuneri financiare pentru favorul oferit de a deþine 
aceste poziþii oficiale. În acelaºi timp, condiþionarea de cãtre 
partid la plata unei pãrþi din, de exemplu, indemnizaþia de 
ºedinþã pentru un consilier local, care are ca sursã fondurile 
bugetare, aduce în discuþie principiul general care interzice 
partidelor sã obþinã alte sume de la buget în afara celor clar 
precizate prin reglementãrile privind subvenþia bugetarã.

Cotizaþie sau donaþie?!?
Existã cazuri în care, fie anumitor persoane, fie cu ocazia unor 
evenimente speciale, unora dintre membrii importanþi ai 
partidelor li se cere sã achite o cotizaþie „specialã”. Trebuie 
precizat cã pentru orice sume plãtite în plus faþã de cuantumul 
exact al cotizaþiei, trebuie sã se facã înregistrare ca ºi la o 
donaþie. Astfel sumele sã fie înregistrate în contabilitatea 
partidului ca venituri din donaþii - care sunt plafonate de lege - ºi 
nu ca platã a unei cotizaþii suplimentare. 
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Situaþii întâlnite în practicã

În practicã, beneficiarii cotizaþiilor colectate se împart în douã 
categorii:

· prima categorie este reprezentatã de soluþia în care 
folosirea fondurilor din cotizaþii se face de cãtre organizaþia 
teritorialã care le colecteazã

· a doua categorie este reprezentatã de organizaþiile 
teritoriale care împart sumele colectate, cu nivele 
superioare.

În cazul celei de-a doua variante, existã mai multe posibilitãþi 
prin care sume de bani colectate local sunt trimise cãtre 
structurile superioare. Pentru detaliere vã prezentãm schema a 
trei asemenea circuite întâlinte în activitatea partidelor politice 
din România.

Local Local Local

Judeþean

Naþional

Judeþean

Naþional

Schema 1. Metode de împãrþire a cotizaþiilor colectate de 
stucturile locale ale partidelor politice din România

Cotizanþi Cotizanþi Cotizanþi

varianta 1 varianta 2 varianta 3
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Acest gen de practici de impunere de la nivel central a 
transferului lunar de la organizaþiile locale cãtre biroul central, a 
unei cote din totalul cotizaþiilor, s-a dorit a fi unul stimulativ 
pentru organizaþiile teritoriale. Se poate, fie aplica o politicã 
unitarã, în douã trepte (de la centru la judeþ ºi respectiv de la 
judeþ la centru) cu reguli unice, fie una diferenþiatã, prin care 
centrul lasã la latitudinea organizaþiilor judeþene sã stabileascã 
la rândul lor, împreunã cu organizaþiile din interiorul judeþului, 
care sunt procentele pe care organizaþiile trebuie sã le vireze 
judeþului. 

Metoda de calcul a acestei cote pleacã de la premisa colectãrii 
integrale a cotizaþiilor de la toþi membrii respectivei organizaþii. 
Astfel au apãrut cazuri de organizaþii teritoriale care au fost puse 
în situaþia de a nu putea onora aceste obligaþii, cãutând soluþii 
alternative. O abordare diferitã, care stabileºte o îngãduinþã mai 
mare faþã de organizaþiile teritoriale, este aceea de a impune 
transferul unei cote proporþionale din cotizaþiile colectate. 
Aceastã variantã are dezavantajul de a nu stimula suficient 
organizaþiile sã se implice într-o campanie susþinutã, care sã 
ducã la o ratã ridicatã de colectare a cotizaþiilor.

Existã cazuri în care anumite organizaþii teritoriale, în care rata 
de colectare a cotizaþiilor este scãzutã, pentru îndeplinirea 
obligaþiilor impuse de cãtre structurile ierarhic superioare de a 
vãrsa un procent din cotizaþii, acestea apeleazã la soluþii 
surprinzãtoare. Sunt cunoscute exemple de organizaþii de 
partid care, în locul sumelor rezultate din cotizaþiile primite, au 
transferat organizaþiei centrale a partidului bunuri mobile sau 
chiar imobile din patrimoniu.

Cine ºi cum colecteazã cotizaþiile?

Din punct de vedere finaciar-contabil, cotizaþia este o operaþie 
care trebuie înregistratã conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991.
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Este de subliniat faptul cã numai acele organizaþii teritoriale 
care dispun de contabilitate proprie pot colecta cotizaþiile pentru 
membrii proprii în regim legal, conform normelor contabile în 
vigoare în România. Fiecãrui cotizant trebuie sã i se elibereze 
un document contabil contra sumei depuse, iar aceastã 
operaþiune nu se poate realiza decât într-o organizaþie care are 
dreptul sã efectueze operaþiuni financiare, indiferent de 
valoarea totalã a sumelor colectate. Mai departe, organizaþia 
care elibereazã chitanþã cotizantului este ºi cea care trebuie sã 
încaseze suma care se constituie venit ce trebuie înregistrat în 
contabilitatea proprie. 

Nu este permisã colectarea de fonduri la un nivel ºi eliberarea 
de chitanþe la un alt nivel. De asemenea, nu este permisã 
eliberarea de chitanþe (respectiv înregistrarea unor sume) 
pentru ca sumele sã fie cheltuite de altã organizaþie/repre-
zentant. Concret, o organizaþie nu poate elibera chitanþe pentru 
cotizaþiile diferitelor organizaþii din plan local, fãrã sã îºi 
introducã sumele respective în contabilitate. Organizaþia care 
strânge bani din cotizaþii ºi îi cheltuie (înregistrându-i, de 
exemplu, într-un tabel) trebuie sã aibã contabilitate proprie sau, 
conform normelor contabile, sã poatã sã încaseze sume ºi sã 
facã plãþi. În cazul menþionat anterior, practica aratã cã 
organizaþia localã a unui partid politic care colecteazã venituri 
astfel, însã nu are contabilitate proprie, se adreseazã 
organizaþiei imediat superioarã ierarhic ºi care are contabilitate 
proprie, cãreia îi prezintã un raport de venituri ºi cheltuieli, în 
acelaºi timp pentru a putea regulariza fondurile pentru care se 
face o înregistrare. La nivelul organizaþiilor fãrã contabilitate 
proprie este necesar sã se þinã o evidenþã tehnico - operativã pe 
fiecare membru de partid.

Prin urmare, pentru colectarea cotizaþiilor existã trei cazuri:

1. în cazul în care organizaþia are contabilitate proprie -  
membrii plãtesc cotizaþia la acest nivel
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2. în cazul în care organizaþia nu are contabilitate proprie, se 
aplicã una din urmãtoarele variante:

· o persoanã este împuternicitã sã strângã cotizaþiile, 
primind de la nivelul superior, care are contabilitate proprie, 
chitanþier cu numele acelei organizaþii. Predarea, însoþitã 
de proces verbal, este înregistratã în fiºa de magazie a 
formularelor cu regim special, în care sunt specificate 
numerele chitanþelor predate.

· alternativa, probabil cea mai incomodã, o reprezintã 
efectuarea plãþii în mod individual de cãtre fiecare membru 
al organizaþiei la sediul celei mai apropiate/convenabile 
organizaþii a partidului care deþine contabilitate proprie.

În activitatea curentã a partidelor din România, cea mai des 
întâlnitã practicã de colectare a cotizaþiilor la nivelul þãrii se 
desfãºoarã în urmãtoarele etape: 

1. casierul organizaþiei teritoriale încaseazã cotizaþia ºi 
elibereazã chitanþa corespunzãtoare sumei respective, 
precizând în clar pe aceasta numele, codul numeric 
personal, suma ºi perioada pentru care a fost plãtitã

2. contabilul organizaþiei include în situaþia veniturilor 
aceste sume

3. contabilul înainteazã sediului central rapoarte financiare 
periodice (ex. lunar, la ºase luni, anual, în funcþie de 
propriile reglementãri interne, dar nu mai rar de o datã pe 
an pentru a se întocmi bilanþul partidului).



Atenþie
Colectarea cotizaþiei fãrã eliberarea unei chitanþe membrului 
cotizant este ilegalã.

Colectarea cotizaþiilor trebuie sã se facã numai pe chitanþe 
fiscale.

Chitanþele fiscale pot fi achiziþionate numai de cãtre sediul 
central, acesta fiind singura structurã înregistratã ca persoanã 
juridicã ºi care deþine cod fiscal.

În cazul în care colectarea cotizaþiei se face la nivelul unei 
organizaþii cu contabilitate proprie, pe chitanþã trebuie sã aparã, 
pe lângã numele partidului, numele acestei organizaþii. În cazul 
în care colectarea cotizaþiei se face la nivelul unei organizaþii 
locale fãrã contabilitate proprie, pe baza unui chitanþier predat 
de la o organizaþie cu contabilitate proprie, atunci pe chitanþã 
trebuie înscris, pe lângã cele menþionate anterior, ºi numele 
organizaþiei locale.

Evidenþa membrilor/Controlul legalitãþii 

Înregistrarea cotizaþilor trebuie fãcutã astfel încât sã se poatã 
face identificarea sumei anuale totale cotizate de fiecare 
membru, pentru verificarea respectãrii legalitãþii plafonului 
anual de  maxim 100 de salarii de bazã minime brute pe þarã.

Pentru aceasta, sugerãm urmãtorul formular pentru 
înregistrarea cotizaþiilor încasate:
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Considerãm util, pentru rigurozitate, þinerea evidenþei pe 
asemenea tabele ºi a membrilor partidului care sunt scutiþi de 
cotizaþie pe o perioadã delimitatã sau permanent.

Numai existenþa unei astfel de evidenþe precise poate garanta o 
evidenþã contabilã riguroasã în privinþa veniturilor provenite din 
cotizaþii.

O asemenea evidenþã foloseºte partidelor pentru controlul 
efectuat anual de cãtre Curtea de Conturi. Este esenþial ca 
partidul sã poatã pune la dispoziþia organelor de control o 
evidenþã clarã a membrilor, pentru a se verifica dacã persoanele 
de la care s-au încasat cotizaþii sunt ºi membri de partid.

Este de menþionat faptul ca orice sumã oferitã de un membru al 
unui partid, lunar, peste nivelul cotizaþiei stabilit de partid, 
trebuie înregistratã ca donaþie, indiferent dacã suma cotizaþiilor 
respectivei persoane pe acel an este sub plafonul de 100 de 
salarii de bazã minime brute pe þarã - în acelaºi timp legea nu 
opreºte partidele sã stabileascã cuantumul cotizaþiilor anual, 
caz în care, desigur, acesta nu poate depãºi pragul prevãzut de 
lege

De asemenea, orice cotizaþie colectatã fãrã respectarea tuturor 
prevederilor legale (în mod special Legea contabilitãþii) va fi 
sancþionatã conform legii. În mod special amintim cã, pentru 
depãºirea plafonului de cotizaþii, amenda este între 30.000.000 
ºi 300.000.000 lei, iar sumele care depãºesc acest plafon se fac 
venit la bugetul de stat.

Transparenþã

Deºi, potrivit legii, partidele nu sunt obligate sã facã publice 
aspectele privitoare la încasarea ºi cheltuirea cotizaþiilor, 
considerãm cã un prim pas pentru un proces transparent ar fi ca 
anual sã se facã publice cel puþin urmãtoarele date:

 

.
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· categoriile de cotizanþi ºi cuantumul stabilit pentru fiecare 
dintre acestea

· numãrul total de membri care au plãtit anual cotizaþia 
· suma totalã a veniturilor provenite din cotizaþii.

 

Categorie
Cuantum/Criteriu 

de calcul
Perioadã

  
 

 

Partidul ____________

Politica de cotizaþii

Aprobatã de ___________
Data ________________

Formular 3. Model formular de stabilire a cotizaþiilor
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Partidul ____________        Anul ______

Venituri din cotizaþii
  

Categorie Numãr membrii Sumã 
 

Sumã SumãTotal

Formular 4. Model formular de stabilire a 
veniturilor din cotizaþii

Totuºi, existã informaþii minimale cu privire la veniturile din 
cotizaþii ale partidelor, deºi acestea nu provin dintr-o iniþiativã a 
partidelor, ci sunt obþinute ca urmare a controalelor efectuate de 
Curtea de Conturi. Mai jos sunt prezentate aceste date.
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Practica a arãtat cã rata de colectare a cotizaþiilor la nivelul 
tuturor partidelor din România este foarte scãzutã. Aceasta 
variazã între valori de 10% ºi 40%. O ratã de colectare de 60% 
poate fi consideratã o adevãratã performanþã. Trebuie spus cã 
în multe cazuri recunoaºterea calitãþii de membru cu ocazia 
alegerilor interne ar trebui sã se facã pe acest criteriu dar, din 
cauza carenþelor existente în funcþionarea mecanismului de 
colectare, acest criteriu este mereu abandonat în ultimã 
instanþã.

Cotizaþiile nu reprezintã sursa principalã de venituri pentru 
partide. Cu toate aceastea, ea se poate transforma, chiar în 
limitele unor cotizaþii de un nivel rezonabil ºi aplicate unui numãr 
de membri cu puþin peste baremul impus de legea de înfiinþare a 
partidelor (pentru înfiinþare sunt necesari 25.000 de membri), 
într-o sursã de venituri mai mare chiar decât subvenþia de la 
buget, primitã de cele mai importante partide. Totuºi, aceastã 
sursã de venituri rãmâne una neatractivã pentru partide, 
datoritã unui numãr de condiþii de performanþã pe care un partid 
trebuie sã le îndeplineascã (un numãr consistent de membri 
cotizanþi, o comunicare permanentã cu aceºtia, o strategie de 
menþinere a unei legãturi strânse ºi constante cu membrii, 
indiferent de categoria lor socialã sau zona geograficã în care 
se gãsesc, un aparat de partid bine organizat etc.). Pentru 
exemplificare, prezentãm mai jos raportul dintre veniturile 
obþinute din cotizaþii ºi cele de la bugetul de stat.
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Partid/an 1999 2000 

UDMR  375/1000  597/1000 

PNÞCD  386/1000  68/1000 

PRM  164/1000  211/1000 

PDSR  278/1000 0 

PSM  208/1000 0 

PNL  150/1000  32/1000 

PSDR  49/1000  70/1000 

UFD/PAR  66/1000 0 

PUNR   6/1000  15/1000 

PD   8/1000  12/1000 

PS   7/1000  10/1000 

FER   3/1000   1/1000 

 

Tabel 6. Raportul dintre veniturile obþinute din 
cotizaþii ºi cele din subvenþia de la bugetul de stat 

(sursa datelor: Curtea de Conturi a României ºi SGG)

Adversarii subvenþionãrii partidelor de la buget au considerat de 
multe ori cã un asemenea suport va avea un efect de înlãturare 
a oricãrei motivaþii a partidelor în colectarea cotizaþiilor.

IV. 4. Donaþiile

Existã motive sã considerãm finanþarea prin donaþii, ºi acest 
lucru este împãrtãºit în mod deosebit de partidele bine 
organizate, ca fiind una preferabilã celei din bani publici, prin 
subvenþia de la bugetul de stat. Dacã un partid politic sau un 
candidat independent este pus în situaþia de a-ºi obþine 
fondurile de la persoane private (persoane fizice sau juridice) 
atunci chiar activitatea în sine de strângere de fonduri va 
determina o mai strânsã legãturã cu alegãtorii ºi o mai eficientã 
organizare a cheltuielilor, decât în cazul în care banii pentru 
activitatea sa politicã, în general, sau pentru campania sa sunt 
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oferiþi direct  de cãtre stat.

În acelaºi timp, finanþarea din surse private este o cale care 
anihileazã alte efecte negative pe care le poate crea finanþarea 
publicã. Finanþarea din surse publice are tendinþa de a contribui 
la apariþia unui caracter puternic birocratic pe care tind sã îl aibã 
partidele politice. Aceste subvenþii pot fi sursa unor tensiuni 
interne cauzate de distribuþia inechitabilã între nivelul central ºi 
cel local, precum ºi între organizaþiile locale. De asemenea, 
criteriile de împãrþire chiar ºi între partide pot crea suspiciuni sau 
tensiuni.

De aceea, sistemul donaþiilor reprezintã o soluþie, din 
perspectiva acelor filiale, care sunt private de suportul financiar 
din surse publice sau în care acesta este insuficient. Acelaºi 
lucru este valabil, la un alt nivel, între partide. 

Ce este considerat donaþie?

Dorim sã precizãm cã, dincolo de înþelesul comun al donaþiei, 
care constã într-o sumã de bani (obiect al donaþiei nu sunt 
numai sumele de bani, ci mai ales alte bunuri mobile ºi imobile, 
seviciile) oferitã unei alte persoane (fizicã sau juridicã), prin 
prezenta lege sensul donaþiei este mult mai larg. Dorim sã 
precizãm cã în cazul partidelor donaþiile sunt, sub aspectul 
obiectului lor, mult mai variate decât în accepþiunea comunã a 
acestui tip de liberalitãþi. Astfel, partidele pot beneficia de 
urmãtoarele donaþii:

· donaþii în bani
- în numerar
- prin transfer bancar

· donaþii în servicii
- spaþii de cazare
- servicii de transport
- punerea la dispoziþie de sãli de conferinþe ºi facilitãþile 
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aferente
- publicitate
- prestarea unor servicii (în muncã) neplãtite ºi 

neînregistrate cu contract de voluntariat

· donaþii în bunuri mobile ºi imobile
- afiºe sau alte materiale de propagandã
- calculatoare
- sedii
- terenuri
- mijloace de transport.

Aceastã listã include doar câteva exemple semnificative cu 
privire la formele  prin care se poate efectua o donaþie cãtre un 
partid politic.

Toate veniturile obþinute din donaþii sunt scutite de taxe ºi 
impozite.

Cine poate dona?

Partidele politice pot primi donaþii de la urmãtoarele tipuri de 
persoane:

· persoane fizice române, din þarã sau strãinãtate
· persoane juridice române

- societãþi comerciale
- organizaþii neguvernamentale
- sindicatele (dar nu în bani)

· organizaþii politice internaþionale la care partidul politic 
respectiv este afiliat (numai donaþii în bunuri materiale 
necesare activitãþii politice, dar care nu sunt materiale de 
propagandã electoralã)

· partide politice sau formaþiuni politice din strãinãtate aflate 
în relaþii de colaborare politicã (numai donaþii în bunuri 
materiale necesare activitãþii politice, dar care nu sunt 
materiale de propagandã electoralã).
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Este de menþionat faptul cã un cetãþean român cu dublã 
cetãþenie are dreptul sã facã donaþii. De asemenea este permis 
ca reprezentanþe ale unor companii multinaþionale/strãine, care 
sunt înregistrate ca persoane juridice române, sã poatã face 
donaþii.

Limitãri

Limitãrile privitoare la donaþii se referã, pe de o parte, la 
prevederi specifice pentru diverse tipuri de donatori sau donaþii, 
dar ºi la o serie de aspecte generale.

Trebuie subliniat cã, indiferent de forma donaþiei (servicii, bunuri 
mobile sau imobile), acestea vor fi evaluate ºi apreciate din 
punct de vedere al valorii, urmând a fi astfel incluse în calculele 
limitãrilor prevãzute de lege pentru diversele sume.

Donaþii de la persoane fizice

O persoanã fizicã nu poate dona într-un an o sumã mai mare de 
200 de salarii de bazã minime brute pe þarã.

Donaþii de la persoane juridice

O persoanã juridicã nu poate dona o sumã mai mare de 500 de 
salarii de bazã minime brute pe þarã.

Donaþiile organizaþiilor politice internaþionale, la care partidul 
politic respectiv este afiliat, precum ºi partidelor politice sau 
formaþiunilor politice aflate în relaþii de colaborare politicã sunt 
neplafonate.
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Atenþie
Conform legii, un donator este restricþionat la o anumitã sumã 
pe care o poate dona anual unui partid. Legea nu interzice însã 
ca aceeaºi persoanã sã doneze ºi altor partide sume care se 
încadreazã în acelaºi plafon maxim. Exemplu: o persoanã 
poate dona anual contravaloarea a 200 de salarii de bazã 
minime brute pe þarã mai multor partide. La fel, firma/firmele ce 
are/au ca acþionar o persoanã care face donaþii partidului la 
limita plafonului maxim, poate/pot dona în continuare, pentru 
fiecare dintre ele aplicându-se individual plafonul maxim de 
donaþii prevãzut pentru persoane juridice.

Veniturile totale din donaþii ale unui partid politic nu pot depãºi 
0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv. Dacã 
în respectivul an fiscal au loc alegeri, totalul veniturilor din 
donaþii se dubleazã, neputând astfel depãºi 0,05% din veniturile 
bugetului de stat pe anul respectiv.

Pentru exemplificare, veniturile bugetului de stat pe anul 2004 
sunt de 288.279,8 miliarde lei. Prin urmare, anul 2004 fiind ºi an 
în care au loc alegeri, un partid poate primi din donaþii o sumã 
maximã de 144.139,9 milioane lei, adicã aproximativ 4,5 
milioane USD.

Sancþiuni

Acceptarea sau efectuarea de donaþii cu încãlcarea 
prevederilor legii constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar sumele care 
depãºesc acest plafon se confiscã ºi se fac venit la bugetul de 
stat.

Cine nu poate dona?

Conform Legii privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a 
campaniilor electorale, Legea nr. 43/2003, nu se acceptã 
urmãtoarele categorii de donaþii:
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· donaþii de la o autoritate publicã
· donaþii de la o instituþie publicã
· donaþii de la o regie autonomã
· donaþii de la o companie naþionalã cu capital integral sau 

majoritar de stat
· donaþii de la o societate comercialã cu capital integral sau 

majoritar de stat
· donaþii de la o societate bancarã cu capital integral sau 

majoritar de stat
· donaþii în bani de la sindicate
· donaþii din partea altor state (prin bugetele de stat ale 

acestora)
· donaþii de la organizaþii din strãinãtate
· donaþii de la persoanele juridice strãine
· donaþii de la persoanele fizice strãine.

Pe lângã aceste categorii, legea mai prevede douã interdicþii 
care reprezintã excepþii de la regula generalã:

· donaþiile de la persoanele juridice cu datorii faþã de bugetul 
de stat ºi bugetul asigurãrilor sociale de stat

· donaþiile efectuate cu scopul evident de a obþine un avantaj 
economic sau politic.

Sancþiuni

Acceptarea sau efectuarea  de donaþii cu încãlcarea 
prevederilor legii constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar sumele 
astfel obþinute se confiscã ºi se fac venit la bugetul de stat.

Cine primeºte/cum se primesc donaþiile?

Fiecare partid îºi poate elabora prin reglementãri interne 
strategia de primire a donaþiilor. În acest sens, unele partide 
preferã ca de strângerea de donaþii sã se ocupe doar structura 
centralã a partidului, pentru a putea avea un control mai eficient 
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asupra persoanelor care doneazã ºi astfel pentru a putea „filtra” 
eventualele donaþii pe care le considerã ca având un potenþial 
de lezare a imaginii partidului. Alte partide considerã cã 
descentralizarea acestui proces de colectare aduce o serie de 
beneficii, dintre care amintim:

· mai mare autonomie financiarã a structurilor locale (având 
în vedere cã întreaga sumã din donaþii sau un procent 
semnificativ rãmâne în plan local)

· eficienþã crescutã în strângerea de fonduri, datoratã unei 
mai bune cunoaºteri a mediului de afaceri din plan local

· maturizarea relaþiei între reprezentanþii politici locali, pe de 
o parte, ºi cetãþeni ºi mediul de afaceri, pe de altã parte.

În privinþa persoanelor abilitate sã primeascã donaþii, partidul 
poate stabili, pe lângã persoana responsabilã de înregistrarea 
contabilã, dar ºi conform prevederilor din Legea nr. 43/2003 
privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor 
electorale, o persoanã care sã stabileascã probitatea 
donatorului. În cele mai multe cazuri, aceastã persoanã este 
ºeful structurii la nivelul cãreia se face înregistrarea.

Persoanele împuternicite cu atribuþii în gestionarea fondurilor ºi 
patrimoniului unui partid trebuie sã respecte, în procedurile de 
înregistrare a donaþiilor, prevederile legale privind desfãºurarea 
operaþiunilor economico-financiare. Este de precizat cã toate 
donaþiile se constituie în operaþiuni cu caracter financiar ºi prin 
urmare trebuie înregistrate conform legislaþiei în vigoare.

Înregistrarea unei donaþii se poate face numai la nivelul unei 
structuri a partidului care are contabilitate proprie, dupã modelul 
descris la încasarea cotizaþiei.

O interpretare a partidelor, potrivit cãreia o persoanã poate 
susþine indirect activitatea sau campania unui partid, fãrã ca 
acesta sã fie nevoit sã înscrie aceste contribuþii ca donaþii, este 
clar o încãlcare a art. 27, lit. l din Legea nr. 43/2003 privind 
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finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor 
electorale. Prin urmare, spre exemplu, orice platã fãcutã de un 
terþ unui prestator de servicii partidului este ilegalã, dacã nu este 
înregistratã ca donaþie.

Operaþiunea de încasare/înregistrare a donaþiei

La primirea donaþiei se vor respecta cu precãdere urmãtoarele 
aspecte:

1. verificare identitãþii donatorului (necesar) - prin aceasta 
urmeazã sã se stabileascã dacã donatorul se 
încadreazã în categoriile permise de lege sã efectueze 
donaþii.

2. verificarea încadrãrii în prevederile legale (necesar) - 
ex: plafon, tip donaþie, eventuale datorii la bugetul de 
stat, în cazul persoanelor juridice

Conform art. 5, alin. 4, persoanele juridice care au datorii faþã de 
bugetul de stat ºi bugetul asigurãrilor sociale de stat nu pot face 
donaþii partidelor politice. Verificarea acestei condiþii este 
obligatorie la primirea unei donaþii din partea unei persoane 
juridice. Conform Legii nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor electorale, încãlcarea acestei 
dispoziþii atrage dupã sine atât rãspunderea donatorului, cât ºi a 
partidului. Date fiind aceste condiþii impuse de lege, este de 
preferat ca, înainte de luarea unei decizii privind acceptarea sau 
neacceptarea unei donaþii în temeiul existenþei unei suspiciuni 
privind existenþa unor datorii faþã de bugetul de stat ºi bugetul 
asigurãrilor sociale de stat ale donatorului - persoanã juridicã - 
sã fie implicat nu numai casierul/trezorierul, aºa cum se 
întâmplã în cele mai multe cazuri, ci chiar liderul structurii 
politice la care se face înregistrarea. Unele partide solicitã 
donatorului sã semneze o declaraþie pe proprie rãspundere (pe 
o foaie separatã sau pe spatele chitanþei de înregistrare a 
donaþiei) potrivit cãreia nu are datorii faþã de bugetul de stat ºi 
bugetul asigurãrilor sociale de stat.
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3. obþinerea aprobãrii politice pentru acceptarea 
donatorului (opþional)

4. înregistrarea identitãþii donatorului (necesar); 
înregistrarea se face atât în evidenþele contabile cât ºi 
în evidenþele privind donatorii partidului

Înregistrarea se face pe baza formularelor model tipizate 
comune pe economie.

Funcþie de felul donaþiei, persoanele responsabile întocmesc ºi 
completeazã formularele tipizate corespunzãtoare, cu toate 
informaþiile prevãzute de lege, care pot fi:

· chitanþe - pentru donaþiile în bani
· bonuri de primire ºi fiºe de magazie - pentru bunuri mobile 

(materiale consumabile, obiecte de inventar etc.)
· fiºa mijlocului fix - pentru bunuri imobile (terenuri, 

construcþii, mijloace de transport etc.)
· proces verbal încheiat cu prestatorii - pentru serviciile 

prestate.

Documentele descrise mai sus sunt semnate de persoanele 
care le-au întocmit, vizate ºi aprobate de persoanele 
competente, pentru a dobândi calitatea de documente 
justificative, dupã care sunt înregistrate în conturile contabile 
corespunzãtoare, care pot fi:

· active circulante
- casa în lei
- casa în devize
- materiale consumabile, obiecte de inventar
- conturi la bãnci în lei
- conturi la bãnci în devize, în þarã

· active imobilizate
- terenuri 
- construcþii pentru activitãþi fãrã scop patrimonial
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- mijloace de transport pentru activitãþi fãrã scop 
patrimonial

- alte mijloace fixe pentru activitãþi fãrã scop patrimonial.

Valoarea totalã a donaþiilor se reflectã în contul Venituri din 
donaþii.

Conform art. 5, alin. 9 din Legea nr. 43/2003 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale, la 
înregistrarea donaþiei, atât în evidenþele contabile, cât ºi în lista 
donatorilor, trebuie sã se regãseascã cel puþin urmãtoarele 
informaþii:

- numele complet sau denumirea (în cazul persoanelor juridice)
- domiciliul sau sediul (în cazul persoanelor juridice)
- cetãþenia sau naþionalitatea (în cazul persoanelor juridice)
- numãrul ºi seria actului de identitate ºi codul numeric personal 
sau codul unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice)

- valoarea
- felul donaþiei (bani, bunuri, servicii)
- data la care a fost efectuatã donaþia.

Pentru donaþiile efectuate prin instrumente bancare, în situaþia 
în care extrasele de cont sau alte documente bancare nu conþin 
toate elementele prevãzute mai sus, acele elemente care 
lipsesc vor fi solicitate donatorilor.  

Pentru o evidenþiere conformã cu reglementãrile în vigoare, 
Formularul 5 urmeazã a fi folosit pentru înregistrarea donaþiilor 
în plan local. La sfârºitul anului, organizaþiile locale trimit la 
centru Formularul 5 completat, unde se centralizeazã în 
formatul Formularului 6. În vederea verificãrii respectãrii 
impunerilor prevãzute pentru fiecare donator, din Formularul 6 
se vor extrage date pentru completarea fiºelor individuale de 
donatori (Formular 7).



82

A
n

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

P
a

rt
id

u
l 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

O
rg

a
n

iz
a

þi
a

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

Numele/
 Denumirea

 
Domiciliul/

 Sediul

 
Cetãþenia/

 
Naþionalitatea

 Nr. ºi seria 
CI ºi 
CNP/CUI

 
Valoarea

 
Nr. 
Chitanþã/OP/
Act donaþie

 

Felul donaþiei

 

Confidenþial

 

(semnãturã 
donator)

 

Semnãturã 
donator

 

Persoana 
care a 
încasat 
donaþia
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

V
a

lo
a

re
a

 î
n

s
u

m
a

tã
 m

a
x
im

ã
 p

e
rm

is
ã

 p
e

n
tr

u
 d

o
n

a
þi
i

p
e

rs
o

a
n

ã
 f
iz

ic
ã

 _
_

_
_

_
_

_
_

 l
e

i

p
e

rs
o

a
n

ã
 j
u

ri
d

ic
ã

 _
_

_
_

_
_

_
_

 l
e

i

L
im

it
ã

 d
o

n
a

þi
i 
c
o

n
fi
d

e
n

þi
a

le
 î
n

s
u

m
a

te
 p

e
n

tr
u

 u
n

 d
o

n
a

to
r 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 l
e

i

 
Data  

Semnãtura

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F
o

rm
u

la
r 

5
. 
M

o
d

e
l f

o
rm

u
la

r 
e

vi
d

e
n

þã
 d

o
n

a
þii

 p
e

 p
la

n
 lo

ca
l

E
v
id

e
n

þã
 d

o
n

a
þi
i



83

D
o

n
a

þi
i 
a

n
 _

_
_

_
_

_
_

_
_

_

P
a

rt
id

u
l 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

 Denumirea
 

Domiciliul/

 Sediul

 
Cetãþenia/

 
Naþionalitatea

 Nr. ºi seria 
CI ºi 
CNP/CUI

 
Valoarea

 
Nr. 
Chitanþã/OP/
Act donaþie

 

Felul donaþtiei

 

Confidenþial

 

Organizaþia

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
V

a
lo

a
re

a
 î
n

s
u

m
a

tã
 m

a
x
im

ã
 p

e
rm

is
ã

 p
e

n
tr

u
 d

o
n

a
þi
i

p
e

rs
o

a
n

ã
 f
iz

ic
ã

 _
_

_
_

_
_

_
_

 l
e

i

p
e

rs
o

a
n

ã
 j
u

ri
d

ic
ã

 _
_

_
_

_
_

_
_

 l
e

i

L
im

it
ã

 d
o

n
a

þi
i 
c
o

n
fi
d

e
n

þi
a

le
 î
n

s
u

m
a

te
 p

e
n

tr
u

 u
n

 d
o

n
a

to
r 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 l
e

i

F
o

rm
u

la
r 

6
. 
M

o
d

e
l f

o
rm

u
la

r 
e

vi
d

e
n

þã
 d

o
n

a
þii

 p
e

 p
la

n
 c

e
n

tr
a

l

Numele/

 

      

 
Data  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

E
v
id

e
n

þã
 d

o
n

a
þi
i



84

P
a

rt
id

u
l _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

N
u

m
e

/D
e

n
u

m
ir
e

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
  
  
  
  
  E

vi
d

e
n

þã
 d

o
n

a
þii

 in
d

iv
id

u
a

liz
a

tã
D

o
m

ic
ili

u
l/S

e
d

iu
l _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

C
e

tã
þe

n
ia

/N
a

þio
n

a
lit

a
te

a
 _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

N
r.
 º

i s
e

ri
a

 C
I º

i C
N

P
/C

U
I _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

L
im

itã
 m

a
xi

m
ã

 d
o

n
a

þii
  _

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

To
ta

l a
n

u
a

l d
o

n
a

þii
  _

_
_

_
_

_
_

_
_

_

D
a

ta

 
N

r.
 

C
h

it
a

n
þa

/O
P

/A
c
t 

d
o

n
a

þti
e

 
O

rg
a

n
iz

a
þi
a

 
F

e
lu

l 
d

o
n

a
þti
e

i
 

C
o

n
fi
d

e
n

þti
a

l
 

 

V
a

lo
a

re
a

S
u

m
a

 
to

ta
lãa

d
o

n
a

tã

 
 

 
 

 
5

0
.0

0
0

.0
0

0
 

5
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 
1

0
.0

0
0

.0
0

0
 

6
0

.0
0

0
.0

0
0

 
 

 
 

 
 

F
o

rm
u

la
r 

7
. 
M

o
d

e
l f

o
rm

u
la

r 
e

vi
d

e
n

þã
 in

d
iv

id
u

a
lã

 a
 d

o
n

a
to

ri
lo

r



85

Având în vedere cã plafoanele privind donaþiile se aplicã la 
nivelul partidului, este necesarã o bunã coordonare ºi un 
mecanism periodic de centralizare a donaþiilor primite de cãtre 
un partid, pentru a evita încãlcarea limitelor de donaþii, în cazul 
în care aceeaºi persoanã face donaþii la mai multe structuri ale 
aceluiaºi partid.

Confidenþialitatea donaþiei

Lista donatorilor partidelor ºi sumele donate de aceºtia trebuie 
fãcute publice. Totuºi, dacã un donator doreºte ca donaþia sa sã 
rãmânã confidenþialã, atunci suma donatã anual de acesta nu 
poate depãºi 10 salarii de bazã minime brute pe þarã.

Pentru aceasta, donatorul trebuie sã solicite partidului 
pãstrarea confidenþialitãþii privind aceastã donaþie sau suma 
donaþiilor, dar care nu depãºeºte însumat plafonul legal de 10 
salarii de bazã minime brute pe þarã. De asemenea, trebuie 
subliniat faptul cã, în cazul în care un donator, deºi face o 
donaþie sau mai multe donaþii a cãror sumã nu depãºeºte 10 
salarii de bazã minime brute pe þarã, nu solicitã în mod expres 
ca identitatea sa sã rãmânã confidenþialã, partidul are obligaþia 
sã publice numele acestui donator.

În nici un caz evidenþa donaþiilor confidenþiale nu se poate face 
specificând pe chitanþã „donator confidenþial”. Aceastã practicã 
este ilegalã. Confidenþialitatea se asigurã faþã de publicul larg. 
Faptul cã aceste chitanþe sunt controlate de reprezentanþii 
Curþii de Conturi nu constituie o dezvãluire a secretului 
confidenþialitãþii. Reprezentanþii Curþii de Conturi a României nu 
pot dezvãlui unor terþi datele din aceste documente, fiind sub 
incidenþa secretului profesional.

Pentru a avea o dovadã clarã cã donatorul a dorit sã i se 
pãstreze confidenþialitatea, acesta trebuie sã confirme acest 
lucru sub semnãturã, fie pe spatele copiei chitanþei de donaþie 
(care intrã în contabilitatea partidului), fie în evidenþa tehnico - 
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operativã a partidului  privind donatorii.

Totuºi, chiar ºi în cazul în care donatorul solicitã pãstrarea 
confidenþialitãþii, partidul trebuie sã îi înregistreze identitatea 
conform prevederilor prezentate anterior. Confidenþialitatea se 
va asigura prin nepublicarea sa în lista donatorilor.

Este important de arãtat faptul cã prevederile legale plafoneazã 
donaþiile confidenþiale. Suma totalã a donaþiilor confidenþiale nu 
poate depãºi 15% din subvenþia maximã acordatã de la bugetul 
de stat unui partid politic în anul respectiv. De exemplu, pentru 
anul 2003, acest cuantum nu putea depãºi 15% din subvenþia 
maximã primitã în acel an. Cea mai mare subvenþie primitã de 
un partid a fost cea a PSD, în valoare de 22.663.102.315 lei, 
ceea ce înseamnã cã donaþiile confidenþiale ale oricãrui partid 
nu puteau depãºi 3.399.465.347 lei.

Cum se înregistreazã donaþiile în bunuri ºi servicii

În privinþa donaþiilor constând în bunuri mobile ºi imobile, 
precum ºi în privinþa serviciilor prestate, trebuie precizat cã 
acestea trebuie reflectate în evidenþa contabilã la valoarea de 
piaþã. 

Aceasta se va realiza prin solicitarea donatorului sã 
consemneze în evidenþele de donaþie valoarea bunurilor sau 
serviciilor respective, aºa cum apare ea în contabilitatea 
donatorului (persoanã juridicã) sau în documentele de 
achiziþionare (în cazul persoanelor fizice), în privinþa bunurilor. 
În ceea ce priveºte serviciile prestate sub formã de donaþie, 
precum ºi donaþia elementelor de activ care se aflã în 
patrimoniul donatorului, altfel decât prin achiziþie sau producþie, 
valoarea justã se va determina pe baza unor evaluãri efectuate 
de evaluatori autorizaþi aparþinând Asociaþiei Naþionale a 
Evaluatorilor din România. Aceastã evaluare cade în sarcina 
donatorului.
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Din punct de vedere contabil, donaþiile în servicii se 
înregistreazã simultan în contabilitatea partidului, atât ca un 
venit, cât ºi ca o cheltuialã. 

Sancþiuni

Acceptarea de donaþii cu încãlcarea prevederilor din Legea nr. 
43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a 
campaniilor electorale se sancþioneazã contravenþional.

Neînregistrarea sumelor, bunurilor sau serviciilor intrate cu 
orice titlu în patrimoniul partidului, precum ºi nerespectarea 
limitelor donaþiilor se sancþioneazã contravenþional.

Înregistrarea sumelor, bunurilor sau serviciilor intrate cu orice 
titlu în patrimoniul partidului, pe numele altor persoane decât 
donatorul real, se sancþioneazã contravenþional.

Contravenþiile se sancþioneazã cu amendã de la 30.000.000 la 
300.000.000 lei. Sancþiunile se pot aplica dupã caz partidului 
ºi/sau donatorului. 

Sumele sau bunurile care au constituit obiectul contravenþiilor 
se fac venit la bugetul de stat. În privinþa serviciilor care cad sub 
incidenþa acestei sancþiuni, contravaloarea acestora va fi 
confiscatã din mijloacele bãneºti deþinute de partid.

Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor politice 
ºi a campaniilor electorale interzice partidelor sã obþinã sprijin 
material pentru activitatea partidului prin alte modalitãþi decât 
cele prevãzute de prezenta lege. Sancþiunile se pot aplica în 
aceleaºi cuantumuri. 

Un alt aspect pe care dorim sã îl subliniem este interpretarea 
adusã de o serie de partide a plafonului privind donaþiile pe care 
un partid le poate primi anual de la un donator. Atunci când 
donatorul a donat o sumã totalã ce depãºeºte plafonul legal, 
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partidul a considerat suma suplimentarã ca fiind donaþie pentru 
anul urmãtor. Trebuie precizat cã legea este foarte clarã în acest 
sens, stipulând  cã aceastã practicã este nelegalã. Articolul. 5, 
alin. 3 (pentru persoane fizice), alin. 4 (pentru persoane juridice) 
cât ºi alin. 8 (pentru donaþiile confidenþiale) specificã foarte clar 
cã limitarea nu se face la suma donaþiilor primite în contul unui 
an, ci la donaþiile primite în anul respectiv (ºi nu donaþiile 
efectuate, eventual, în contul mai multor ani).

Datoritã prevederilor mai elaborate privind obligativitatea 
publicãrii donaþiilor la care ne vom referi mai jos, partidele pot 
avea tendinþa sã încurajeze înregistrarea sumelor primite din 
partea unei firme pe numele mai multor persoane, apropiaþi ai 
partidului (repartizând suma între toþi aceºtia pentru ca legea sã 
fie respectatã, în privinþa plafonului stabilit). Chiar dacã aceastã 
soluþie, pe care controalele Curtii de Conturi în condiþii normale 
nu o pot depista, se încadreazã aparent în ºimitele legale, 
partidele trebuie sã reþinã faptul cã o asemenea abordare 
aduce, printre altele, ºi un deserviciu de credibilitate evident. 

Publicare/Transparenþã

Spre deosebire de celelalte surse esenþiale de venit a cãror 
provenienþã este clarã: cotizaþiile (care provin de la membrii de 
partid) ºi subvenþiile (care provin de la bugetul de stat), în 
privinþa donaþiilor sursa acestora este mai greu de identificat de 
cãtre publicul larg. De aceea, legea stabileºte în acest caz 
mãsuri speciale privind publicarea diverselor informaþii legate 
de acestea.

Publicarea informaþiilor legate de donaþiile primite de donatori, 
precum ºi de sumele aferente este fãcutã anual. Publicarea se 
face pânã la 31 martie a anului urmãtor în Partea a III-a a 
Monitorului Oficial al României.
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Ce se publicã?

În conformitate cu prevederile legale partidele politice trebuie sã 
publice urmãtoarele informaþii:

· lista persoanelor fizice sau juridice române care au fãcut 
într-un an donaþii a cãror valoare cumulatã depãºeºte 10 
salarii de bazã minime pe þarã

· suma totalã a donaþiilor confidenþiale
· donaþiile provenind din partea organizaþiilor politice 

internaþionale la care partidul politic respectiv este afiliat
· donaþiile provenind din partea partidelor politice sau 

formaþiunilor politice din strãinãtate aflate în relaþii de 
colaborare politicã.

Conform prevederilor legale, formatul în care se publicã lista 
donatorilor trebuie sã conþinã cel puþin informaþiile reflectate în 
modelul de mai jos. 

Tabel listã donatori:

· numele complet sau denumirea (în cazul persoanelor 
juridice)

· domiciliul sau sediul (în cazul persoanelor juridice)
· cetãþenia sau naþionalitatea (în cazul persoanelor juridice)
· numãrul ºi seria actului de identitate ºi codul numeric 

personal sau codul unic de înregistrare (în cazul 
persoanelor juridice)

· valoarea
· felul donaþiei (bani, bunuri, servicii)
· data la care a fost efectuatã donaþia.
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Deºi prevederile anterioare privind finanþarea partidelor politice, 
incluse în Legea nr. 27/1996, conþineau ºi ele obligativitatea 
publicãrii, lipsa unui mecanism de sancþionare a dus la situaþia 
în care o serie de partide nu au publicat lista donatorilor, 
conform preverilor respective, ani la rând. 

Tabel cu partidele care nu au respectat prevederile referitoare la 
publicare donatorilor cu sume mai mari de 10 salarii de bazã 
minime brute pe þarã:

Partidul 1996 1997 1998 1999
PRM nepublicat nepublicat nepublicat nepublicat
PER nepublicat

 

nepublicat

 

nepublicat

 

nepublicat
PDSR

 
nepublicat

 
nepublicat

 
nepublicat

PNÞCD nepublicat
   

nepublicat
PSM
  

nepublicat
 

nepublicat
PS nepublicat nepublicat   nepublicat

Tabel 7. Situaþia publicãrii donaþiilor ce depãºesc plafonul de 
donaþii confidenþiale (sursa: Curtea de Conturi a României)

Sancþiuni

Nepublicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, 
pânã la 31 martie anul urmãtor, a donaþiilor din partea unor 
persoane care au fãcut într-un an donaþii în sumã totalã 
cumulatã de peste 10 salarii de bazã minime brute pe þarã, 
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 
30.000.000 lei la 300.000.000 lei. De asemenea, se 
sancþioneazã ºi nepublicarea în aceleaºi condiþii a sumei totale 
a donaþiilor confidenþiale.   

Ce se controleazã? (minimal)

În controlul efectuat anual Curtea de Conturi va verifica, în 
privinþa donaþiilor, printre altele, urmãtoarele aspecte:

· încadrarea donatorului în categoriile de persoane permise 
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de lege pentru efectuarea donaþiilor
· respectarea plafoanelor privind donaþiile efectuate de 

fiecare donator
· respectarea plafoanelor de venituri obþinute din donaþii
· respectarea plafoanelor privind donaþiile confidenþiale
· publicarea în Monitorul Oficial al României a informaþiilor 

privind donaþiile în condiþiile prevãzute de lege
· înregistrarea corectã în listele de donatori
· înregistrarea contabilã a donaþiilor.

IV. 5.  Alte venituri

Prevederi legale

Conform Legii nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor 
politice ºi a campaniilor electorale, surselor de venituri 
prezentate anterior li se adaugã un capitol separat cuprinzând o 
serie de venituri din activitãþi specifice societãþilor comerciale. 
Acestea constituie, prin prezenta lege, o excepþie de la 
interdicþia prevãzutã în lege, conform cãreia activitãþile 
comerciale sunt interzise partidelor politice (art. 7 al Legii nr. 
43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a 
campaniilor electorale: “Partidele politice nu pot desfãºura 
activitãþi specifice societãþilor comerciale”). 

Activitãþile care sunt exceptate de la interdicþia amintitã sunt 
urmãtoarele:

       a. editarea, realizarea ºi difuzarea de publicaþii ori a altor     
materiale de propagandã sau de culturã politicã proprii

b. organizarea de întruniri ºi seminarii cu tematicã politicã, 
economicã sau socialã 

c. acþiunile culturale, sportive ºi distractive 
d. serviciile interne 
e. închirierea spaþiilor proprii pentru conferinþe ºi acþiuni 

socio-culturale
f. dobânzile bancare
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g. înstrãinarea bunurilor din patrimoniu, numai dupã cel 
puþin 5 ani de la înregistrarea în patrimoniu.

Veniturile obþinute din activitãþile menþionate mai sus sunt 
scutite de taxe ºi impozite.

La categoria „alte venituri” ale partidelor politice sunt de amintit 
ºi veniturile rezultate din „asocierea cu o formaþiune nepoliticã”, 
aceasta din urmã putând sã contribuie financiar (cu sume în 
valoare maximã de 500 de salarii minime brute pe economie, 
existente la 1 ianuarie ale respectivului an). 

Asocierea unui partid politic cu o formaþiune nepoliticã se înscrie 
la Tribunalul Bucureºti în registrul altor forme de asociere a 
partidelor politice.

Ce nu se poate interpreta ca fãcând 
parte din capitolul „alte venituri”?

Posibilitatea datã partidelor de a realiza venituri din astfel de 
activitãþi este excesivã. Mai întâi, pentru cã o asemenea 
posibilitate este oarecum contrarã regimului juridic al partidelor 
politice - asociaþii politice fãrã scop lucrativ. Regimul juridic 
amintit rezultã înainte de orice din definirea scopului pentru care 
se pot constitui ºi funcþiona partidele politice (art. 8 al 
Constituþiei României ºi art. 1 ºi 2 ale Legii nr. 14/2003 privind 
partidele politice). În acelaºi sens se interpreteazã inclusiv 
dispoziþiile Legii contabilitãþii nr. 82/1991. Cu toate acestea, 
„scopul nelucrativ” al partidelor politice nu este menþionat în 
Legea partidelor nr. 14/2003, deºi acest fapt ar fi fost esenþial. 
Din punct de vedere al „scopului nelucrativ” („nepatrimonial”), 
regimul juridic al partidelor politice este identic cu cel al 
„asociaþiilor ºi fundaþiilor”, a cãror constituire, organizare ºi 
funcþionare sunt reglementate prin Ordonanþa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii. Însã, spre deosebire de 
Legea partidelor nr. 14/2003, O.G. nr. 26/2000 defineºte 
expresis verbis caracterul nepatrimonial al „asociaþiilor ºi 
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fundaþiilor” (art. 1, alin. 2: „Asociaþiile ºi fundaþiile constituite 
potrivit prezentei Ordonanþe sunt persoane juridice fãrã scop 
patrimonial”). 

În al doilea rând, posibilitatea pe care partidele o au - chiar dacã 
pe calea unor excepþii - de a realiza venituri din desfãºurarea de 
„activitãþi specifice societãþilor comerciale” este inadecvatã,  
având în vedere formulãrile excesiv de permisive ºi/sau 
lacunare ºi imprecise ale textului de lege. 

Astfel, editarea, realizarea ºi difuzarea de publicaþii sau alte 
materiale de culturã politicã - lit a) -  sunt activitãþi strict specifice 
editurilor ºi societãþilor comerciale având ca obiect de activitate 
difuzarea presei ºi a altor tipãrituri. Dintre activitãþile menþionate 
la acest capitol, singura acceptabilã este realizarea ºi difuzarea 
organului de presã propriu  ºi a materialelor pentru propagandã 
proprie. 

Este de asemenea inadecvatã înscrierea „organizãrii de 
întruniri ºi seminarii cu tematicã politicã, economicã sau 
socialã” în categoria activitãþilor aducãtoare de venituri pentru 
partide. Seminariile, întrunirile ºi dezbaterile publice sunt prin 
excelenþã acþiuni „nelucrative”.

Organizarea de activitãþi culturale, sportive ºi distractive este ºi 
ea total improprie statutului ºi scopurilor pentru care se 
constituie legal partidele politice. Asemenea activitãþi sunt 
specifice exclusiv instituþiilor de culturã, agenþiilor de 
impresariat artistic, cluburilor sportive etc., toate fiind, în mod 
esenþial, persoane juridice cu scop patrimonial. 

Este o practicã consacratã ºi deplin acceptabilã, inclusiv în 
România, ca partidele sã organizeze, cu deosebire în 
campaniile electorale, spectacole pentru simpatizanþii lor. Însã, 
este un lucru elementar ºi bine ºtiut acela potrivit cãruia, cu 
ocazia unor asemenea manifestãri, urmãrind mobilizarea sau 
recompensarea alegãtorilor proprii, nu se fac încasãri de 
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fonduri. 

Este necesar ca Legea sã fie mai precisã în privinþa „serviciilor 
interne” - lit d) - din care partidele ar putea realiza venituri. Existã 
practica prin care membrii de partid, în special cei din „staff”, au 
acces la fotocopiatoarele, internetul sau alte dotãri de acest tip 
ale partidelor contra unor tarife mai mici decât cele „de pe piaþã”. 
La limitã, în condiþiile unor evidenþe exacte ºi ale evitãrii 
exceselor, o asemenea practicã ar putea fi acceptabilã. A face, 
însã, o sursã de venituri din asemenea activitãþi este nu doar un 
fapt contrar scopurilor partidelor politice, dar ºi Legii finanþãrii 
acestora. 

Aceasta cu atât mai mult în cazul partidelor care primesc 
subvenþii de la stat. Legea stabileºte cã subvenþiile bugetare 
sunt folosite pentru: întreþinerea ºi funcþionarea sediilor, 
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presã ºi propagandã, 
pentru telecomunicaþii, pentru achiziþionarea de bunuri mobile ºi 
imobile necesare activitãþii partidelor etc. Or, este evident cã, 
dacã în sediile partidelor ºi folosind aparatura ºi celelalte dotãri 
ale acestora, se fac „servicii interne”, destinaþia fondurilor 
bugetare este deturnatã. Prin urmare, soluþia este fie scoaterea 
acestei categorii de activitãþi permise de lege, fie precizarea 
foarte exactã, ºi cât mai limitativã, a unor asemenea „servicii 
interne”. 

La acest capitol este de asemenea necesar ca, prin 
reglementãri ale Ministerului Finanþelor Publice, „administra-
torii” partidelor sã fie obligaþi la evidenþe stricte cu privire la 
gestionarea resurselor partidelor. Neîntâmplându-se astfel, 
suspiciunile pot sã aparã ca justificate, inclusiv cu privire la 
corectitudinea gestionãrii respectivelor resurse. 

În sfârºit, „închirierea spaþiilor propri pentru conferinþe ºi acþiuni 
socio-culturale” poate fi acceptabilã numai în condiþiile în care 
prin aceasta partidele nu subînchiriazã, cu caracter permanent, 
spaþiile în care ele însele stau cu chirie sau în condiþiile în care 
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închiriazã, de asemenea cu caracter permanent (sau chiar mai 
mult decât ocazional), spaþiile din imobilele deþinute în 
proprietate. 

Prin urmare, singurele spaþii care pot fi închiriate sunt cele 
proprii ºi nu cele închiriate fie de la administraþia publicã localã, 
fie de la persoane fizice sau juridice private.

În concluzie, în ceea ce priveºte aceste „alte surse de venit”, 
este necesarã o limitare substanþialã a lor ºi dispoziþii mai 
precise care sã nu lase loc unor interpretãri ºi abuzuri atât din 
partea partidelor politice, dar ºi a organelor de control. 
Asemenea activitãþi trebuie sã fie deplin compatibile cu statutul 
ºi obiectivele legale ale partidelor politice din România. 

Transparenþã

Deºi Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor 
politice ºi a campaniilor electorale nu prevede nici o mãsurã de 
transparenþã ºi raportare în privinþa veniturilor obþinute prin 
activitãþile specifice comerciale, exceptate de la interdicþiile 
legii, precum ºi în cazul asocierii cu alte formaþiuni nepolitice, 
considerãm cã o minimã formã de transparenþã este constituitã 
de publicarea unor date generale privind aceste venituri, care 
oricum se regãsesc ºi în bilanþul anual depus la administraþiile 
financiare.

Un asemenea raport public anual ar putea arãta similar 
formularului de mai jos.
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V. Finanþarea campaniilor electorale

Dincolo de activitatea curentã a partidelor, o activitate specialã a 
acestora o constituie participarea în competiþiile electorale, în 
cadrul alegerilor locale, parlamentare sau prezidenþiale, 
generale sau parþiale. Acest segment de activitate al partidelor 
are implicaþii financiare importante, atât din punct de vedere al 
sumelor substanþiale folosite, în comparaþie cu perioadele ne-
electorale, al modului complex de management financiar-
contabil, dar ºi din punct de vedere al reglementãrilor legale 
suplimentare privind în mod deosebit mãsurile de transparenþã.

În anumite þãri, activitatea electoralã are un caracter cvasi-
permanent, recunoscut ca atare prin faptul cã legislaþia privind 
finanþarea partidelor este cunoscutã sub sintagma finanþarea 
campaniilor electorale (campaign finance). 

În cazul legislaþiei româneºti, aceasta reglementeazã distinct 
aspectele legate de finanþarea campaniilor electorale pentru toþi 
candidaþii în toate tipurile de alegeri.

Cum începe campania/înregistrarea

Cui se aplicã prevederile privind finanþarea campaniilor

Prevederile legate de finanþarea campaniilor electorale se 
aplicã tuturor entitãþilor care participã la campania electoralã. 
Participarea la campania electoralã este recunoscutã oficial 
prin înregistrarea, conform prevederilor din legile electorale, a 
candidaturilor.

Sunt supuse prevederilor legale referitoare la campaniile 
electorale urmãtoarele entitãþi :

· partidele politice ºi candidaþii propuºi de acestea
· alianþele politice ºi candidaþii propuºi de acestea
· candidaþii independenþi
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· organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi 
candidaþii propuºi de acestea.

Aceste reglementãri acoperã participarea în urmãtoarele tipuri 
de alegeri:

· alegeri pentru mandatul  de primar
· alegeri pentru mandatul de consilier local
· alegeri pentru mandatul de consilier judeþean
· alegeri pentru mandatul de deputat
· alegeri pentru mandatul de senator
· alegeri pentru mandatul de Preºedinte al României.

Toate tipurile de alegeri menþionate mai sus pot fi alegeri la 
termen, alegeri anticipate sau alegeri parþiale.

Intrarea în vigoare a reglementãrilor privind finanþarea 
campaniei electorale ºi durata acesteia 

Pentru cã toate prevederile acestei secþiuni fac referire la 
perioada electoralã, este bine sã precizãm clar modul de 
stabilire a datei în care începe campania electoralã ºi durata 
acesteia.

Reglementãrile legate de stabilirea datei alegerilor, începerea 
campaniei electorale, precum ºi durata acesteia se regãsesc în 
legislaþia electoralã, fie cã este vorba de Legea pentru alegerea 
autoritãþilor administraþiei publice locale, Legea pentru alegerea 
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului sau Legea pentru alegerea 
Preºedintelui României.

Potrivit legislaþiei electorale, stabilirea datei alegerilor este 
atribuþia Guvernului României. Acesta stabileºte data alegerilor 
cu cel puþin 50 de zile înaintea votãrii prin Hotãrâre de Guvern, 
care se publicã în Monitorul Oficial al României. Campania 
electoralã începe cu 30 de zile înainte de data desfãºurãrii 
alegerilor stabilitã de Guvern. Potrivit legii, alegerile au loc într-o 
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singurã zi, putând fi numai într-o duminicã. Campania electoralã 
se terminã în sâmbãta dinaintea alegerilor la ora 7.00 
dimineaþa.  

/  minim 50 zile
/ pânã la alegeri

anunþare
/ minim 30 de zile
/ de la anunþare

începere campanie
/ 30 zile dupã începere
/ ºi 1 zi înainte de votare

terminare campanie    

alegeri /  tur 2

În cazul alegerilor cu mai multe tururi de scrutin (alegeri pentru 
mandatul de primar sau pentru cel de Preºedinte al României), 
perioadei campaniei electorale de la primul tur i se adaugã 
perioada legal prevãzutã de desfãºurare a turului 2 ºi eventual 
campania electoralã pentru turul 3 (în cazul balotajului, în cazul 
repetãrii unui tur de scrutin). Campania pentru turul 2/turul 3, în 
cazul alegerilor pentru mandatul de Preºedinte al României, 
începe în ziua anunþãrii de cãtre Curtea Constituþionalã a 
candidaþilor pentru respectivul tur ºi a datei celui de-al doilea tur 
(data fiind, de fapt, fixã potrivit legii, ºi anume la douã sãptãmâni 
de la desfãºurarea turului anterior). Data la care Curtea 
Constituþionalã face acest anunþ depinde de procesul de 
centralizare a rezultatelor votãrii, acesta fiind descris mai jos.

secþie BEJ BEC CC anunþare tur 2
24h        48h      24h        24h

În privinþa organizãrii turului 2/turului 3 al alegerilor pentru 
mandatul de primar, data alegerii este la douã sãptãmâni de la 
desfãºurarea turului anterior. 
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În cazul alegerilor locale parþiale, conform Legii administraþiei 
publice locale nr. 215/2001, data desfãºurãrii alegerilor se 
stabileºte cu cel puþin 30 de zile înainte. Concomitent, toate 
celelalte termene prevãzute în Legea pentru alegerea 
autoritãþilor administraþiei publice locale se reduc la jumãtate, 
dar nu mai puþin de 24 de ore.

Mandatarul financiar

Dupã anunþarea de cãtre Guvern a datei alegerilor, în termenul 
rãmas pânã la declanºarea campaniei electorale, în paralel cu 
operaþiunea de înregistrare a candidaturilor,  pentru fiecare listã 
de candidaþi, candidat individual (la funcþia de primar, 
Preºedinte al României), candidat independent, urmeazã sã fie 
înregistrat mandatarul financiar.

Necesitatea înregistrãrii mandatarului financiar este evidentã, 
având în vedere cã acesta este cel care, potrivit legii, þine 
evidenþa contabilã a operaþiunilor financiare pentru fiecare 
candidat sau listã de candidaþi. 

Prin urmare, nici un partid sau candidat independent care 
participã în cursa electoralã, nu poate pretinde cã nu are nevoie 
de mandatar, pentru cã nu existã campanie electoralã în care sã 
nu fie înregistrate venituri ºi cheltuieli.

Mandatarul financiar este desemnat de conducerea partidului 
sau de candidatul independent ºi este înregistrat la Curtea de 
Conturi, fiind totodatã adus la cunoºtinþã publicã prin presã, de 
cãtre cei care l-au desemnat.
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Mandatarul financiar poate fi o persoanã fizicã sau o persoanã 
juridicã (firmã specializatã în management financiar-contabil). 
Este de dorit camandatarul financiar sã aibã experienþã 
financiar-contabilã pentru a putea îndeplini eficient atribuþiile 
sale prevãzute în lege. 

Este de menþionat faptul cã un mandatar financiar nu poate 
deservi decât un partid sau un candidat independent.

La înregistrare, conducerea partidului sau candidatul 
independent prezintã Curþii de Conturi un dosar cu urmãtoarele 
documente în original:

· actul privind desemnarea mandatarului de cãtre 
conducerea partidului  sau de candidatul independent

· anunþul în presã prin care s-a adus la cunoºtinþã publicã 
faprul cã mandatarul a fost desemnat.

În actul privind desemnarea trebuie sã fie incluse obligatoriu 
urmãtoarele informaþii:

· partid/candidat independent
· date despre mandatar

- nume ºi prenume mandatar/denumire
- nr. ºi serie act de identitate/CUI
- cod numeric personal
- domiciliul/sediul

· date de contact
- adresã
- telefon
- fax
- e-mail

· aria de competenþã
- candidaturile ºi /sau listele de candidaþi de care este 

responsabil
- alte împuterniciri
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- mandatar coordonator da/nu 
- primire donaþii sau subvenþii de la bugetul de stat pentru 

partid (în ansamblu ºi în mod expres pentru candidaþii sau 
listele de care este responsabil) da/nu

· desemnare
- persoana/structura care l-a desemnat
- ºtampila ºi semnãtura acestuia
- data la care a fost desemnat.

Astfel, pentru o cât mai bunã organizare, propunem urmãtorul 
model de formular:
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Partid _________               Depus la ______________
Alegeri _________ din an _______    Data ______________

1. Partid (candidat independent, alianþã)

Date despre mandatar

2. Nume ºi prenume/denumire

3. Nr. ºi serie act de identitate/CUI

4. CNP

5. Domiciliul/Sediul

Date de contact ale mandatarului

6. Adresã

7. Telefon

8. Fax

9. E-mail 

Aria de competenþã

10. Candidaturile ºi /sau listele de candidaþi de care este responsabil

11. Alte împuterniciri

12. Mandatar coordonator da/ nu 

13. Primire donaþii sau subvenþii de la bugetul de stat pentru partid (în ansamblu 
ºi în mod expres pentru candidaþii sau listele de care este responsabil) da/nu

Desemnare

14 . Persoana/structura care l-a desemnat

15. Data la care a fost desemnat.

16. ªtampila ºi semnãtura acestuia

Formular declarare mandatar financiar

Formular 12. Model formular declarare mandatar financiar

Anexaþi: 
copie dupã anunþ aducere la 

cunoºtinþã publicã
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Partidul ______    Depus la data ________
Alegeri _____ din an _____

Formular centralizator declarare mandatari

Mandatar coordonator la nivel naþional ____

Judeþ ____

Mandatar atribuþii speciale la nivel judeþ ____

Mandatar listã candidaþi pentru CJ   _____:

Mandatar candidat ______ pentru Primãria ______:
Mandatar candidat ______ pentru Primãria ______:
Mandatar candidat ______ pentru Primãria ______:
.....
Mandatar listã candidaþi CL _____:
Mandatar listã candidaþi CL _____:
Mandatar listã candidaþi CL _____:

Total candidaþi pentu primar _____
Total liste candidaþi CL _____
Listã candidaþi CJ _____

Total mandatari desemnaþi _____

se continuã cu alt judeþ

Formular 13. Model formular centralizator privind declararea 
mandatarilor financiari la nivel naþional
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Înregistrarea mandatarilor se face dupã tipul de candidaþi ºi 
respectiv liste de candidaþi de care este responsabil ºi dupã 
destinaþia veniturilor pe care acesta le încaseazã astfel:

1. la Camerele de Conturi Judeþene ºi a Municipiului 
Bucureºti se înregistreazã

· mandatarii financiari pentru alegerile locale
· mandatarii financiari pentru alegerile Camerei 

Deputaþilor ºi Senatului ai listei de candidaþi din 
respectivul judeþ

2. la Curtea de Conturi a României - Secþia de Control 
Financiar Ulterior, Divizia a VI-a, Divizia controlului 
instituþiilor publice cu atribuþii în domeniul privatizãrii, 
regiilor autonome, societãþilor comerciale ºi companiilor 
naþionale, precum ºi al societãþilor comerciale ºi de 
investiþii financiare, se înregistreazã

· mandatarii financiari ai candidaþilor pentru alegerile la 
funcþia de Preºedinte al României

· mandatarii financiari desemnaþi sã primeascã pentru 
campania electoralã pentru alegerile locale sau 
parlamentare donaþii sau legate ºi subvenþii de la 
bugetul de stat pentru partid (ºi nu pentru un anumit 
candidat independent sau distinct nominalizat sau 
pentru o listã de candidaþi).

În cazul în care un mandatar financiar este înlocuit, partidul este 
obligat sã comunice în scris acest lucru Curþii de Conturi, apoi sã 
desemneze ºi sã înregistreze noul mandatar financiar dupã 
aceeaºi procedurã descrisã mai sus. La fel se va proceda în 
cazul retragerii (acordãrii) unor competenþe (suplimentare) unui 
mandatar. 
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Atribuþiile mandatarului financiar

Principala atribuþie a mandatarului financiar este de a efectua 
evidenþa contabilã a operaþiunilor financiare pentru fiecare 
candidat sau listã indivizibilã a partidului pentru care a fost 
desemnat.

Aceasta înseamnã cã un partid care depune candidaþi la toate 
nivelele ºi pentru toate mandatele ar urma sã aibã distinct 
urmãtoarele evidenþe contabile pe urmãtoarele tipuri de alegeri:

Alegeri locale
! evidenþe separate pentru 41 de liste de candidaþi pentru 

Consiliul Judeþean
! evidenþã pentru lista de candidaþi la Consiliul General al 

Municipiului Bucureºti
! evidenþe separate pentru 2998 (numãr în posibilã 

schimbare) de liste de candidaþi pentru consiliile locale
! evidenþe separate pentru 6 liste de candidaþi pentru 

consiliile sectoarelor Municipiului Bucureºti
! evidenþe separate pentru 2998 (numãr în posibilã 

schimbare) de candidaþi pentru funcþia de primar
! evidenþe separate pentru 6 candidaþi pentru funcþia de 

primar al sectoarelor Municipiului Bucureºti 
! evidenþã pentru candidatul la funcþia de Primar General al 

Municipiului Bucureºti.

Alegeri parlamentare
! evidenþe separate pentru 42 de liste de candidaþi pentru 

Camera Deputaþilor
! evidenþe separate pentru 42 de liste de candidaþi pentru 

Senat

Alegeri prezidenþiale
! evidenþã pentru candidatul la funcþia de Preºedinte al 

României



113

Având în vedere complexitatea evidenþelor pe care trebuie sã le 
þinã un partid, care are candidaþi/liste de candidaþi la toate 
nivelele, legea permite posibilitatea numirii mai multor 
mandatari financiari. Aceºtia pot fi organizaþi într-o structurã 
ierarhicã cu responsabilitãþi delimitate clar pe paliere (naþional, 
judeþean, local). În cazul existenþei mai multor mandatari, 
partidul trebuie sã desemneze un mandatar financiar 
coordonator. 

În cazul în care alegerile prezidenþiale au loc simultan cu 
alegerile parlamentare, candidatul la funcþia de Preºedinte al 
României trebuie sã aibã un mandatar financiar special pentru 
aceastã campanie, chiar dacã acest candidat este propus de un 
partid care are deja un mandatar financiar coordonator.

Din reglementãrile Legii nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor electorale se desprind 
urmãtoarele:

A. obligaþia organizãrii evidenþei contabile a:
1. veniturilor primite pentru campania electoralã
- subvenþii de la bugetul de stat
- donaþii primite de la persoane fizice ºi juridice
2. transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obþinute 

în perioada ne-electoralã (subvenþii de la bugetul de stat, 
cotizaþii, donaþii ºi legate, alte venituri provenite din 
activitãþi proprii)

3. cheltuielilelor efectuate pentru campania electoralã
- evidenþa cheltuielilor efectuate din subvenþiile de la 

bugetul de stat pe capitolele stabilite de legea de alocare
- evidenþa cheltuielilor din donaþii pe capitole de cheltuieli 

(de personal, propagandã, deplasare, comunicaþii, bunuri 
mobile ºi imobile, întreþinere ºi funcþionare a sediilor). 

B. rãspunderea solidarã cu partidul/candidatul care l-a 
desemnat pentru:
1. legalitatea operaþiunilor financiare efectuate în campania 
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electoralã
- constituirea fondurilor de finanþare în mod legal
- utilizarea mijloacelor materiale ºi bãneºti potrivit 

destinaþiilor stabilite ºi cu respectarea dispoziþiilor legale 
2. respectarea prevederilor privind donaþiile înregistrate în 

perioada campaniei electorale
- declararea la Curtea de Conturi a contribuþiilor primite 

dupã deschiderea campaniei electorale
- neacceptarea donaþiilor interzise în campania electoralã.

C. obligaþia urmãtoarelor raportãri cãtre Curtea de Conturi:
- declararea la Curtea de Conturi a contribuþiilor pentru 

campania electoralã primite de la persoane fizice ºi 
juridice dupã începerea campaniei electorale

- declararea numãrului de afiºe electorale tipãrite
- depunerea unui raport de venituri ºi cheltuieli electorale
- depunerea cu ocazia validãrii a declaraþiei de cãtre 

conducerea partidului privitoarea la încadrarea în 
plafoanele de cheltuieli prevãzute de lege.

De subliniat este faptul cã, în cazul candidaþilor independenþi, 
evidenþa contabilã se þine în partidã simplã.

Am dori sã atragem atenþia asupra faptului cã, deºi, aºa cum 
rezultã din îndatoririle legale ale mandatarului financiar, 
persoana potrivitã pentru o asemenea poziþie trebuie sã aibã o 
pregãtire financiar-contabilã, pentru a putea þine evidenþele 
campaniei financiare, mandatarul nu trebuie sã fie asimilat unei 
persoane care se ocupã doar de operaþiuni contabile la partid. 
Mandatarul financiar trebuie sã fie persoana cheie pentru 
urmãrirea respectãrii prevederilor legate de finanþarea 
partidului. Deºi partidul, prin conducerea acestuia (sau 
candidatul independent) rãspunde solidar cu mandatarul 
financiar, în privinþa respectãrii prevederilor legate de finanþarea 
campaniilor electorale - un rol revenind ºi departamentelor 
financiar-contabile ale respectivelor partide - este evident cã, în 
vreme ce conducerea partidului se ocupã în mod deosebit de 
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partea politicã a campaniei electorale, iar departamentul 
financiar-contabil se ocupã de evidenþele contabile, mandatarul 
financiar este persoana indicatã sã supervizeze respectarea 
generalã a legislaþiei finanþãrii campaniilor electorale.

Venituri în campania electoralã

Veniturile pe care un candidat le poate folosi în campania 
electoralã se împart în douã mari categorii:

A. venituri din transferuri ale partidelor, constând în bani, bunuri 
sau servicii, dobândite din sursele de venit curente
- venituri din transferuri constând în bani (bunuri sau 

servicii achiziþionate/contractate) din  subvenþia primitã 
de partidele parlamentare de la bugetul de stat, conform 
art. 9 din Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor electorale

- venituri din transferul în bani (bunuri sau servicii 
achiziþionate/contractate) provenite din cotizaþiile 
membrilor, fie cã acestea sunt colectate înaintea sau în 
timpul campaniei

- venituri din transferul în bani (bunuri sau servicii 
achiziþionate/contractate) provenite din donaþii fãcute 
partidului înaintea campaniei  electorale, cu excepþia 
celor provenite de la asociaþii ºi fundaþii

- venituri din transferul în bani (bunuri sau servicii 
achiziþionate/contractate) obþinute ca venit din activitãþile 
proprii.

B. venituri provenite din surse specifice de finanþare a 
campaniilor electorale.
- donaþiile primite pentru campania electoralã dupã 

începerea acesteia
- subvenþia de la buget pentru campania electoralã, 

acordatã prin lege specialã.
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Atenþie
Orice activitate efectuatã de un terþ ºi care aduce un avantaj 
electoral de orice fel unui candidat/partid este consideratã 
contribuþie la campanie ºi trebuie înregistratã ca donaþie pentru 
campania electoralã.

În sensul legii, cheltuielile efectuate pentru a aduce un 
dezavantaj contracandidaþilor (ex. reclamã negativã) trebuie 
considerate cheltuieli electorale ºi evidenþiate ca atare în 
evidenþele contabile ale candidatului/partidului care le-a 
efectuat.

Un candidat se supune aceloraºi reglementãri privind regimul 
donaþiilor ca orice alt donator. Prin urmare, el nu poate contribui 
la campania proprie sau a partidului cu o sumã anualã totalã 
mai mare de 200 de salarii de bazã minime brute pe þarã.

Este de menþionat faptul cã, pentru anii în care au loc alegeri, 
plafonul donaþiilor pe care un partid le poate primi este dublu 
faþã de cel dintr-un an ne-electoral.  Aceastã prevedere vine în 
sensul în care donaþiile primite pentru utilizarea în campania  
electoralã se considerã adãugate celor curente. Prin aceasta nu 
se greveazã donaþiile curente, care ar trebui folosite pentru 
cheltuieli uzuale în favoarea cheltuielilor electorale, introducând 
astfel posibilitatea de a suplimenta veniturile prin donaþii strict 
orientate pentru activitatea electoralã.

În cazul în care în formular se specificã expres de cãtre donator 
cãrui candidat/listã de candidaþi îi este destinatã donaþia, atunci 
aceasta trebuie declaratã Camerei de Conturi Judeþene sau 
Camerei de Conturi a Municipiului Bucureºti.

Dacã donaþia nu este efectuatã nominal unui candidat/listã de 
candidaþi, ci partidului pentru campanie în general, atunci 
aceasta este declaratã Curþii de Conturi. Acest tip de donaþie 
poate fi primitã numai de cãtre un mandatar financiar înregistrat 
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la Curtea de Conturi ºi nu la Camera de Conturi Judeþeanã sau 
Camera de Conturi a Municipiului Bucureºti.

Care sunt sursele/metodele de finanþare interzise?

Campania electoralã a unui partid sau candidat independent nu 
poate fi finanþatã în nici un fel de cãtre:

· o autoritate publicã
· o instituþie publicã
· o regie autonomã cu capital integral sau majoritar de stat
· o companie naþionalã cu capital integral sau majoritar de 

stat
· o societate comercialã cu capital integral sau majoritar de 

stat
· o societate bancarã cu capital integral sau majoritar de stat
· un sindicat
· o asociaþie
· o fundaþie
· o persoanã fizicã sau juridicã strãinã
· orice alte surse de finanþare decât cele descrise la 

secþiunea Venituri în campania electoralã.

Atenþie
Spre deosebire de activitatea curentã a unui partid, care poate fi 
susþinutã financiar de o organizaþie neguvernamentalã (ONG - 
asociaþie sau fundaþie), pentru campania electoralã acest lucru 
este interzis. De asemenea, prin extindere, transferul unor 
sume provenite din veniturile obþinute ca urmare a unor donaþii 
din partea acestora constituie o încãlcare a prevederilor legale.

Venituri indirecte

Pe lângã veniturile directe, partidele beneficiazã în campania 
electoralã de o serie de facilitãþi care se constituie în venituri 
indirecte:
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· spaþii de afiºaj  puse la dispoziþie gratuit de administraþia 
publicã localã

· spaþii de emisie la posturi de radio ºi televiziune (naþionale, 
dar în unele cazuri ºi private)

· spaþii pentru întâlniri cu alegãtorii, pentru care plãtesc doar 
eventuale cheltuieli de întreþinere.

Contravaloarea acestor venituri indirecte ale partidelor nu se 
înregistreazã ca donaþii în bunuri sau servicii, ele fiind 
considerate facilitãþi ºi trebuie acordate nediscriminatoriu 
tuturor candidaþilor aflaþi în cursa electoralã.
 
Cheltuieli

Una dinte principalele sarcini ale mandatarului financiar în 
legãturã cu toate tipurile de cheltuieli efectuate în campania 
electoralã este identificarea ºi separarea cheltuielilor electorale 
ale partidului/candidaþilor partidului din totalul cheltuielilor 
partidului. 

Ca o regulã generalã privind identificarea cheltuielilor 
electorale, urmãtoarele sunt considerate cheltuieli, dacã sunt 
efectuate cu intenþia de a influenþa rezultatul alegerilor, 
indiferent dacã ele sunt efectuate direct sau de cãtre un terþ:

· efectuarea de plãþi
· achiziþionarea de bunuri
· achiziþionarea de servicii
· serviciile efectuate de cãtre un terþ
· utilizarea unor bunuri ale unui terþ
· închirierea de bunuri
· utilizarea forþei de muncã plãtite de un terþ sau voluntarã
· orice altã operaþiune financiarã (sau care poate fi 

cuantificatã financiar) în scopul prezentat mai sus.
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În evidenþa cheltuielilor electorale ale unui candidat trebuie sã 
fie cuprinse ºi bunurile sau serviciile neachitate pânã la 
momentul închiderii campaniei.

Care sunt sumele maxime ce pot fi cheltuite?

Sumele care pot fi cheltuite pentru campania electoralã a unui  
candidat sau a unei liste de candidaþi sunt plafonate. Aceste 
limite diferã în funcþie de tipul alegerilor, funcþia pentru care se 
candideazã ºi tipul (mãrimea) localitãþii în care se aflã 
circumscripþia. Mai jos sunt prezentate aceste plafoane, 
conform art. 21 ºi 22 din Legea nr. 43/2004 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale.
 

Funcþia Tip localitate

Contravaloarea 
sumei maxime 

de bazã minime 
brute pe þarã

Suma maximã
calculatã pentru 
alegerile din anul 
2004 (salariu = 
2.800.000 lei)

Primar

 Comunã 20 56.000.000 
Oraº, municipiu sau sector al 
Municipiului Bucureºti

500
 

1.400.000.000
 

Municipiu reºedinþã de judeþ 2.000 5.600.000.000 
Municipiul Bucureºti 10.000 28.000.000.000 

Consilier 
local

Comunã 2 5.600.000 

Oraº sau municipiu 10 28.000.000 
Municipiu reºedinþã de judeþ
sau sector al Municipiului 
Bucureºti

15
 

42.000.000
 

Municipiul Bucureºti 20 56.000.000 
Consilier 
judeþean

Judeþ 20 56.000.000 

exprimatã în salarii

Tabel 8. Tabel plafoane de cheltuieli pentru alegerile locale

Funcþia
 Contravaloarea sumei maxime 

exprimatã în salarii de bazã
Suma maximã calculatã 

pentru alegerile din anul 2004 
(salariu = 2.800.000 lei)

Senator  150 420.000.000
Deputat  150  420.000.000

Tabel 9. Tabel plafoane de cheltuieli pentru 
alegerile parlamentare

minime brute pe þarã
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Contravaloarea sumei maxime exprimatã 
25.000

Suma maximã calculatã pentru alegerile 
din anul 2004 (salariu = 2.800.000 lei)

70.000.000.000

în salarii be bazã minime brute pe þarã

Tabel 10. Tabel plafoane de cheltuieli pentru 
alegerea Preºedintelui României

Trebuie precizat cã, în cazul listelor indivizibile de candidaþi 
pentru consilii locale, consilii judeþene, listã de candidaþi pentru 
una din camerele Parlamentului la nivel de circumscripþie, suma 
maximã se aplicã pentru întreaga listã ºi nu pentru fiecare 
candidat de pe listã, similar cu modul de evidenþiere contabilã 
ce, în acest caz, se face la nivel de listã.

Spre exemplu, dacã un partid are o listã de 8 candidaþi la funcþia 
de consilier local într-o comunã, atunci suma maximã care 
poate fi cheltuitã pentru campania acestora este de 8 x 2 salarii 
de bazã minime brute pe þarã = 16 salarii de bazã minime brute 
pe þarã = 16 salarii de bazã minime brute pe þarã x 2.800.000 lei 
= 44.800.000 lei.

În cazul în care o persoanã candideazã pentru mai multe funcþii, 
suma maximã pe care o poate cheltui în campanie nu reprezintã 
însumarea sumelor maxime pentru fiecare din funcþiile pentru 
care candideazã, ci suma maximã este datã de valoarea celei 
mai mari limitãri pentru funcþiile la care candideazã.

În plus faþã de aceste limitãri, existã ºi o prevedere care impune 
o limitã maximã de cheltuieli la nivelul întregului partid. Aceastã 
limitã de cheltuieli este egalã cu suma valorilor maxime ce pot fi 
cheltuite pentru fiecare candidat al partidului.
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Atenþie
Prevederea anterioarã nu poate fi interpretatã în sensul cã, 
dacã limitele maxime pentru cheltuieli pe candidaþi nu au fost 
atinse, restul pânã la aceste sume poate fi cheltuit (ºi raportat ca 
atare) de cãtre partid. Aceasta se datoreazã faptului cã orice 
cheltuialã genericã efectuatã de partid trebuie împãrþitã 
proporþional pe toþi candidaþii care beneficiazã de aceasta ºi, 
prin urmare, trebuie sã se regãseascã în respectivele rapoarte 
financiare individuale ºi nu în raportul financiar centralizat al 
partidului.

Cheltuieli pentru campania electoralã 
cu mai multe tururi

În cazul alegerilor pentru funcþia de primar sau Preºedinte al 
României (dar ºi pentru celelalte funcþii în cazuri excepþionale, 
cum ar fi repetarea), trebuie luat în calcul un aspect important 
privind evidenþele contabile ale candidaþilor. Limitele maxime de 
cheltuieli prevãzute la art. 21 din Legea nr. 42/2003 se referã la 
întreaga campanie electoralã, indiferent dacã aceasta se 
desfãºoarã în unul sau mai multe tururi de scrutin. Prin urmare, 
partidele trebuie sã ia în calcul, în cazul în care se apropie de 
limita de cheltuieli admisã de lege, posibilitatea participãrii la un 
tur de scrutin ulterior.

Raportãri ºi mãsuri de transparenþã

Ce trebuie raportat?

Conform prevederilor legale, instituþia care joacã un rol central 
în procesul de raportare este Curtea de Conturi. Aceasta 
pãstreazã un registru al partidelor politice, al alianþelor politice ºi 
al candidaþilor independenþi, în care vor fi trecute toate datele 
referitoare la activitatea financiarã a acestora.
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Dintre informaþiile care se regãsesc în acest registru amintim:

· mandatarii financiari desemnaþi de partide

Pentru înscrierea mandatarului financiar la Curtea de Conturi, 
partidul trebuie sã facã publicã aceastã desemnare prin presã, 
ca o mãsurã suplimentarã de transparenþã.

· numãrul de afiºe electorale tipãrite de partide

Pentru o mai mare transparenþã a campaniei electorale, în 
sensul urmãririi atât a sumelor necesare, dar ºi a identificãrii 
autorilor, pe toate materialele de propagandã (ex. afiºe, alte 
materiale tipãrite, bannere, panouri de afiºaj stradal, spoturi 
electorale, publicitate în presa scrisã etc.) este obligatorie 
înscrierea denumirii partidului care le-a editat ºi denumirea 
agentului economic care le-a realizat.

Numãrul acestor materiale trebuie declarat Curþii de Conturi prin 
mandatarul financiar al partidului, odatã cu raportul detaliat de 
venituri ºi cheltuieli.

În cazul materialelor produse de partid folosind echipamente de 
birou proprii, în declaraþie se va menþiona cã au fost realizate 
chiar de cãtre partid.

· donaþiile primite în campania electoralã ºi care urmeazã a fi 
folosite pentru campania electoralã a partidului

Donaþiile primite în campania electoralã ºi care urmeazã a fi 
cheltuite pentru campania electoralã trebuie declarate la sediul 
central al Curþii de Conturi sau la sediile Camerelor de Conturi 
Judeþene, în funcþie de destinaþia acestora:

1. dacã este primitã în plan local pentru un candidat anume, 
se declarã la Camera de Conturi Judeþeanã 

2. dacã este primitã fãrã specificarea vreunui candidat 
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(liste), se declarã la Curtea de Conturi a României.

· declaraþiile de respectare a plafoanelor de cheltuieli

La validare, conducerea partidului depune, pentru candidaþii 
declaraþi câºtigãtori, o declaraþie pe proprie rãspundere privind 
nedepãºirea plafoanelor de cheltuieli prevãzute de lege.

În vederea validãrii mandatelor, candidaþilor declaraþi 
câºtigãtori li se poate solicita de cãtre instituþia cu atribuþii de 
validare dovada depunerii acestei declaraþii sau chiar o copie a 
acesteia.

· rapoartele detaliate de venituri ºi cheltuieli ale candidaþilor 
partidelor

Raportul se depune la Curtea de Conturi în termen de 15 zile de 
la publicarea rezultatului alegerilor. În paralel cu depunerea sa 
la Curtea de Conturi, acesta se publicã în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, în acelaºi termen.

Acest raport se elaboreazã ºi depune de cãtre mandatarul 
financiar coordonator al partidului. Raportul detaliat de venituri 
ºi cheltuieli cuprinde atât un raport general la nivelul partidului, 
însumând toate rapoartele candidaþilor partidului, cât ºi 
rapoarte individuale ale tuturor candidaþilor sau listelor 
indivizibile de candidaþi.

Raportul detaliat de venituri ºi cheltuieli este obligatoriu pentru 
toþi candidaþii, indiferent dacã au câºtigat sau nu alegerile. 
Aceastã obligaþie este valabilã ºi pentru acei candidaþi care s-au 
retras din cursa electoralã.

Raportul trebuie sã acopere întreaga duratã a campaniei 
electorale. În cazul candidaþilor retraºi din cursa electoralã, 
raportul va reflecta perioada pânã la data anunþãrii retragerii 
sau, în cazul în care au figurat pe buletinul de vot, pânã în ultima 
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zi de campanie electoralã.

În cazul în care un candidat se aflã în situaþia de a continua 
cursa electoralã participând la mai multe tururi de scrutin, 
raportul acestuia se depune în termen de 15 zile de la 
publicarea rezultatului ultimului tur al alegerilor la care acesta a 
participat.  

Pentru un partid care are candidaþi rãmaºi în cursa electoralã, 
raportul se depune în termen de 15 zile de la publicarea 
rezultatului ultimului tur al alegerilor în care are candidaþi 
implicaþi.
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Partid/CI_______ Nume mandatar ________
Alegeri ______ an ____ CNP/CUI _____________
Participare tur 1    tur 2  Domiciliu/Sediu ________
Tip alegeri P    CL    CJ  Telefon _______________
Tip localitate C   O   M   MRJ  SMB   B  Înregistrat la __________,
Nume candidat/candidaþi (listã): în data _______________

Raport individual detaliat al veniturilor ºi cheltuielilor electorale pe 
candidat/listã indivizibillã

bani bunuri/ total
servicii

1. Venituri ____ ____ ____

1.1. Venituri din transferuri de la partid ____ ____ ____
1.1.1. Venituri de la subvenþia de la buget ____ ____ ____
1.1.2. Venituri din cotizaþii ____ ____ ____
1.1.3 Venituri din donaþii ____ ____ ____
1.1.4. Alte venituri ____ ____ ____

1.2. Venituri specifice campaniei ____ ____ ____
1.2.1. Donaþii primite pentru campanie ____ ____ ____
1.2.2. Subvenþie prin lege specialã ____

2. Cheltuieli ____

2.1. Personal ____
2.2. Chirie, întreþinere, funcþionare sedii ____
2.3. Comunicaþii ____
2.4. Protocol ____
2.5. Transport ____
2.6. Deplasãri (în afara localitãþii) ____
2.7. Tipãrituri ºi alte materiale promoþionale ____
2.8. Publicitate presã, radio, TV ____
2.9. Publicitate stradalã ____
2.10. Servicii ____
2.11. Sondaje, cercetare, consultanþã ____
2.12. Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuialã) ____
2.13. Cheltuieli angajate restante ____

Rezultatul financiar al campaniei (1-2) ____

Nr. afiºe tipãrite ____ Alte precizãri:

Datã întocmire Semnãturã mandatar finaciar

Formular 14. Model formular raport individual detaliat al veni-
turilor ºi cheltuielilor electorale pe candidat/listã indivizibilã
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Partid/CI_______ Nume mandatar ________
Alegeri ______ an ____ CNP/CUI _____________
Participare tur 1    tur 2  Domiciliu/Sediu ________
Nr. candidaþi la P    CL    CJ  Telefon _______________
Nr. candidaþi la C   O   M   MRJ  SMB   B  Înregistrat la __________,

în data _______________

Raport detaliat al veniturilor ºi cheltuielilor electorale pe partid

bani bunuri/ total
servicii

1. Venituri ____ ____ ____

1.1. Venituri din transferuri de la partid ____ ____ ____
1.1.1. Venituri de la subvenþia de la buget ____ ____ ____
1.1.2. Venituri din cotizaþii ____ ____ ____
1.1.3 Venituri din donaþii ____ ____ ____
1.1.4. Alte venituri ____ ____ ____

1.2. Venituri specifice campaniei ____ ____ ____
1.2.1. Donaþii primite pentru campanie ____ ____ ____
1.2.2. Subvenþie prin lege specialã ____

2. Cheltuieli ____

2.1. Personal ____
2.2. Chirie, întreþinere, funcþionare sedii ____
2.3. Comunicaþii ____
2.4. Protocol ____
2.5. Transport ____
2.6. Deplasãri (în afara localitãþii) ____
2.7. Tipãrituri ºi alte materiale promoþionale ____
2.8. Publicitate presã, radio, TV ____
2.9. Publicitate stradalã ____
2.10. Servicii ____
2.11. Sondaje, cercetare, consultanþã ____
2.12. Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuialã) ____
2.13. Cheltuieli angajate restante ____

Rezultatul financiar al campaniei (1-2) ____

Nr. afiºe tipãrite ____ Alte precizãri:

Datã întocmire Semnãturã mandatar financiar

Formular 15. Model formular raport detaliat al veniturilor ºi 
cheltuielilor electorale pe partid
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Partid/CI_______ 
Alegeri ______ an ____

Declaraþie privind respectarea plafoanelor

Primari

Nume candidat Tip localitate Plafon Cheltuieli
1. ____ ____ ____ ____
 2. ____ ____ ____ ____
 3. ____ ____ ____ ____
 4. ____ ____ ____ ____
.......

Consilieri locali

Numãr candidaþi în listã Tip localitate Plafon Cheltuieli
1 . ____ ____ ____ ____
 2. ____ ____ ____ ____
 3. ____ ____ ____ ____
 4. ____ ____ ____ ____
.......

Consilieri judeþeni

Numãr candidaþi în listã Plafon Cheltuieli
1 . ____ ____ ____
 2. ____ ____ ____
 3. ____ ____ ____
 4. ____ ____ ____
.......

Datã întocmire Semnãturã 

Formular 16. Model declaraþie privind respectarea 
plafoanelor de cheltuieli



128

Control

Cine se ocupã de verificare?

Potrivit Legii nr. 43/2003 privind finanþarea partidelor politice ºi a 
campaniilor electorale, Curtea de Conturi este singura 
autoritate publicã abilitatã sã controleze respectarea 
prevederilor legale privind finanþarea partidelor politice. Astfel, 
Secþia de Control Financiar Ulterior din cadrul Curþii de Conturi a 
României este singura autoritate care controleazã finanþarea 
partidelor politice atât în perioade electorale, cât ºi în perioade 
neelectorale. 

Curtea de Conturi are obligaþia, potrivit Legii nr. 43/2003 privind 
finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor 
electorale, sã pãstreze un registru al partidelor politice, al 
alianþelor politice ºi al candidaþilor independenþi. În acest 
registru sunt trecute toate datele - acelea care sunt declarate 
Curþii de Conturi, conform prevederilor aceleiaºi legi - 
referitoare la activitatea financiarã a acestora:

· înregistrarea mandatarilor financiari
· înregistrarea contribuþiilor pentru campania electoralã 

primite de la persoane fizice ºi juridice, dupã începerea 
campaniei electorale

· înregistrarea numãrului de afiºe electorale tipãrite
· înregistrarea declaraþiei conducerii partidelor politice sau a 

candidatului independent privind respectarea plafoanelor 
de cheltuieli prevãzute de lege pentru campaniile 
electorale

· înregistrarea raportului de venituri ºi cheltuieli electorale.

Aceste documente sunt înregistrate în mod corespunzãtor la 
nivelul la care au fost luaþi în evidenþã mandatarii financiari la 
Curtea de Conturi a României: fie la Secþia de Control Financiar 
Ulterior - Divizia a VI-a, fie la Camerele de Conturi Judeþene ºi a 
Municipiului Bucureºti.
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Ce se verificã cu prioritate de cãtre Curtea de Conturi?

Curtea de Conturi are obligaþia sã verifice, în prima fazã, toate 
documentele pe care un partid politic/alianþã politicã/candidat 
independent are obligaþia de a le declara sau depune la Curtea 
de Conturi. Acestea sunt cele care au fost menþionate în 
registrul partidelor politice pe care îl întocmeºte Curtea de 
Conturi:

· Verificarea calitãþii de mandatar financiar a persoanei 
care a întocmit ºi semnat raportul de venituri ºi cheltuieli 
pentru candidat/listã de candidaþi indivizibilã. În cazul în 
care se constatã cã semnatarul raportului este altul decât 
mandatarul financiar înregistrat la Curtea de Conturi, 
aceasta urmeazã sã solicite clarificãri de la conducerea 
partidului sau organizaþiei teritoriale asupra calitãþii 
persoanei care a întocmit ºi depus raportul de venituri ºi 
cheltuieli, iar raportul în cauzã nu va fi înregistrat, cu toate 
consecinþele ce decurg din acest lucru. 

· Verificarea declaraþiilor mandatarului financiar cu privire la 
contribuþiile de la persoane fizice sau persoane 
juridice primite dupã deschiderea campaniei 
electorale. În cazul în care se constatã cã s-au utilizat 
fonduri din contribuþii primite dupã deschiderea campaniei 
electorale de la persoane fizice sau juridice, înainte ca 
acestea sã fie declarate Curþii de Conturi, sancþiunea este 
amendã de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar sumele 
ce constituie obiectul contravenþiei se fac venit la bugetul 
de stat. 

· Verificarea acceptãrii de cãtre partidele politice de 
subvenþii, donaþii ºi legate pentru campania electoralã, 
altfel decât printr-un mandatar financiar desemnat de 
partid. Sumele primite altfel decât prin mandatarul 
partidului/organizaþiei teritoriale ºi folosite pentru campania 
electoralã constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu 



amendã între 30.000.000 lei ºi 300.000.000 lei ºi se fac 
venit la bugetul de stat. 

· Verificarea respectãrii prevederilor legii privind 
interzicerea primirii de donaþii sau alte forme de sprijin 
directe sau indirecte, de la persoane fizice sau juridice 
strãine. În cazul constatãrii acestei nereguli, se aplicã 
amendã de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar sumele 
(sau contravaloarea bunurilor sau serviciilor) se fac venit la 
bugetul de stat.  

· Verificarea situaþiilor de încãlcare a art. 6 (1) privind 
acceptarea de donaþii sau servicii prestate cu titlu 
gratuit de la o autoritate sau instituþie publicã, de la o 
regie autonomã, de la o companie naþionalã, societate 
comercialã sau societate bancarã cu capital integral 
sau majoritar de stat, sau din partea unui sindicat. ªi în 
acest caz, partidul/alianþa politicã/candidatul independent 
trebuie sã fie amendat cu o sumã cuprinsã între 30.000.000 
lei ºi 300.000.000 lei, iar veniturile obþinute în acest mod se 
fac venit la bugetul de stat.

· Verificarea acceptãrii de cãtre partidele politice de 
donaþii în bani, bunuri sau servicii de la o fundaþie sau 
asociaþie. Constatarea acestor încãlcãri conduce la 
amendarea partidului cu o sumã cuprinsã între 30.000.000 
lei ºi 300.000.000 lei ºi confiscarea sumelor, bunurilor sau 
contravaloarea serviciilor care constituie obiectul 
contravenþiei.

· Verificarea obligaþiei de a imprima pe toate afiºele ºi 
materialele de propagandã electoralã, denumirea 
partidului sau alianþei politice care le-a editat, 
denumirea agentului economic care le-a tipãrit, precum 
ºi dacã partidul a declarat Curþii de Conturi, prin 
mandatarul financiar, numãrul afiºelor electorale 
tipãrite. Încãlcarea acestor douã prevederi legale se 
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sancþioneazã cu amendã cuprinsã între 30.000.000 ºi 
300.000.000 lei. 

· Verificarea depunerii declaraþiei privind respectarea 
plafoanelor de cheltuieli în timpul campaniei electorale, 
cu ocazia validãrii mandatului. Conform art. 21, alin (4) din 
Legea nr. 43/2003 privind finanþarea activitãþii partidelor 
politice ºi a campaniilor electorale, sumele care depãºesc 
plafoanele maxime de cheltuieli prevãzute de lege se fac 
venit la bugetul de stat. În ceea ce priveºte depãºirea 
plafonului de cheltuieli electorale pentru candidaþii la 
funcþia de Preºedinte al României, aceasta constituie 
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã, care nu poate 
fi mai micã decât jumãtatea sumei excedente ºi nu poate fi 
mai mare decât triplul acestei sume. 

· Verificarea depunerii, pentru toþi candidaþii partidului 
respectiv, prin mandatarii financiari împuterniciþi, a 
rapoartelor de venituri ºi cheltuieli electorale în termen 
de 15 zile de la data publicãrii rezultatului alegerilor. 
Nedepunerea în termen a raportului de venituri ºi cheltuieli 
electorale la structurile Curþii de Conturi se sancþioneazã cu 
amendã contravenþionalã în valoare de 30.000.000 pânã la 
300.000.000 lei. 

· Verificarea veridicitãþii rapoartelor de venituri ºi 
cheltuieli electorale depuse de partide la Curtea de 
Conturi prin mandatarii financiari. Aceastã verificare se 
poate face încruciºat, prin verificarea elementelor deja 
depuse la Curtea de Conturi: declararea contribuþiilor dupã 
începerea campaniei electorale, declararea numãrului de 
afiºe electorale ºi materiale de propagandã, subvenþiile de 
la bugetul de stat primite prin lege specialã. 

Verificarea rapoartelor depuse de mandatarii financiari la 
structurile Curþii de Conturi se face în cel mai scurt timp posibil. 
În cazul în care se constatã neclaritãþi în ceea ce priveºte 
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legalitatea atragerii ºi utilizãrii fondurilor de cãtre partide politice 
în timpul campaniei electorale, Curtea de Conturi va solicita 
mandatarului financiar declaraþii ºi documente suplimentare, 
care sã clarifice aspectele ce ridicã întrebãri. La rapoarte se 
anexeazã aceste declaraþii ºi documente suplimentare. 

În cea de-a doua fazã a verificãrii finanþãrii campaniilor 
electorale, Curtea de Conturi va verifica respectarea termenelor 
de restituire a fondurilor de cãtre partidele politice:

· Verificarea restituirii subvenþiei primite de la bugetul de 
stat în termen de douã luni de la publicarea rezultatelor 
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cazul 
în care partidele politice ºi alianþele politice, organizaþiile 
cetãþenilor aparþinând unor minoritãþi naþionale ºi candidaþii 
independenþi nu au atins pragul electoral la alegerile pentru 
Senat ºi Camera Deputaþilor sau la alegerile locale.

· Verificarea restituirii subvenþiei de la bugetul de stat în 
termen de douã luni de la încheierea campaniei electorale, 
de cãtre candidaþi independenþi, partide politice, alianþe 
politice sau organizaþii ale minoritãþilor naþionale care au 
prezentat candidaþi la funcþia de Preºedinte al României ºi 
nu au întrunit cel puþin 10% din voturile valabil exprimate 
din întreaga þarã.
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VI. Raportãri ºi mãsuri de transparenþã

Transparenþa în funcþionarea partidelor trebuie sã se exercite în 
paralel cu o transparenþã în colectarea ºi cheltuirea fondurilor. 
Atât pentru fondurile primite ca subvenþii de la bugetul de stat, 
cât ºi pentru celelalte tipuri de venituri încasate de partide, 
trebuie sã existe constant o preocupare la partide de a promova 
transparenþa, în ceea ce priveºte activitãþile întreprinse ºi 
respectiv a fondurilor prin care acestea sunt îndeplinite.

Pe fondul descreºterii continue a încrederii populaþiei în 
partidele politice, una dintre modalitãþile ce pot remedia aceastã 
situaþie þine de transparenþa fondurilor folosite de cãtre acestea. 
Votanþii ºi-au pierdut încrederea în partidele politice, în bunã 
mãsurã din cauza acuzelor des prezente în mass-media privind 
ingerinþa unor grupuri de interese în activitatea decizionalã a 
partidelor, implicarea unor fonduri de provenienþã discutabilã în 
activitãþi ale partidelor, ºantajul practicat de oameni de afaceri, 
al cãror nume se aflã în atenþia organelor de anchetã. În plus, 
votanþii cunosc faptul cã partidele primesc subvenþii de la 
bugetul de stat, sume despre care nu ºtiu ulterior în ce au fost 
investite, cum se folosesc, ºi ca atare suspiciunile privind 
urmãrirea, de cãtre liderii partidelor, mai degrabã a intereselor 
proprii sau de grup în locul finanþãrii unor activitãþi, din aceste 
fonduri, care sã sprijine într-adevãr activitãþi politice îndreptate 
cãtre nevoile cetãþenilor, cresc din ce în ce mai mult, acutizând 
din nou distanþa încrederii între cetãþean ºi  ales. 

Încrederea în partidele politice din România are, aºadar, o 
directã legãturã cu transparenþa deciziilor, dar mai ales cu 
transparenþa în strângerea ºi cheltuirea fondurilor partidelor. 
Din aceste considerente, ºi pentru cã spiritul noii legi urmãreºte 
sã întãreascã transparenþa cheltuirii fondurilor de cãtre 
partidele politice din România, considerãm oportun sã punctãm 
în continuare câteva considerente de bazã.
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Publicarea donatorilor

Una dintre problemele pe care legea nu a solutionat-o încã ºi 
care þine de o practicã pe care partidele trebuie sã o revizuiascã, 
pentru a schimba actualul nivel al încrederii cetãþenilor în clasa 
politicã, se referã la publicarea listelor cu numele donatorilor. Se 
ºtie faptul cã partidele politice, chiar ºi cu o politicã eficientã de 
colectare a cotizaþiilor (un domeniu în care partidele din 
România au încã deficienþe, pe lângã faptul cã aceste cotizaþii 
reprezintã sume derizorii, ex. 1000 lei pentru o cotizaþie) ºi 
având în vedere sumele primite de la bugetul de stat, totuºi, cea 
mai importantã sumã de venituri provine din donaþii private, fie 
de la persoane fizice, fie de la persoane juridice. 

Noul text al legii finanþãrii partidelor politice impune partidelor sã 
îºi publice anual, pânã la 31 martie a anului urmãtor, lista 
donatorilor, în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, atât a 
donatorilor persoane fizice, cât ºi a celor juridice. În realitate, 
donaþiile în sume consistente de la diferiþi oameni de afaceri 
apropiaþi ai partidelor (sau pe care partidele au gãsit metode sã 
îi constrângã/determine sã acorde donaþii în sume apreciabile) 
nu sunt întotdeauna înregistrate în contabilitatea oficialã a 
partidelor, ci suma este împãrþitã între „donatori fictivi”, în sume 
care sã se încadreze sub plafonul maxim acceptat de lege. 
Donatorii preferã sã doneze sume care sã le permitã a rãmâne 
sub rezerva anonimatului, iar partidul acceptã aceste înþelegeri 
pentru obþinerea sumelor. Aceasta în cazul în care banii 
respectivi sunt înregistraþi, existând ºi cazuri în care aceºti bani 
nu sunt înregistraþi deloc.

Adesea, donaþiile sunt numite în înþelegerea comunã din partid 
ca fiind „contribuþii personale” din partea membrilor din birourile 
partidelor, persoane cu funcþii în administraþia publicã judeþeanã 
sau localã susþinuþi pentru câºtigarea funcþiei de cãtre partide.

De aceea, publicarea numelor donatorilor este, în opinia 
noastrã, un prim pas care sã facã dovada voinþei partidelor de a 
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publica adevãratele surse care acoperã bugetele activitãþilor 
consistente angajate. Mai mult, în ultimii ani, unii oameni de 
afaceri nu au fãcut nici un secret din faptul cã sunt apropiaþi ai 
unor partide politice sau ai altora. Faptul cã aceste nume nu se 
regãsesc în raportarea donatorilor, pe care partidele politice 
trebuie sã o facã anual, contribuie, prin urmare, în mod direct la 
actuala situaþie de lipsã de încredere a electoratului în partidele 
politice. 

Din experienþa ultimilor ani se constatã faptul cã se practicã mai 
des acordarea de donaþii de la persoane fizice, procedurile fiind 
mai simple decât în cazul donaþiilor de la persoane juridice. 
Acestea din urmã preferã în anumite cazuri sã achite direct 
servicii ca o contribuþie pentru partid, decât sã ruleze sume de 
bani prin partid, expunând atât partidul, dar ºi pe el însuºi.

Având în vedere noile reglementãri ºi metode de monitorizare, 
considerãm cã aceste practici vor putea fi pe viitor expuse mai 
uºor publicului. 

Publicarea listei cotizanþilor

O dovadã de transparenþã în relaþia cu alegãtorii, dintre care unii 
s-ar putea decide sã sprijine ei înºiºi anumite partide, þine de 
publicarea situaþiei cotizaþiilor partidelor. Legea nu are 
prevederi în acest sens, partidele stabilindu-ºi propria politicã 
de colectare ºi folosire, unele de o manierã centralizatã, altele 
dimpotrivã, lãsând la latitudinea organizaþiilor teritoriale sã 
decidã singure, în funcþie de specificul local. Ar fi o probã a unei 
transparenþe autentice ca partidele sã facã public regimul 
cotizaþiilor (cotele stabilite de centru pentru fiecare categorie de 
membru, precum ºi acelea stabilite direct de cãtre filialele 
judeþene, funcþie de gradul de descentralizare din partid) ºi sã 
fie disponibile inclusiv datele despre cine sunt cotizanþii 
partidului (numãrul acestora, funcþiile deþinute în administraþie, 
mai ales în cazul în care le sunt stabilite cote diferite la plata 
cotizaþiilor). 
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Publicarea formularelor situaþiei financiare anuale

În strânsã legãturã cu paragraful anterior, este de recomandat 
mai departe ca partidele politice sã publice bilanþul anual, 
precum ºi celelalte documente ale situaþiei financiare anuale pe 
care le depun cãtre structurile aparþinând Ministerul Finanþelor 
Publice. 

Declararea relaþiilor de colaborare între 
partid ºi o fundaþie ºi/sau o firmã

Ca ºi în cazul donatorilor, opinia publicã ºtie faptul cã partidele 
politice apeleazã la colaborãri, nu întotdeauna declarate, cu 
fundaþii, dar ºi cu firme pentru a plãti costurile unor activitãþi 
întreprinse (concerte, acþiuni caritabile etc.). În egalã mãsurã, 
partidele politice au deschis în ultimii ani noi forme de 
colaborare, primind în sediile propri diferite fundaþii ºi firme 
cãrora nu le percep chirie dar care, la rândul lor, achitã chiria 
aferentã spaþiului în care co-locuiesc. Cum legea interzice 
închirierea sau sub-închirierea spaþiilor destinate activitãþii 
partidului, se recurge la contracte de participaþiune în pãrþi sau 
contracte de angajare la cheltuieli curente.  

Din fiecare dintre considerentele de mai sus, considerãm util ca 
partidele politice sã facã publice numele fundaþiilor ºi asociaþiilor 
- colaboratori de duratã sau de conjuncturã ai partidelor - dar ºi 
ale firmelor cu care întreþin relaþii de colaborare, pentru a-ºi 
acoperi o parte importantã a costurilor legate de funcþionarea 
partidului (chirie sedii, utilitãþi, consumabile etc. de multe ori 
chiar ºi angajaþi). 

Declararea patrimoniului

Ca orice instituþie care urmãreºte sã serveascã interesele 
publicului, partidele sunt datoare sã facã dovada transparenþei 
totale a patrimoniului. Mai departe, în plan local, organizaþiile 
teritoriale trebuie sã publice lista mijloacelor fixe utilizate. În 
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acest moment, nu existã date centralizate ºi disponibile la 
nivelul partidelor, privind parcul de maºini, sediile ºi terenurile 
din toatã þara, echipamentele de birou de care dispun, angajaþii 
cu carte de muncã ai partidului. Situaþiile din care rezultã cã 
angajaþi care lucreazã pentru partid sunt de fapt plãtiþi pe ºtate 
de platã ale firmelor liderilor ar putea fi mai ferm clarificate, 
ducând în mod direct la creºterea credibilitãþii partidelor.

Partidele continuã sã profite de faptul cã liderii partidului, fiind 
angajaþi ai unor instituþii de stat, beneficiazã de o serie de 
facilitãþi (cum ar fi maºinile de serviciu, echipamentele de birou, 
sistemele de comunicaþii, funcþionarii publici din subordine) pe 
care le folosesc în interes de partid, tocmai pentru cã nimeni nu 
îºi pune problema (sau nu s-au gãsit mijloacele efective) sã 
urmãreascã dacã interesele publice sunt amestecate cu cele de 
partid. 

Cum nu se poate presupune cã un partid important nu are în 
dotare maºini, cu toate cã se deplaseazã în teritoriu la toate 
întâlnirile partidului, este necesarã o realã transparenþã a 
patrimoniului de care dispune fiecare partid, pentru a nu lãsa loc 
nici unei suspiciuni.

Publicarea responsabililor financiari

Cu puþine excepþii, partidele politice din România au publicat în 
alegerile din 2000 numele mandatarilor financiari nominalizaþi 
de conducerea partidului. Nu au fost cunoscute numele 
responsabililor corespondenþi din judeþe. Actuala lege privind 
finanþarea partidelor are, din acest punct de vedere, ºi 
îmbunãtãþiri, dar ºi scãpãri. În primul rând, este de subliniat 
faptul cã legea nu nominalizeazã persoana responsabilã de 
managementul financiar al partidului în activitatea acestuia 
curentã (în afara campaniilor electorale) dar, în acelaºi timp, 
prevede expres posibilitatea care este conferitã partidelor de a 
se organiza în teritoriu, astfel încât sã poatã exista responsabili 
atât în Bucureºti, cât ºi în þarã. Aceste nume, nu numai pentru 



perioada campaniilor, ci ºi pentru activitatea financiarã de zi cu 
zi a partidelor, trebuie cunoscute. Fie cã se numesc trezorieri, fie 
cã se numesc mandatari sau chiar contabili ºefi, aceste 
persoane care rãspund de înregistrarea ºi de raportarea 
fondurilor curente ale partidelor trebuie sã devinã persoane 
accesibile publicului, sã aparã periodic în faþa jurnaliºtilor, sã 
prezinte regulat date ºi sã rãspundã unor eventuale întrebãri, 
jucând astfel un rol capital în funcþionarea transparentã a 
formaþiunilor politice. 

Din observaþiile din acest capitol rezultã în primul rând faptul cã 
partidele politice trebuie sã ia foarte în serios prevederile noii 
legi privind finanþarea partidelor ºi a campaniilor electorale, sã 
se organizeze în sectoarele de activitate cu referire la cheltuirea 
fondurilor cât mai temeinic cu putinþã, dând dovadã de 
transparenþã privind colectarea ºi folosirea fondurilor pentru 
activitãþi de partid. Exemple de transparenþã oferite astfel de 
partide nu pot decât sã amelioreze actualul nivel scãzut al 
încrederii populaþiei în politicieni ºi sã aducã în mod direct 
beneficii de credibilitate partidului, care îºi asumã nu numai sã 
respecte legea, dar sã acþioneze efectiv în spiritul transparenþei 
atât la centru, cât ºi în orice filialã din teritoriu.

Publicarea sumelor primite în timpul campaniei

O campanie electoralã implicã nu numai realizarea cu orice preþ 
a scopului propus ºi prin orice mijloace, dar ºi un grad de 
rãspundere pentru fondurile cheltuite pe care partidele trebuie 
sã ºi-l asume.

Legislaþia privind finanþarea partidelor cere, de altfel, partidelor 
politice sã notifice Curþii de Conturi, prin intermediul 
mandatarului financiar, existenþa unor sume primite, înainte 
chiar de a le folosi (art.14/secþiunea a 2-a privind Contribuþiile 
pentru campania electoralã). Cum legea impune aceste condiþii 
partidelor politice, este de subliniat existenþa în lege a acestei 
prevederi, pentru ca partidele sã ºi-o însuºeascã, organizându-

140



se în consecinþã pentru respectarea, fãrã echivoc, a legii. 

Rapoartele candidaþilor dupã terminarea alegerilor

Candidaþii în primul rând, dar ºi partidul politic care acordã 
susþinerea pentru fiecare dintre aceºtia trebuie sã trateze cu 
rãspundere problema acumulãrii ºi cheltuirii fondurilor în 
campania electoralã. Antrenaþi în competiþia electoralã, toþi 
candidaþii încearcã sã adune cât mai multe fonduri, astfel încât 
sã îºi poatã susþine o campanie cât mai bunã, comunicând cât 
mai larg, mai divers, mai atractiv cu cei cãrora le solicitã votul. 
Strategiile de comunicare, staff-ul de campanie costã foarte 
mult, iar candidaþii cautã sã atragã fonduri substanþiale. Dacã în 
timpul campaniei atenþia se concentreazã cãtre acumularea de 
resurse care sã susþinã activitãþile specifice, candidaþii nu 
trebuie sã uite faptul cã au obligaþia sã depunã, dupã terminarea 
votãrii, rapoarte complete privind situaþia financiarã folositã în 
campanie. Actuala lege privind finanþarea partidelor politice 
condiþioneazã validarea unui mandat de acþiunea de depunere 
a raportului financiar. Campania electoralã pentru alegerile din 
2004 este, de aceea, un test care trebuie sã conducã la 
rezultate mai bune decât s-au constatat cu prilejul alegerilor 
extraordinare organizate dupã adoptarea legislaþiei specifice. 

Presa ºtie acum cã cei aleºi sunt validaþi în funcþie de 
depunerea acestor rapoarte, dupã finalizarea campaniei ºi 
anunþarea rezultatelor ºi este în interesul candidaþilor sã 
depunã situaþia financiarã realã, completã, fãcând astfel 
dovada însuºirii obligaþiilor privind transparenþa fondurilor, aºa 
cum sunt prevãzute în legislaþie.

Raportul se prezintã la Curtea de Conturi, respectiv la Camera 
de Conturi de pe raza circumscripþiei în care s-a candidat.
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În cercetarea pentru alcãtuirea acestui Ghid, echipa de autori, 
prin investigaþiile ºi documentãrile întreprinse, interviurile avute 
cu foºti ºi actuali lideri politici, trezorieri, mandatari financiari, 
contabili ai partidelor, experþi media, experþi comunicare, 
jurnaliºti de investigaþie, reprezentanþi ai instituþiilor de control ºi 
reglementare a formulat o serie de concluzii ºi recomandãri 
privind fenomenul general al finanþãrii partidelor în România. 
Pentru o imagine mai completã a aspectelor ce þin de 
managementul finanþãrii partidelor dar ºi pentru a încerca sã 
sugereze paºii de urmat în viitor, am dorit sã reunim toate 
acestea într-o secþiune a Ghidului. Precizãm cã aceste concluzii 
sunt generale ºi nu exprimã o situaþie particularã.

Principalele concluzii

1. Contrar aparenþelor, activitatea financiar contabilã a 
partidelor este haoticã ºi foarte des influenþatã „politic” de cãtre 
conducerea partidelor de la nivelul respectiv. Nivelul central 
pãstreazã o aparentã imagine de control global asupra filialelor 
sale.

2. Structurile locale ale partidelor au dezvoltat o tradiþie din a 
apela la un sistem paralel de finanþare a activitãþilor acestuia, 
prin susþinerea în cadrul unei economii la negru a activitãþilor 
financiare.

3. Fenomenul migraþiei politice a produs consecinþe serioase 
asupra evidenþelor contabile ale organizaþiilor teritoriale ale 
partidelor. Nu de puþine ori plecarea liderilor unei filiale s-a 
soldat cu dispariþia oricãror evidenþe contabile recente sau de 
arhivã. Astãzi, puþine partide din România se pot lãuda cu o 
evidenþã contabilã la nivelul organizaþiilor teritoriale care 
dateazã încã din anii ̀ 90.
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4. Partidele dovedesc adaptabilitate la prevederi legislative noi. 
Prin urmare, „plângerea” conform cãreia anumite prevederi 
introduc un efort sporit (uneori birocratic) pentru respectare este 
neîntemeiatã.

5. În interiorul partidelor din România, controlul asupra 
resurselor financiare este, încã, apanajul unui grup restrâns de 
oameni. Deciziile asupra cheltuielilor sunt destul de lipsite de 
transparenþã, iar veniturile importante constituie monopolul unui 
cerc de „iniþiaþi” care decid totul. Aceasta duce la un control 
excesiv al conducerii naþionale faþã de structurile teritoriale fãrã 
o autonomie realã.

6. Lipsa unei transparenþe, chiar ºi în interior, poate duce în 
unele cazuri la transformarea finanþelor partidului într-o afacere 
personalã. Acest mecanism începe cu perceperea unor „taxe” 
pentru candidaþi care nu sunt raportate, obþinerea unor donaþii 
care rãmân nedeclarate ºi continuã cu încheierea de contracte 
cu propriile firme ºi decontãri exagerate. Unul dintre 
„miracolele” în domeniul finanþãrii campaniilor electorale din 
România este faptul cã aproape toate bugetele electorale sunt 
cheltuite pânã la ultimul leu strâns. Existã însã semnale care ne 
fac sã credem cã acest lucru nu este adevãrat.

7. Criticile legate de nivelul cheltuielilor în activitãþile politice 
sunt în general abordate unilateral. În general, aceste cheltuieli 
pot fi gãsite ca justificate, în mãsura în care cetãþenii pot sã 
beneficieze de o informare mai exactã asupra activitãþilor 
politice ºi a programelor de guvernare.

8. Îngrijorarea conform cãreia banii care existã în politicã sunt 
prea mulþi nu este tocmai justificatã. Aceasta este o problemã 
fals prezentatã. O campanie electoralã în care se cheltuie mai 
puþin de 0,1% din bugetul care urmeazã sã fie administrat este 
departe de a putea fi consideratã o campanie scumpã. Însã o 
problemã esenþialã în acest domeniu este reprezentatã de 
modul în care banii sunt folosiþi, eficienþa utilizãrii lor crescând o 
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datã cu impunerea unor anumite restricþii. De exemplu, 
interdicþia publicitãþii TV va duce la o eficientizare a altor metode 
de publicitate (stradalã, prin presa scrisã etc.) Trebuie sã 
precizãm însã cã înþelegem în acelaºi timp faptul cã suspiciunile 
cu privire la „banii negri” nu sunt deloc nejustificate.

9. Competiþia electoralã este o cursã inegalã din punct de 
vedere financiar. Candidaþii aflaþi în funcþie beneficiazã de 
avantaje financiare, de resurse mai puternice. Nivelul 
competiþiei scade ºi aceasta se mutã din planul proiectelor 
politice în cel al captãrii electoratului din punct de vedere 
cantitativ, ºi nu calitativ. Cercetãrile noastre aratã cã finanþãrile 
consistente sunt o condiþie necesarã, deºi nu suficientã, pentru 
a câºtiga în alegeri. Acest lucru este foarte dificil pentru cei care 
sunt în competiþie împotriva candidatului aflat în funcþie. Din 
punct de vedere democratic, este normal sã ne dorim o 
competiþie în care contracandidaþii favoritului deþin o putere 
financiarã egalã - sau mãcar investesc proporþional în aceasta. 

10. Folosirea de cãtre candidaþii în funcþie a resurselor publice 
în campanie este o metodã des întâlnitã. Ea este consideratã ca 
una dintre cele mai des întâlnite forme de corupþie de cãtre 
cetãþeni, deºi în multe cazuri aceasta nu este urmatã de 
sancþionarea de cãtre electorat.

11. Principalele forþe politice au ajuns la un nivel de mobilizare a 
resurselor financiare incomparabil faþã de restul partidelor, care 
par sã nu fie capabile sã pãtrundã niciodatã - indiferent de 
eforturi - în cercul exclusivist al celor puternici. 

12. Un grup restrâns format din structuri corporatiste, asociaþii 
patronale, asociaþi i  profesionale, mari contractori 
guvernamentali joacã un rol preponderent în finanþarea 
partidelor. Acest rol poate fi considerat ca disproporþionat. Fãrã 
un control mai eficient al donaþiilor, aceste grupãri pot avea un 
rol excesiv în determinarea unor politici guvernamentale. 
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13. Mãsurile de raportare nu au fost folosite intens de cãtre 
partide nici în trecut, conform prevederilor din fosta legislaþie. 
Transparenþa voluntarã este aproape inexistentã. Chiar ºi 
atunci când aceste raportãri sunt efectuate, ele nu sunt 
accesibile cetãþenilor ºi nu sunt mediatizate corespunzãtor.

14. Foarte mulþi bani sunt cheltuiþi în scopuri de manipulare ºi pe 
reclamã negativã. Dacã alegãtorilor le displace ceva la 
finanþarea partidelor, ºi anume faptul cã se cheltuiesc foarte 
mulþi bani, trebuie sã þinem totuºi cont de faptul cã în realitate cel 
mai mult îi deranjeazã modul în care aceºti bani sunt cheltuiþi 
fãrã reþinere pentru publicitate în stil comercial ºi alte asemenea 
acþiuni de imagine (ex. concerte). Adesea aºa-ziºii „oameni de 
imagine” ai partidelor încearcã sã îi vândã pe aceºtia ca pe niºte 
produse comerciale, producând un efect devastator asupra 
bugetelor de campanie.

15. Introducerea în sistemul românesc a unei componente de 
finanþare publicã nu a avut ca efect o diferenþiere a transparenþei 
între aceste surse ºi cele private, aºa cum se întâmplã în alte 
sisteme. Controlul banilor publici este la fel de dificil de efectuat 
precum cel din bani privaþi. În acest caz, apropierea faþã de 
aceste fonduri este rezultatul complacerii într-un sistem de 
protecþie social-paternalist, de ajutor-captiv din partea banului 
public.

16. Deºi poate pãrea fãrã mari ºanse, o reformã realã în 
activitatea finanþãrii partidelor poate modifica radical atitudinea 
mediului politic faþã de grupurile de interese medii ºi mici ºi faþã 
de cetãþean în general.

Principalele recomandãri

1. Legislativul ar trebui sã elimine toate formulãrile ambigue din 
cadrul legii. Multe dintre prevederi suferã din cauza lipsei unor 
sancþiuni sau a unui mecanism de aplicare sau control. 
Recomandãm introducerea unei secþiuni cu definiþii în lege sau 
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împuternicirea organismului de control cu prerogative de 
reglementare, care sã permitã asemenea precizãri explicite în 
cazurile respective.

2. Controlul trebuie sã aibã ca principal rol în perioada 
urmãtoare introducerea în contabilitatea partidelor a multiplelor 
cheltuieli paralele existente în prezent. 

3. Crearea unui organism de control mai suplu - dedicat exclusiv  
acestui subiect - format din specialiºti în domeniul 
managementului electoral ºi financiar-contabil. Abordarea 
conform cãreia controlorii din acest domeniu trebuie sã fie în 
primul rând contabili trebuie revãzutã. Adevãrata decizie de 
reformare a unei asemenea instituþii independente vine ºi din 
profilul controlorilor care compun aceastã instituþie. 
Considerãm cã o echipã formatã din experþi în management ºi 
imagine electoralã poate crea un control mai „agresiv”, decât 
una formatã exclusiv din experþi contabili .

4. Introducerea printre abilitãþile acestei autoritãþi de control în 
domeniu a posibilitãþii efectuãrii unui control încruciºat este 
esenþialã. Cooperarea cu alte instituþii cu abilitãþi de control este 
o necesitate imperativã. Trebuie precizat cã, atâta timp cât 
controlul se va efectua numai la nivelul partidelor, 
neextinzându-se ºi la persoanele juridice (publice ºi private) 
care intrã în contact cu partidul sau care au relaþii indirecte cu 
partidul, eficienþa acestuia va fi una destul de redusã. 

5. Practica folosirii resurselor publice în interes politic de cãtre 
politicienii în funcþie trebuie stopatã prin completarea legislaþiei 
dar în  primul rând prin mãsuri de control mai stricte.

6. Prin lege ar trebui sã se creeze un sistem de raportare ºi 
control continuu, în timp real, prin intermediul autoritãþii de 
control. Pentru toate aceste date legate de raportãri, dar ºi de 
rezultate ale controlului ar trebui sã existe un mecanism uºor de  
accesat on-line.
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7. Introducerea unor programe de informare a cetãþenilor cu 
privire  la finanþarea partidelor poate contribui în mod esenþial la 
modificarea comportamentului partidelor ºi a modului de 
înþelegere a cetãþenilor a mecanismului de finanþare a partidelor 
politice în România.



VIII. În loc de încheiere





VIII. În loc de încheiere

Cu cât subiectul finanþãrii partidelor rãmâne tabu în România, 
cu atât calitatea democraþiei se va degrada. Integritatea în 
politicã, care depinde în mod direct de transparenþa  folosirii 
fondurilor ºi de încrederea cetãþenilor cã aceste fonduri provin 
din surse cunoscute, influenþeazã - ºi acest lucru a putut fi 
demonstrat pe plan internaþional, oriunde s-au realizat studii de 
specialitate - în mod direct succesul unei democraþii în 
consolidare. Cu atât mai mult cu cât încrederea cetãþenilor în 
partide este din an în an în degradare, oamenii politici din 
România trebuie sã fie cu adevãrat transparenþi în colectarea ºi 
cheltuirea fondurilor, exercitându-ºi cu rãspundere rolul de 
promotori ai valorilor democratice în România.

Dincolo de lozinci, tema finanþãrii partidelor ar trebui sã aibã în 
vedere înainte de orice un management riguros ºi eficient la 
toate nivelele de reprezentare, ceea ce în România este în 
momentul de faþã, doar un deziderat. Beneficiind de o lege mult 
îmbunãtãþitã (dar nu perfectã) a finanþãrii partidelor, clasa 
politicã are mult de recuperat în privinþa organizãrii interne de 
aºa manierã încât sã se poatã ajunge la un nivel la care 
partidele sã poatã face publice în orice moment informaþii 
despre resursele financiare care provin atât din bugetul public 
cât ºi din sectorul privat. Partidele sunt slab organizate în 
teritoriu ºi acest lucru le creeazã numai aparent avantaje (am 
auzit în documentarea acestui proiect nenumãrate aprecieri ale 
adversarilor politici cum cã partidele se complac în actuala 
situaþie de dezorganizare administrativã pentru cã le-ar face 
mai greu controlabile!) aducându-le de fapt, pe lângã mari 
dezavantaje în planul eficienþei în organizarea de acþiuni ºi un 
serios dezavantaj de încredere, ºi fãcându-le vulnerabile la 
atacuri ºi zvonuri. Eforturi susþinute din partea partidelor sunt 
necesare în aceastã etapã pentru ca ceea ce s-a început în plan 
legislativ prin adoptarea unei legi specifice sã aibã cu adevãrat 
eficienþã. Actuala legislaþie reglementând finanþarea partidelor 
politice reprezintã, cu certitudine, un pas înainte în comparaþie 
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cu Legea nr. 27/1996. Cu toate acestea, amendarea ei, sub 
aspectele la care ne-am referit cu ocazia realizãrii Ghidului de 
faþã, constituie un deziderat care ar trebui avut în vedere pe 
termen scurt. Pânã atunci, însã, este necesar ca practica 
partidelor politice în materie de finanþare a activitãþii proprii sã 
ajungã sã recupereze cât mai curând distanþa care o desparte 
de standardele legale existente. Eforturile la care ne referim nu 
vor reuºi fãrã o hotãrâre autenticã din partea conducerii 
partidelor de a demara ºi susþine acest demers, de a sprijini 
organizarea eficientã a partidului ca sã facã faþã unor exigenþe 
necesare în materia managementului financiar, de a nu permite 
nici o excepþie de la regulile privind finanþarea partidelor, de a 
acþiona transparent faþã de oricine este interesat sã afle 
informaþii în legãturã cu obþinerea ºi cheltuirea fondurilor 
partidelor. Ghidul de faþã vine în sprijinul partidelor politice 
responsabile ºi hotãrâte sã nu se lase vulnerabile în faþa 
superficialitãþii, improvizaþiei, lipsei de transparenþã, zvonisticii. 
El vine sã ajute dar nu va putea înlocui determinarea ºi 
consecvenþa de care trebuie sã dea dovadã partidele politice. 

Echidistanþa instituþiilor de control în materia finanþãrii partidelor 
este foarte importantã ºi ea trebuie sã fie exercitatã în public 
pentru ca opinia publicã sã capete încredere cã orice abatere de 
la lege este prompt ºi eficient sancþionatã de instituþii vigilente. 
La fel de importantã devine astãzi pregãtirea personalului ºi în 
acest domeniu sunt de încurajat orice eforturi la nivelul Curþii de 
Conturi pentru a-ºi însuºi constant practici care sã îi sporeascã 
eficienþa în relaþie cu aplicarea controlului la nivelul partidelor. 
Printr-un control echidistant, Curtea de Conturi trebuie sã fie 
respectatã de cãtre toate partidele politice ºi sã nu acþioneze în 
sensul intimidãrii reprezentaþilor acestora, atitudini care, din 
nou, nu fac decât sã creeze aparenþa unui câºtig politic 
circumstanþial când în realitate contribuie la deteriorarea 
nivelului democraþiei în România. La fel, determinarea cu care o 
instituþie precum Curtea de Conturi exercitã controale temeinice 
descurajeazã eventuale tentative ale unor partide care ºi-ar 
putea pune problema sã trateze mai superficial obligaþiile ce le 
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revin în sensul evidenþierii complete a fondurilor folosite.

Finanþarea partidelor trebuie sã preocupe societatea 
româneascã mai mult decât în prezent astfel încât comunitatea 
sã exercite acel control asupra activitãþii liderilor aleºi care sã îi 
facã pe aceºtia din urmã responsabili pentru banii cheltuiþi în 
politicã. Nu numai jurnaliºtii ºi cei puþini din personalul partidelor 
care s-au specializat în acest domeniu sau cei foarte puþinii 
specialiºti din sectorul neguvernamental trebuie sã aibã acces 
la informaþii despre finanþarea partidelor ºi numai în mãsura în 
care se documenteazã insistenþi asupra unei teme din acest 
domeniu, ci publicul larg trebuie sã fie informat despre fondurile 
folosite în politicã. Finanþarea partidelor nu poate rãmâne un 
subiect tabu, inaccesibil cetãþenilor plãtitori de taxe ºi impozite, 
cei care au dreptul sã afle nu numai promisiuni electorale, ci ºi 
informaþii financiare despre liderii aleºi la toate nivelele. 

Având Ghidul, reprezentanþii partidelor se pot organiza astfel 
încât electoratul sã îi respecte pentru seriozitatea de a face 
eforturi ca fondurile lor sã fie tot timpul administrate legal ºi cât 
mai transparent. 

Avem încredere cã partidele care îºi respectã electoratul nu vor 
alege sã ignore scopul pentru care acest Ghid a fost considerat 
necesar!
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activitate politicã
ansamblu de acte fãcute în 
scopul promovãrii valorilor ºi 
atingerii obiectivelor pentru 
care sunt  în f i in þa te º i  
f unc þ ioneazã  pa r t i de le  
politice 

activitãþi specifice 
societãþilor comerciale
ansamblu de acte fãcute de 
societãþile comerciale, în 
acord cu dispoziþiile legii 
speciale ºi cu obiectul de 
a c t i v i t a t e  d e c l a r a t  º i  
înregistrat în evidenþele 
Registrului Comerþului
 
alegeri
operaþie care se efectueazã 
conform unor norme precise 
ºi dinainte stabilite, prin 
reglementãri legale, pentru 
desemnarea prin vot a unei 
persoane care urmeazã sã 
îndeplineascã un anumit 
mandat   

alegeri anticipate
alegeri organizate înainte de 
încheierea mandatului pentru 
care a fost aleasã o persoanã 
sau o autoritate desemnatã 
prin alegeri

alegeri parþiale
alegeri organizate numai în 
u n e l e  c i r c u m s c r i p þ i i  
electorale, la nivelul cãrora se 
impune organizarea de 
alegeri anticipate 

an electoral
an în care, potrivit dispoziþiilor 
constituþionale ºi ale legilor 
speciale, se organizeazã 
aleger i  pentru pr imar i ,  
consiliile locale ºi judeþene, 
Senat, Camera Deputaþilor ºi 
preºedintele României  

an fiscal
i n t e r v a l  d e  t i m p  
corespunzãtor  unui  an 
calendaristic în interiorul 
cãruia subiecþii raporturilor 
juridice f iscale executã 
obligaþiile de ordin fiscal care 
le revin potrivit legii speciale

bunuri imobile
în regulã generalã, bunurile 
care prin natura lor au o 
aºezare fixã (pãmântul ºi 
toate lucrurile care în mod 
natural sau artificial sunt 
încorporate pãmântului,  
clãdirile ºi construcþiile de 
orice fel), precum ºi unele 
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lucruri mobile care prin 
destinaþia lor sunt accesoriile 
unui imobil prin naturã
   
bunuri mobile
în regulã generalã, bunurile 
care se pot transporta de la un 
loc la altul

candidat
o persoanã care concureazã 
pentru o funcþie aleasã, 
ind i fe ren t  dacã  ex is tã  
contracandidaþi sau nu

candidat în funcþie
candidat care deþine în 
momentul campaniei poziþia 
pentru care candideazã

cheltuieli
consumul unor resurse 
financiare în scopul achiziþiei 
sau plãþii unor bunuri sau 
servicii cu scopul de a susþine 
activitatea sau campania 
electoralã a unui partid sau 
candidat. Acestea includ:
a. orice achiziþie, platã, 
împrumut, avans, depozit, dar 
în bani sau alte lucruri de 
valoare fãcute de un candidat 
sau reprezentanþi ai acestuia 
cu scopul de  a influenþa 
rezultatul alegerilor
b. orice achiziþie, platã, 
împrumut, avans, depozit, dar 

în bani sau alte lucruri de 
valoare fãcute cu scopul de a 
susþine un candidat
c. orice contract de a face o 
cheltuialã

confidenþialitate (donator)
c lauzã conveni tã  în t re  
donator ºi donatar urmãrind 
sã nu facã publicã identitatea 
donatorului

cont
socotealã scrisã sub formã de 
balanþã cu douã pãrþi (debit ºi 
credit) care reflectã valoric ºi 
uneori cantitativ, în ordine 
cronologicã ºi sistematicã, 
existenþa ºi miºcãrile unui 
anumit mijloc economic, ale 
unui anumit proces economic 
sau ale unei surse a acestora 
pe o perioadã de timp

contabilitate proprie
o organizaþie localã înfiinþatã 
j u r i d i c  t r e b u i e  s ã - º i  
organizeze o contabilitate 
care presupune înregistrarea 
tuturor operaþiunilor de 
î n c a s ã r i  º i  p l ã þ i  î n  
documentele justificative ºi 
întocmirea unei balanþe de 
verificare ce se transmite 
periodic pentru centralizare. 
La nivel de organizaþii locale 
mai mici, nu putem vorbi de o 
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contabilitate în sensul Legii 
contabilitãþii. 

conturi analitice
subdiviziune a conturilor 
d e f i n i t e / e n u m e r a t e  d e  
planurile de conturi din 
legislaþia contabilã

cotizaþie
sumã fixã de bani plãtitã 
periodic de membrii unui 
partid politic 

donaþie
contract prin care una dintre 
pãrþi (donator) transmite 
celeilalte (donatar), cu titlu 
gratuit, proprietatea unui bun 
material sau efectueazã un 
serviciu sub orice formã

donaþii indirecte
o contribuþie în bunuri sau 
servicii efectuatã de un terþ 
pentru un partid politic, alianþã 
electoralã sau candidat 
independent oferitã la o 
e v a l u a r e  p r o p r i e  s a u  
independentã. Acestea includ 
ºi plãþile efectuate în numele 
partidului, dar nu direct de 
acesta, unui partid sau 
candidat.

evidenþã contabilã 
activitate practicã având ca 

obiect oglindirea ºi controlul, 
î n  e t a l o n  b ã n e s c ,  a  
consumului ºi remunerãrii 
munci i ,  a existenþei ºi  
m i º c ã r i l o r  m i j l o a c e l o r  
economice, sub aspectul 
componenþei ºi provenienþei 
lor, precum ºi a rezultatului 
final al activitãþii economice

evidenþã tehnic-operativã
evidenþa care are ca obiect 
înregistrarea într-o anumitã 
ordine a diferitelor fapte, 
procese economice, legate 
de activitatea financiarã, 
direct în momentul ºi la locul 
în care se produc ºi serveºte 
conducerii operative, precum 
ºi ca sursã de date pentru 
celelalte forme de evidenþã 

identitate (donator)
toate detalii le necesare 
identificãrii donatorului astfel 
încât sã se poatã urmãrii 
r e s p e c t a r e a  t u t u r o r  
prevederilor ºi restricþiilor 
legale  (numele, domiciliul, 
cetãþenia, numãrul ºi seria 
actului de identitate, codul 
numeric personal în cazul 
p e r s o a n e l o r  f i z i c e  º i  
d e n u m i r e a ,  s e d i u l ,  
naþionalitatea, codul unic de 
înregistrare) 



legat
dispoziþie testamentarã prin 
care  se  lasã  cu iva  o  
moºtenire

legea finanþãrii partidelor
Legea nr. 43/2003 privind 
finanþarea partidelor politice 
ºi a campaniilor electorale.

listã indivizibilã
listã de candidaþi  ai unui 
partid sau alianþe electorale 
pentru care alegãtorul poate 
exprima un singur vot

materiale de propagandã 
electoralã
totalitatea bunurilor destinate 
sã facã publicitate electoralã 
candidaþilor, partidelor ºi 
alianþelor electorale

organizaþie centralã
structura centralã a uni partid 
care este înregistratã la 
t r ibuna lu l  Bucureºt i  º i  
funcþ ioneazã la  sed iu l  
prevãzut în statutul partidului

organizaþie teritorialã
orice structurã a partidului 
a f l a tã  sub  au to r i t a tea  
organizaþiei centrale. Aceasta 
poate fi la nivel regional, 
judeþean, sub-judeþean, 
m u n i c i p a l ,  o r ã º e n e s c ,  

comunal, cartier sau sub 
f o r m a  u n o r  s t r u c t u r i  
specializate ca organizaþii de 
tineret, femei, muncitori, 
profesori º.a.

partid politic
asociaþie cu caracter politic a 
persoanelor care participã în 
mod liber la exercitarea 
voinþei lor politice, îndeplinind 
o misiune prevãzutã în 
Consti tuþ ie ºi  în legi le 
speciale

patrimoniu
totalitatea drepturilor ºi 
ob l iga þ i i l o r  cu  va loare  
economicã, precum ºi a 
bunurilor materiale la care se 
referã aceste drepturi, care 
aparþin unei persoane fizice 
sau juridice

persoanã fizicã
individ considerat cu drepturi 
ºi obligaþii care participã în 
aceastã calitate la raporturi 
juridice de drept civil 

persoanã juridicã
organizaþie care este subiect 
cu drepturi ºi cu obligaþii

plafoane pentru donaþii
limitele legale asupra sumelor 
pe care un partid le poate 
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încasa de la un donator

publicitate electoralã
orice formã de mesaj expus 
publicului pentru a-l influenþa 
sã voteze sau sã nu voteze un 
candidat care implicã o platã 
sau care în anumite condiþii 
este posibil sã fie evaluat în 
bani. Acestea includ ºi 
urmãtoarele t impuri  de 
mesaje:
a. Votaþi primarul/ministrul (în 
funcþie) dumneavoastrã
b . R e a l e g e þ i  d e p u t a t u l  
dumneavoastrã
c. Susþineþi candidatul x
d. Daþi votul dumneavoastrã 
candidatului liber-schimbist 
pentru funcþia de primar
e. Ionescu pentru primãrie
f. Popescu 2004
g. Votaþi împotriva/Stopaþi 
Ionescu!
h. Gheorghe e alesul
i. orice mesaj de „teasing” 
pentru al te mesaje ce 
urmeazã sã fie lansate 
ulterior
j. orice alt mesaj care în locul 
numelui candidatului conþine 
imaginea acestuia

salariu de bazã minim brut 
pe þarã
sumã de bani, stabilitã anual 
prin Hotãrâre de Guvern, care 

trebuie plãtitã cu titlu de 
salariu minim persoanelor 
angajate cu contract de 
muncã. Valoarea luatã în 
calcul în cazul finanþãrii 
partidelor este valoarea 
salariului de bazã minim brut 
pe þarã la 1 ianuarie a anului 
respectiv. 

sediu
clãdire sau loc unde îºi are 
administraþia ºi unde îºi 
desfãºoarã activitatea (sau o 
parte a activitãþii) o instituþie 
sau o organizaþie

servicii interne
activitãþi specifice societãþilor 
comerciale pe care partidele 
politice le pot desfãºura 
pentru a-ºi asigura o parte din 
resursele financiare necesare 
activitãþii proprii 

sprijin material pentru 
partid
o platã, un bun, un serviciu, 
orice altã formã de valoare 
c a r e  p o a t e  i n f l u e n þ a  
activitatea sau campania 
electoralã a unui partid sau 
candidat

strãin, persoane fizice ºi 
juridice
persoane fizice ºi juridice 
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care au altã cetãþenie, 
respectiv naþionalitate decât 
cea românã 

subvenþie
ajutor bãnesc nerambursabil 
acordat de stat, având 
destinaþii precis stabilite, 
p e n t r u  c o m p l e t a r e a  
resurselor pe care partidele 
politice le util izeazã în 
activitatea curentã ºi în 
campaniile electorale

subvenþie maximã 
acordatã unui partid
ajutor bãnesc nerambursabil, 
în valoare maximã ºi având 
destinaþii precis stabilite, 
p e n t r u  c o m p l e t a r e a  
resurselor pe care partidele 
politice le util izeazã în 
activitatea curentã ºi în 
campaniile electorale

tur(uri) suplimentar(e)
tur de alegeri ce urmeazã 
p r imu lu i  t u r  pen t ru  a  
determina câºtigãtorul dintre 
cei care au obþinut cele mai 
multe voturi la primul tur. 
Acesta este parte integrantã 
din campania pentru alegerea 
candidatului în acea funcþie.

valoare de piaþã, donaþie
valoarea respectivului bun 

sau serviciu în condiþiile 
achiziþionãrii sale de pe piaþa 
liberã în aceleaºi condiþii ºi cu 
aceleaºi caracteristici

veniturile bugetului de stat
suma totalã a veniturilor 
bãneºti adiþionate anual în 
contul bugetului de stat, sumã 
în funcþie de care este 
calculatã ºi viratã partidelor 
politice având acest drept, 
subvenþia de la bugetul de 
stat  
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Anexa 1

Camerele de Conturi Judeþene ºi a Municipiului Bucureºti
Direcþiile de Control Financiar Ulterior

1. MUNICIPIUL 
BUCUREªTI

Str. Georges Clemenceau 
nr. 3, Sector 1, Bucureºti
tel: (+4 021) 312 1464
fax: (+4 021) 312 3278

2. ALBA

Str. Regina Maria nr. 14, 
Alba-Iulia
tel: (+4 0258) 811 104
fax: (+4 0258) 813 549
e-mail: calba@xnet.ro

3. ARAD

Str. Dragalina nr. 10, Arad
tel: (+4 0257) 281 979
fax: (+4 0257) 280 649
e-mail: ccr.arad@xnet.ro 

4. ARGEª

Str. Mr. ªonþu nr. 2, Piteºti
tel: (+4 0248) 210 666
fax: (+4 0248) 223 558
e-mail: dcfag@easynet.ro

5. BACÃU

Str. Nicolae Bãlcescu nr. 5, 
Bacãu
tel: (+4 0234) 510 025
fax: (+4 0234) 576 722
e-mail: 
ccr.dcf.bacau@xnet.ro

6. BIHOR

Str. Mihai Eminescu nr. 2, 
Oradea
tel: (+4 0259) 417 463
fax: (+4 0259) 418 938
e-mail: ccbh@xnet.ro

7. BISTRIÞA-NÃSÃUD

Str. Gheorghe ªincai nr. 22, 
Bistriþa Nãsãud
tel: (+4 0263) 236 534
fax: (+4 0263) 233 264
e-mail: ccrbn@xnet.ro

8. BOTOªANI

Str. Unirii nr. 16D, Botoºani
tel: (+4 0231) 517 252
fax: (+4 0231) 518 390
e-mail: ccontbt@xnet.ro
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9. BRAªOV

Piaþa Enescu nr. 3, Braºov
tel: (+4 0268) 475 583
fax: (+4 0268) 472 225
e-mail: ccrbv@xnet.ro

10. BRÃILA

Str. Mihai Eminescu nr. 8-8A, 
Brãila 
tel: (+4 0239) 613 999
fax: (+4 0239) 613 999
e-mail: curte@braila.net

11. BUZÃU

Str. Gãrii nr. 18-20, Buzãu 
tel: (+4 0238) 710 408
fax: (+4 0238) 720 921
e-mail: dcfubz@mail.ols.ro

12. CARAª-SEVERIN

Str. Timiºorii nr. 5, Reºiþa 
tel: (+4 0255) 266 066
fax: (+4 0255) 251 778
e-mail: rcccaras@cs.ro

13. CÃLÃRAªI

Str. Progresul, bl. BBB, et. 4, 
Cãlãraºi 
tel: (+4 0242) 313 201  
fax: (+4 0242) 311 172
e-mail: ccrcl@xnet.ro

14. CLUJ

Str. Moþilor nr. 18, Cluj-
Napoca
tel: (+4 0264) 593 530
fax: (+4 0264) 593 301
e-mail: ccrcj@xnet.ro

15. CONSTANÞA

B-dul Ferdinand nr. 7 bis, 
Constanþa 
tel: (+4 0241) 618 380
fax: (+4 0241) 616 930
e-mail: lucianb100@xnet.ro

16. COVASNA

Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 13, Sfântu Gheorghe 
tel: (+4 0267) 351 548
fax: (+4 0267) 351 258
e-mail: calinic@covasna.ro

17. DÂMBOVIÞA

B-dul Mircea cel Bãtrân, 
bl. A, tronson B, Târgoviºte 
tel: (+4 0245) 211 100
fax: (+4 0245) 217 304
e-mail: rcc16@xnet.ro
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18. DOLJ

Str. Fraþii Buzeºti nr. 21, 
Craiova 
tel: (+4 0251) 412 080
fax: (+4 0251) 418 526
e-mail: ccr@xnet.ro 

19. GALAÞI

B-dul Marii Uniri Ansamblul 
H. ªtefan, Galaþi
tel: (+4 0236) 460 672
fax: (+4 0236) 463 902
e-mail: ccr.dcf.gl@xnet.ro

20. GIURGIU

ªoseaua Bucureºti, bl. 111, 
sc. A+B, Giurgiu 
tel: (+4 0246) 217 626
fax: (+4 0246) 217 634

21. GORJ

B-dul Constantin Brâncuºi 
nr. 9A, Târgu Jiu 
tel: (+4 0253) 216 787
fax: (+4 0253) 218 933
e-mail: rcc-ccfgorj@xnet.ro  

22. HARGHITA

Piaþa Libertãþii nr. 5, 
cam. 401, Miercurea Ciuc 
tel: (+4 0266) 372 066
fax: (+4 0266) 372 252
e-mail: cchr@xnet.ro 

23. HUNEDOARA

Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 24, Deva 
tel: (+4 0254) 218 595
fax: (+4 0254) 218 558
e-mail: cchd@xnet.ro

24. IALOMIÞA

Str. Episcopiei nr. 2, 
Slobozia
tel: (+4 0243) 231 402
fax: (+4 0243) 231 402
e-mail: rccil@xnet.ro

25. IAªI

Str. Sãrãriei nr. 189, Iaºi 
tel: (+4 0232) 212 052
fax: (+4 0232) 212 060
e-mail: ccriasi@xnet.ro

26. ILFOV

Str. Matei Milo nr. 13, 
Sector 1, Bucureºti
tel/fax: (+4 021) 312 03 24 



27. MARAMUREª

Str. Gheorghe ªincai nr. 29, 
Baia Mare 
tel: (+4 0262) 211 645
fax: (+4 0262) 216 448
e-mail: rusgh@xnet.ro

28. MEHEDINÞI

Str. Traian nr. 95, Turnu 
Severin
tel: (+4 0252) 325 348
fax: (+4 0252) 325 348

29. MUREª

Str. Aleea Carpaþi nr. 17, 
Târgu Mureº
tel: (+4  0265) 210 075
fax: (+4 0265) 210 075
e-mail: ccmures@orizont.net

30. NEAMÞ

Str. ªtefan cel Mare nr. 5, 
Piatra Neamþ
tel: (+4 0233) 219 599
fax: (+4 0233) 216 549

31. OLT

Str. Nicolae Titulescu nr. 47, 
Slatina
tel: (+4 0249) 424 722
fax: (+4 0249) 438 923

32. PRAHOVA

B-dul Republicii nr. 2, 
Ploieºti
tel: (+4 0244) 596 860
fax: (+4 0244) 596 861
e-mail: ccfph@xnet.ro

33. SATU MARE

Piaþa 25 Octombrie nr. 1, 
et. 10, Satu Mare
tel: (+4 0261) 716 555
fax: (+4 0261) 716 736
e-mail: dcfusmj@xnet.ro

34. SÃLAJ

B-dul. Corneliu Coposu nr. 5, 
Zalãu
tel: (+4 0260) 611 338
fax: (+4 0260) 610 141
e-mail: rccsalaj@xnet.ro

35. SIBIU

Str. Victoriei nr. 25, Sibiu
tel: (+4 0269) 210 127
fax: (+4 0269) 211 747
e-mail: ccrsb@xnet.ro
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36. SUCEAVA

Str. Petru Rareº, bl. I5, 
Suceava
tel: (+4 0230) 520 389
fax: (+4 0230) 220 996
e-mail: cconturi@warpnet.ro

37. TELEORMAN

Str. Ion Creangã nr. 53, 
Alexandria
tel: (+4 0247) 315 908
fax: (+4 0247) 312 217
e-mail: trconturi@xnet.ro

38. TIMIª

B-dul Republicii nr. 8, et. 1, 
Timiºoara
tel: (+4 0256) 490 833
fax: (+4 0256) 499 869
e-mail: rcctimis@xnet.ro

39. TULCEA

Str. Sublt. Gavrilov Corneliu 
nr. 120, Tulcea
tel: (+4 0240) 518 194
fax: (+4 0240) 518 194
e-mail: rcctl@xnet.ro

40. VASLUI

Str. Mihail Kogãlniceanu 
nr. 28, Vaslui
tel: (+4 0235) 313 659
fax: (+4 0235) 313 659

41. VÂLCEA

Str. Regina Maria nr. 2, bl. 1, 
Râmnicu Vâlcea
tel: (+4 0250) 733 414, 738 
367
fax: (+4 0250) 732 875
e-mail: rccvl@xnet.ro

42. VRANCEA

B-dul Independenþei 
nr. 19-21, Focºani
tel: (+4 0237) 225 900
fax: (+4 0237) 225 770
e-mail: petreaircc@xnet.ro
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Anexa 2

Legea nr. 43 din 21 ianuarie 2003 privind finanþarea 
activitãþii partidelor politice ºi a campaniilor electorale 

publicatã în M.Of. nr. 54/30 ian. 2003

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 

CAPITOLUL I 

Dispoziþii generale 

Art. 1. - (1) Finanþarea activitãþii partidelor politice se realizeazã 
numai în condiþiile legii. 
(2) Asigurarea mijloacelor de finanþare a activitãþii partidelor 
politice trebuie sã fie expresia caracterului liber, egal ºi sincer al 
competiþiei politice. 
Art. 2. - Partidele politice pot deþine bunuri mobile ºi imobile care 
sunt necesare realizãrii activitãþii specifice. 
Art. 3. - (1) Sursele de finanþare a activitãþii unui partid politic pot 
fi: 

a. cotizaþii ale membrilor de partid; 
b. donaþii ºi legate; 
c. venituri provenite din activitãþi proprii; 
d. subvenþii de la bugetul de stat. 

(2) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale partidelor politice se pot 
efectua prin conturi bancare, în lei ºi în valutã, deschise la bãnci 
cu sediul în România, potrivit legii. 
(3) Veniturile realizate din activitãþile prevãzute la alin. (1) sunt 
scutite de impozite ºi taxe. 
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CAPITOLUL II

Finanþarea privatã 

SECÞIUNEA 1 
Cotizaþii 

Art. 4. - (1) Cuantumul cotizaþiilor, repartizarea ºi utilizarea 
acestora se stabilesc prin hotãrâri ale partidului politic, potrivit 
statutului. 
(2) Veniturile totale provenite din cotizaþii sunt neplafonate. 
(3) Suma cotizaþiilor plãtite într-un an de un membru de partid 
poate fi de pânã la 100 de salarii de bazã minime brute pe þarã. 
Salariul de bazã minim brut pe þarã luat ca referinþã este cel 
existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 

SECÞIUNEA a 2-a 
Donaþii 

Art. 5. - (1) Donaþiile primite de un partid politic într-un an fiscal 
nu pot depãºi 0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul 
respectiv. 
(2) În anul fiscal în care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% 
din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv. 
(3) Donaþiile primite de la o persoanã fizicã într-un an pot fi de 
pânã la 200 de salarii de bazã minime brute pe þarã la valoarea 
existentã la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 
(4) Donaþiile primite de la o persoanã juridicã într-un an pot fi de 
pânã la 500 de salarii de bazã minime brute pe þarã la valoarea 
existentã la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Persoanele 
juridice sunt obligate ca la data efectuãrii donaþiei sã aibã 
achitate integral toate datoriile faþã de bugetul de stat ºi bugetul 
asigurãrilor sociale de stat. 
(5) Valoarea bunurilor mobile ºi imobile donate partidului, 
precum ºi a serviciilor prestate acestuia se include în valoarea 
donaþiilor, plafonatã conform alin. (1)-(4). 
(6) La primirea donaþiei sunt obligatorii verificarea ºi 
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înregistrarea identitãþii donatorului. La solicitarea donatorului, 
identitatea sa poate rãmâne confidenþialã, în situaþia în care 
donaþia se situeazã în limita sumei anuale de 10 salarii de bazã 
minime brute pe þarã. Suma totalã primitã de un partid politic ca 
donaþii confidenþiale nu poate depãºi 15% din subvenþia 
maximã acordatã de la bugetul de stat unui partid politic în anul 
respectiv. 
(7) Toate donaþiile vor fi evidenþiate în mod corespunzãtor în 
documentele contabile, cu menþionarea datei la care au fost 
fãcute ºi a altor informaþii care sã permitã identificarea surselor 
de finanþare. Donaþiile în naturã - de bunuri sau servicii - vor fi 
reflectate în evidenþa contabilã la valoarea de piaþã stabilitã în 
condiþiile legii. 
(8) Lista persoanelor care au fãcut într-un an donaþii a cãror 
valoare cumulatã depãºeºte 10 salarii de bazã minime brute pe 
þarã, precum ºi suma totalã a donaþiilor confidenþiale se publicã 
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pânã la data de 
31 martie a anului urmãtor. 
(9) Lista donatorilor, precum ºi evidenþele contabile ale 
partidului trebuie sã conþinã cel puþin urmãtoarele elemente: 
numele sau, dupã caz, denumirea, domiciliul sau, dupã caz, 
sediul; cetãþenia sau, dupã caz, naþionalitatea donatorului; 
numãrul ºi seria actului de identitate ºi codul numeric personal 
sau, dupã caz, codul unic de înregistrare; valoarea ºi felul 
donaþiei ºi data la care a fost efectuatã donaþia. 
(10) Este interzisã acceptarea sub orice formã, directã sau 
indirectã, de cãtre partidele politice a donaþiilor de bunuri 
materiale sau sume de bani ori prestarea de servicii gratuite 
fãcute cu scopul evident de a obþine un avantaj economic sau 
politic. 
Art. 6. - (1) Partidele politice nu pot accepta donaþii sau servicii 
prestate cu titlu gratuit de la o autoritate sau instituþie publicã, de 
la o regie autonomã, de la o companie naþionalã, societate 
comercialã sau societate bancarã cu capital integral sau 
majoritar de stat; de asemenea, sunt interzise donaþiile în bani 
din partea unui sindicat. 
Sumele astfel primite se confiscã ºi se fac venit la bugetul de 

179



stat. 
(2) Donaþiile din partea altor state ori a organizaþiilor din 
strãinãtate, precum ºi din partea persoanelor fizice ºi juridice 
strãine sunt interzise. Fac excepþie de la prevederile acestui 
alineat donaþiile constând în bunuri materiale necesare 
activitãþii politice, dar care nu sunt materiale de propagandã 
electoralã, primite de la organizaþii politice internaþionale la care 
partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formaþiuni politice aflate în relaþii de colaborare politicã. Aceste 
donaþii se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
pânã la data de 31 martie a anului urmãtor. 
(3) Donaþiile prevãzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor 
vamale. 

SECÞIUNEA a 3-a 
Alte surse de venituri 

Art. 7. - Partidele politice nu pot desfãºura activitãþi specifice 
societãþilor comerciale. Fac excepþie: 
a. editarea, realizarea ºi difuzarea publicaþiilor ori a altor 
materiale de propagandã ºi culturã politicã proprii; 

b. organizarea de întruniri ºi seminarii cu tematicã politicã, 
economicã sau socialã; 

c. acþiunile culturale, sportive ºi distractive; 
d. serviciile interne; 
e. închirierea spaþiilor proprii pentru conferinþe ºi acþiuni 

social-culturale; 
f. dobânzile bancare; 
g. înstrãinarea bunurilor din patrimoniu, dar numai dupã 

cel puþin 5 ani de la înregistrarea în patrimoniu. 
Art. 8. - Dacã un partid este asociat, conform legii, cu o 
formaþiune nepoliticã, aportul financiar al acesteia din urmã la 
forma respectivã de asociere a cãrei membrã este nu poate 
depãºi într-un an valoarea a 500 de salarii minime brute pe 
economie, existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 
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CAPITOLUL III 

Finanþarea publicã (guvernamentalã)
Subvenþii de la bugetul de stat 

Art. 9. - (1) Partidele politice primesc anual subvenþii de la 
bugetul de stat, în condiþiile legii. Subvenþia se varsã lunar în 
contul fiecãrui partid politic prin bugetul Secretariatului General 
al Guvernului ºi se reflectã distinct în evidenþa contabilã. 
(2) Suma alocatã anual partidelor politice nu poate fi mai mare 
de 0,04% din veniturile prevãzute în bugetul de stat. 
(3) Partidele politice care la începutul legislaturii au 
reprezentanþi în grupuri parlamentare, cel puþin într-o Camerã, 
primesc o subvenþie de bazã. Totalul subvenþiilor de bazã 
reprezintã o treime din subvenþiile bugetare alocate partidelor 
politice. 
(4) Partidele politice reprezentate în Parlament primesc ºi o 
subvenþie proporþionalã cu numãrul de mandate obþinute. Suma 
cuvenitã pentru un mandat se stabileºte prin împãrþirea restului 
de douã treimi din subvenþiile de la bugetul de stat pentru partide 
politice la numãrul total al parlamentarilor. 
(5) Subvenþia totalã acordatã de la bugetul de stat unui partid 
politic, dupã aceste operaþiuni, nu poate depãºi de 5 ori 
subvenþia de bazã. 
(6) Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au 
obþinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subvenþii 
egale, care se stabilesc prin împãrþirea sumei neutilizate, 
potrivit dispoziþiilor alin. (5), la numãrul partidelor politice 
respective. Suma totalã acordatã partidelor politice 
neparlamentare nu poate fi mai mare decât o subvenþie de 
bazã. 
(7) Sumele neutilizate dupã redistribuire, potrivit prevederilor 
alin. (6), se împart partidelor politice parlamentare proporþional 
cu numãrul mandatelor. 
(8) Sumele neutilizate la sfârºitul anului financiar se reporteazã 
în anul urmãtor. 
Art. 10. - (1) Veniturile provenite de la subvenþiile bugetare pot 
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avea urmãtoarele destinaþii: 
a. cheltuieli materiale pentru întreþinerea ºi funcþionarea 

sediilor; 
b. cheltuieli de personal; 
c. cheltuieli pentru presã ºi propagandã; 
d. cheltuieli privind organizarea de activitãþi cu caracter 

politic; 
e. cheltuieli de deplasare în þarã ºi în strãinãtate; 
f. cheltuieli pentru telecomunicaþii; 
g. cheltuieli cu delegaþiile din strãinãtate; 
h. investiþii în bunuri mobile ºi imobile necesare activitãþii 

partidelor respective; 
i. cheltuieli pentru campania electoralã. 

(2) Eficienþa ºi oportunitatea acestor cheltuieli se hotãrãsc de 
cãtre organele de conducere ale partidelor politice, potrivit 
statutului lor ºi dispoziþiilor legale ce reglementeazã utilizarea 
fondurilor publice. 
Art. 11. - (1) Autoritãþile locale asigurã cu prioritate spaþii pentru 
sediile centrale ºi locale ale partidelor politice, la cererea 
motivatã a acestora. 
(2) Închirierea de cãtre autoritãþile locale a spaþiilor destinate 
sediilor partidelor politice urmeazã regimul juridic prevãzut 
pentru închirierea spaþiilor destinate pentru locuit. 
(3) Partidele politice sunt scutite de plata impozitelor pe clãdiri 
pentru sediile deþinute în proprietate, cu excepþia celor 
cumpãrate la valoarea de inventar. 
(4) Partidele politice care îºi înceteazã activitatea ca urmare a 
autodizolvãrii, a dizolvãrii pronunþate prin hotãrâri definitive ale 
instanþelor judecãtoreºti ori prin alt mod prevãzut de lege sunt 
obligate sã predea autoritãþilor publice locale, în termen de 60 
de zile, spaþiile pe care le-au deþinut cu contract de închiriere 
încheiat cu acestea. 
Spaþiile deþinute în proprietate vor fi transmise în condiþiile legii. 
(5) În termen de 60 de zile Tribunalul Bucureºti va comunica 
prefecþilor încetarea activitãþii partidului politic, în vederea 
preluãrii sediilor închiriate de cãtre autoritãþile publice locale, 
prin executorii judecãtoreºti. 
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Art. 12. - Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaþii, 
energie electricã ºi termicã, gaze, apã, canal etc. ale unui partid 
cade în sarcina exclusivã a acestuia ºi se face la tariful spaþiilor 
destinate pentru locuit. 

CAPITOLUL IV 

Finanþarea în timpul campaniilor electorale 

SECÞIUNEA 1 
Subvenþia de la bugetul de stat pentru campania electoralã 

Art. 13. - (1) Prin lege specialã toate partidele care participã la 
campania electoralã pot primi o subvenþie de la bugetul de stat. 
Categoriile de cheltuieli pentru campania electoralã care pot fi 
finanþate din aceastã subvenþie se stabilesc prin legea de 
acordare a acestei subvenþii. 
(2) Partidele care nu au obþinut pragul electoral pentru alegerea 
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ori, la alegerile locale, nu au 
obþinut pragul electoral vor restitui subvenþia primitã în condiþiile 
alin. (1), în termen de douã luni de la data publicãrii rezultatelor 
finale ale alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(3) În situaþia partidelor care se prezintã în alegeri fãcând parte 
dintr-o alianþã politicã, subvenþia prevãzutã la alin. (1) se acordã 
alianþei. 

SECÞIUNEA a 2-a 
Contribuþiile pentru campania electoralã 

Art. 14. - Contribuþiile primite dupã deschiderea campaniei 
electorale de la persoanele fizice sau juridice din þarã, cu 
excepþia subvenþiilor prevãzute la art. 13, pot fi folosite pentru 
campania electoralã a unui partid numai dacã, în prealabil, sunt 
declarate Curþii de Conturi de cãtre mandatarul financiar. 
Art. 15. - Este interzisã finanþarea campaniei electorale, în mod 
direct sau indirect, de cãtre persoane fizice sau juridice strãine. 
Sumele astfel primite se confiscã ºi se fac venit la bugetul 
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statului. 
Art. 16. - Se interzice finanþarea în orice mod a campaniei 
electorale a unui partid, a unei alianþe a acestora sau candidat 
independent de cãtre o autoritate publicã, instituþie publicã, 
regie autonomã, companie naþionalã, societate comercialã sau 
societate bancarã cu capital integral ori majoritar de stat sau de 
cãtre un sindicat ori o asociaþie sau fundaþie. Sumele astfel 
primite se confiscã ºi se fac venit la bugetul de stat. 

SECÞIUNEA a 3-a 
Mandatarul financiar 

Art. 17. - (1) Primirea pentru campania electoralã a subvenþiilor 
de la bugetul de stat, a donaþiilor sau a legatelor de la persoane 
fizice sau juridice se face numai printr-un mandatar financiar, 
desemnat în acest scop de cãtre conducerea partidului. 
(2) Mandatarul financiar este obligat sã þinã evidenþa contabilã a 
operaþiunilor financiare pentru fiecare circumscripþie, în cazul 
alegerilor pentru Camera Deputaþilor ºi, respectiv, pentru Senat, 
precum ºi pentru fiecare judeþ ºi, respectiv, pentru fiecare 
candidat la funcþia de primar, în cazul alegerilor locale. 
(3) Mandatarul financiar rãspunde solidar cu partidul ce l-a 
desemnat de legalitatea operaþiunilor financiare efectuate în 
perioada campaniei electorale ºi de respectarea prevederilor 
art. 14-16. 
(4) Mandatarul financiar poate fi o persoanã fizicã sau o 
persoanã juridicã. 
(5) Un partid poate avea mai mulþi mandatari financiari, la nivel 
central, pentru filiale sau pentru candidaþi; în acest caz se vor 
delimita împuternicirile acestora ºi se va desemna un mandatar 
financiar coordonator. 
(6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaºi mandatar. 
(7) Calitatea de mandatar financiar se dobândeºte numai dupã 
înregistrarea sa oficialã la Curtea de Conturi ºi aducerea la 
cunoºtinþã publicã prin presã. 
Art. 18. - Prevederile art. 17 se aplicã în mod corespunzãtor ºi 
candidaþilor independenþi. 
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Art. 19. - Cheltuielile legate de organizarea ºi desfãºurarea 
operaþiunilor electorale se suportã de la bugetul de stat ori, dupã 
caz, de la bugetele locale sau judeþene, potrivit dispoziþiilor 
legilor electorale. 
Art. 20. - (1) Accesul la serviciile publice de radio ºi de 
televiziune în cadrul campaniei electorale, precum ºi la locurile 
speciale de afiºaj electoral este garantat ºi se asigurã potrivit 
dispoziþiilor legilor electorale. 
(2) Partidele ºi alianþele politice, precum ºi candidaþii 
independenþi sunt obligaþi sã imprime pe toate afiºele ºi 
materialele de propagandã electoralã denumirea partidului sau 
a alianþei care le-a editat, denumirea agentului economic care 
le-a tipãrit ºi sã declare Curþii de Conturi, prin mandatar 
financiar, numãrul de afiºe electorale tipãrite. 

SECÞIUNEA a 4-a 
Limitele maxime ale cheltuielilor 

Art. 21. - (1) Limita maximã a cheltuielilor care pot fi efectuate de 
cãtre un partid politic în fiecare campanie electoralã se 
calculeazã prin însumarea valorilor maxime permise pentru 
fiecare candidat propus pentru alegeri. 
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt 
stabilite în funcþie de salariul de bazã minim brut pe þarã existent 
la data de 1 ianuarie a anului electoral, dupã cum urmeazã: 

a. 150 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de deputat sau senator; 

b. 20 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de consilier judeþean sau 
consilier local în Consiliul General al Municipiului 
Bucureºti; 

c. 15 salarii de bazã minime brute pe þarã pentru fiecare 
candidat la funcþia de consilier local în consiliile 
municipiilor reºedinþã de judeþ ºi în consiliile sectoarelor 
municipiului Bucureºti; 

d. 10 salarii de bazã minime brute pe þarã pentru fiecare 
candidat la funcþia de consilier local în consiliile 

185



municipiilor ºi oraºelor; 
e. 2 salarii de bazã minime brute pe þarã pentru fiecare 

candidat la funcþia de consilier local în consiliile 
comunale; 

f. 10.000 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de primar general al 
municipiului Bucureºti; 

g. 2.000 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de primar al unui municipiu 
reºedinþã de judeþ; 

h. 500 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de primar al unui sector al 
municipiului Bucureºti ori al unui municipiu sau oraº; 

i. 20 de salarii de bazã minime brute pe þarã pentru 
fiecare candidat la funcþia de primar al unei comune. 

(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevãzute la alin. (2) se 
aplicã ºi candidaþilor independenþi. 
(4) La validare, conducerea partidului, a organizaþiei judeþene 
sau, dupã caz, candidatul independent va depune la Curtea de 
Conturi o declaraþie privind respectarea plafoanelor prevãzute 
la alin. (2). Sumele ce depãºesc plafoanele prevãzute la alin. (2) 
se fac venit la bugetul de stat. 
Art. 22. - (1) Limita maximã a cheltuielilor care pot fi efectuate de 
cãtre un partid, alianþã politicã sau candidat independent în 
campania electoralã pentru alegerea Preºedintelui României 
este de 25.000 de salarii de bazã minime brute pe þarã. 
(2) Prevederile art. 13-20, ale art. 21 alin. (4) ºi ale art. 25, 27 ºi 
31 se aplicã în mod corespunzãtor. 
(3) În cazul în care alegerile pentru Preºedintele României au 
loc în acelaºi timp cu alegerile pentru Camera Deputaþilor ºi 
Senat, partidele care propun un candidat la preºedinþie vor 
desemna un mandatar special pentru campania electoralã a 
candidatului în cauzã. 
(4) Partidele care nu au obþinut cel puþin 10% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga þarã pentru candidatul pe care l-au 
propus, precum ºi candidaþii independenþi care se gãsesc în 
aceeaºi situaþie vor restitui subvenþia de la buget în termen de 
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douã luni de la încheierea campaniei electorale. 
Art. 23. - Atunci când un candidat este propus pentru mai multe 
funcþii într-o campanie electoralã, limita maximã a cheltuielilor 
ce pot fi efectuate se stabileºte la valoarea cea mai mare, 
potrivit art. 21 sau 22, dupã caz. 

CAPITOLUL V 

Controlul finanþãrii partidelor politice ºi a campaniilor electorale 

Art. 24. - (1) Curtea de Conturi este singura autoritate publicã 
abilitatã sã controleze respectarea prevederilor legale privind 
finanþarea partidelor politice. 
(2) Anual Curtea de Conturi va verifica pentru fiecare partid 
respectarea prevederilor legale privind constituirea ºi cheltuirea 
fondurilor acestora. 
(3) Curtea de Conturi va pãstra un registru al partidelor politice, 
al alianþelor politice ºi al candidaþilor independenþi, în care vor fi 
trecute toate datele referitoare la activitatea financiarã a 
acestora care trebuie declarate Curþii de Conturi, potrivit 
prezentei legi. 
Art. 25. - (1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului 
alegerilor, mandatarul financiar este obligat sã depunã la Curtea 
de Conturi un raport detaliat al veniturilor ºi cheltuielilor 
electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. 
Raportul se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
a. 
(2) Validarea mandatelor candidaþilor declaraþi aleºi este 
condiþionatã de depunerea în termen a raportului financiar 
prevãzut la alin. (1). 
Art. 26. - (1) Pentru verificarea legalitãþii încasãrilor ºi a plãþilor 
efectuate în campania electoralã Curtea de Conturi poate 
solicita orice declaraþii ºi documentele suplimentare pe care le 
considerã necesare. 
(2) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dupã 
caz, a documentelor suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, 
în alcãtuirea prevãzutã la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind 
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organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã, 
modificat prin Legea nr. 77/2002, se va pronunþa asupra 
corectitudinii evidenþelor contabile electorale ºi asupra legalitãþii 
plãþilor fãcute. Dacã se apreciazã cã existã anumite 
neregularitãþi sau încãlcãri ale restricþiilor legale privind 
veniturile ºi cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, în aceeaºi 
alcãtuire, poate dispune restituirea, în tot sau în parte, a 
subvenþiei de la buget primite de partidul sau candidatul 
independent în cauzã. 
(3) Hotãrârea pronunþatã de Curtea de Conturi, potrivit alin. (2), 
poate fi atacatã la Curtea Supremã de Justiþie, în condiþiile legii. 

CAPITOLUL VI 

Sancþiuni 

Art. 27. - (1) Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei urmãtoarele 
fapte: 

a. nepublicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, a donaþiilor primite, potrivit art. 5 alin. (8), precum ºi 
a donaþiilor primite potrivit art. 6 alin. (2) teza a II-a, pânã 
la data de 31 martie a anului urmãtor; 

b. primirea de subvenþii pentru campania electoralã altfel 
decât printr-un mandatar financiar sau încãlcarea de 
cãtre acesta a obligaþiilor ce-i revin potrivit prevederilor 
prezentei legi; 

c. acceptarea de cotizaþii sau donaþii cu încãlcarea 
prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 sau 6; 

d. acceptarea sau efectuarea de donaþii ori de servicii 
gratuite fãcute cu scopul evident de a obþine un avantaj 
economic sau politic; 

e. neînregistrarea sumelor sau a bunurilor intrate cu orice 
titlu în patrimoniul partidului; 

f. nedepunerea în termen a raportului financiar electoral 
ºi a documentelor justificative la Curtea de Conturi; 

g. tipãrirea sau distribuirea de publicaþii, afiºe electorale 
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sau alte materiale de propagandã, cu încãlcarea 
dispoziþiilor art. 20 alin. (2); 

h. subvenþionarea campaniei electorale, în mod direct sau 
indirect, de cãtre persoane fizice ori juridice din 
strãinãtate; 

i. subvenþionarea în orice mod a campaniei electorale de 
cãtre o autoritate publicã, instituþie publicã, regie 
autonomã, companie naþionalã sau societate cu capital 
majoritar ori integral de stat; 

j. nerestituirea subvenþiei de la bugetul de stat în situaþia 
ºi în termenul prevãzute la art. 13 alin. (2); 

k. nedeclararea sumelor, bunurilor sau serviciilor primite 
de partid, potrivit art. 14; 

l. obþinerea de sprijin material pentru activitatea partidului 
prin alte modalitãþi decât cele prevãzute de prezenta 
lege. 

(2) Sancþiunile se pot aplica, dupã caz, fie mandatarului 
financiar, fie partidului politic, fie donatorului care a încãlcat 
prevederile legale mai sus menþionate. 
Art. 28. - (1) În situaþiile prevãzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), d), 
e), h), i), k) ºi l), sumele de bani sau bunurile care au constituit 
obiectul contravenþiei se vor face venit la bugetul de stat, pe 
baza hotãrârii Colegiului jurisdicþional al Curþii de Conturi. 
(2) În acelaºi mod se vor face venit la bugetul de stat donaþiile 
acceptate de un partid în curs de dizolvare sau de un partid care 
acþioneazã în baza statutului modificat, deºi modificãrile nu au 
fost comunicate Tribunalului Bucureºti, conform prevederilor 
legale, sau instanþa a respins cererea de încuviinþare a 
modificãrii statutului. 
Art. 29. - Constituie, de asemenea, contravenþie nerespectarea 
limitelor legale ale cheltuielilor electorale prevãzute la art. 22 ºi 
se sancþioneazã cu amendã, care nu poate fi mai micã decât 
jumãtatea sumei excedentare ºi mai mare decât triplul acesteia. 
Art. 30. - Contravenþiile prevãzute la art. 27 ºi 29 se constatã de 
cãtre controlorii financiari ai Curþii de Conturi, iar sancþiunile se 
judecã ºi se stabilesc de Colegiul jurisdicþional al Curþii de 
Conturi. 
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Art. 31. - (1) În cazul în care, prin hotãrâre judecãtoreascã 
definitivã, unul sau mai mulþi candidaþi declaraþi aleºi ai unui 
partid au fost condamnaþi pentru o infracþiune în legãturã cu 
finanþarea partidului sau, dupã caz, a campaniei electorale, 
aceºtia devin incompatibili, pe o duratã determinatã, prin 
hotãrâre a Parlamentului sau, dupã caz, a consiliului judeþean 
sau local. Locurile de deputaþi, senatori ori consilieri devenite 
vacante vor fi ocupate de supleanþii de pe lista partidului 
respectiv. 
(2) Dispoziþiile alin. (1) se aplicã ºi candidaþilor independenþi, 
locul devenit vacant în acest caz urmând a fi ocupat de 
supleantul de pe lista partidului ori a alianþei electorale care a 
obþinut cel mai mare numãr de voturi valabil exprimate. 
Art. 32. - Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum 
ºi prin regulamentele consiliilor judeþene ºi locale se va 
reglementa procedura de aplicare a mãsurilor prevãzute la art. 
31. 

CAPITOLUL VII 

Dispoziþii finale 

Art. 33. - Dispoziþiile prezentei legi se aplicã în mod 
corespunzãtor ºi organizaþiilor cetãþenilor aparþinând unei 
minoritãþi naþionale. 
Art. 34. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã: 
cap. VI - Finanþele partidelor politice, respectiv art. 32-45 din 
Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare; 
art. 45 ºi art. 72 lit. m) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare; 
art. 28 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea 
Preºedintelui României, cu modificãrile ulterioare; 
art. 56 ºi art. 85 lit. m) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile 
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
precum ºi orice alte prevederi contrare prezentei legi. 
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Art. 35. - Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 30 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat 
în ºedinþa comunã din 19 decembrie 2002, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia 
României. 

Bucureºti, 21 ianuarie 2003. 
Nr. 43. 
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Nr. 
crt. 

Act 
normativ 

Nr. Titlu Publicat 
Monitorul 
Oficial al 

1 Lege 67/2004 
Legea pentru alegerea autoritãþilor
locale 

publicat 271/2004 

2 Ordin 117/2004 

Ordinul Ministrului Finanþelor Publice 
pentru aprobarea Normelor 

depunerea situaþiilor financiare privind 
execuþia bugetarã la 31 decembrie 
2003 

publicat 67/2004 

3 Ordin 1829/2003 

Ordinul Ministrului Finanþelor Publice 
privind aprobarea Reglementãrilor 
contabile pentru persoanele juridice 
fãrã scop patrimonial 

publicat 66/2004 

4 Lege 571/2003 Legea Codului fiscal publicat 927/2003 

5 Ordin 1487/2003 

Ordinul Ministrului Finanþelor Publice 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea ºi 

patrimoniul institucþilor publice ºi al 
persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial 

publicat 788/2003 

6 

Ordonanþa 
de Urgenþã
a 
Guvernului

117/2003 

Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului 
privind preluarea activitãþii 
jurisdicþionale ºi a personalului 
instanþelor Curþii de Conturi de cãtre 
instanþele judecãtoreºti 

publicat 752/2003 

7 
Ordonanþa 
de Guvern 

81/2003 

Ordonanþa Guvernului privind 
reevaluarea ºi amortizarea activelor 

publice 

publicat 624/2003 

8 
de Guvern 

927/2003 

aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 90/2003 privind 

privatã a statului sau a unitãþilor
administrativ-teritoriale, destinate 
sediilor partidelor politice 

publicat 599/2003 

9 Lege 90/2003 
proprietatea privatã a statului sau a 
unor unitãþi administrativ-teritoriale, 
destinate sediilor partidelor politice 

publicat 200/2003 

10 Lege 54/2003 Legea sindicatelor publicat 73/2003 

11 
Ordonancþa 
de Guvern 

37/2003 

Ordonanþa Guvernului pentru 
modificarea ºi completarea Ordonanþei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaþii ºi fundaþii

publicat 62/2003 

12 Lege 43/2003 
Lege privind finanþarea activitãþii 
partidelor politice ºi a campaniilor 
electorale 

publicat 54/2003 

României

metodologice privind închiderea
conturilor contabile, întocmirea ºi

amortizarea mijloacelor fixe aflate în

Hotãrâre

fixe aflate în patrimoniul instituþiilor

Hotãrârea Guvernului privind

vânzarea spaþiilor aflate în proprietatea

Lege privind vânzarea spaþiilor aflate în

Anexa 3

Repertoriu legislativ
aceste acte normative sunt incluse pe CDROM-ul ataºat Ghidului ºi pot fi 

obþinute accesând pagina web a IPP la adresa www.ipp.ro
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13 
de Guvern 22/2003  

abrogarea unor dispoziþii legale,
precum ºi pentru modificarea ºi 
completarea unor metodologii contabile 
ºi fiscale  

publicat  44/2003 

14 Lege 14/2003  Legea partidelor politice  publicat 25/2003 

15 Lege 540/2002  Lege privind casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor  publicat 723/2002 

16 Lege 212/2002 
Lege pentru aprobarea Ordonanþei de 
urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 
privind achiziþiile publice  

publicat 331/2002

17 Ordin 306/2002  

Ordinul Ministrului Finanþelor Publice 
pentru aprobarea Reglementãrilor 
contabile simplificate, armonizate cu 
directivele europene  

publicat 279/2002

18 Lege 77/2002  

Lege pentru modificarea ºi 
completarea Legii nr. 94/1992 privind 
organizarea ºi funccionarea Curþii de 
Conturi

publicat 104/2002

19 Lege 356/2001 Legea patronatelor publicat 380/2001

20

Ordonanþa 
de Urgenþã 
a 
Guvernului

60/2001
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului 
privind achiziþiile publice 

publicat 241/2001

21 Lege 215/2001 Legea administraþiei publice locale publicat 204/2001
22 Lege 195/2001 Legea voluntariatului publicat 206/2001

23 Ordonanþa 
de Guvern 26/2000

Ordonanþa Guvernului cu privire la 
asociaþii ºi fundaþii

publicat 39/2000

24 Ordin 425/1998

Ordinul Ministrului Finanþelor Publice 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice de întocmire ºi utilizare
a formularelor tipizate, comune pe
economie care nu au regim special, 
privind activitatea financiar-
contabilã, precum ºi a modelelor 
acestora.

publicat
391b/1998
Edit. Eco
nomic

25 
de Guvern 831/1997

aprobarea modelelor formularelor 
comune privind activitatea financiarã ºi
contabilã ºi a normelor metodologice 

acestora, cu modificãrile ºi completãrile 
ulterioare.

publicat  368/1997

26 
de Guvern 757/1996

aprobarea Normelor metodologice 
privind finanþarea de la bugetul de stat, 

publicat  213/1996 

27 Lege 41/1994

Legea privind organizarea ºi 

Televiziune

republicat

 

636/1999  

28 Lege 94/1992
Lege privind organizarea ºi 
funcþionarea Curþii de  
Conturi

republicat  116/2000  

29 Lege 69/1992  
Legea pentru alegerea Preºedintelui 

 
publicat  164/1992  

30 Lege 68/1992  
Legea pentru alegerea Camerei 
Deputaþilor ºi Senatului  

publicat  164/1992  

31 Lege 82/1991  Legea contabilitãþii  republicat  629/2002  

Hotãrâre

Hotãrârea Guvernului pentru

Hotãrâre

Hotãrâre

României

Societãþii Române de Radiodifuziune
ºi Societãþii Române de 

Hotãrârea Guvernului pentru

în anul 1996, a partidelor politice

Hotãrârea Guvernului pentru

privind întocmirea ºi utilizarea
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Anexa 4

Listã de abrevieri

AEP Autoritatea Electoralã Permanentã
AGA Adunarea Generalã a Acþionarilor
B Municipiul Bucureºti
BEC Biroul Electoral Central
BEJ Biroul Electoral de Circumscripþie Judeþeanã
C Comunã
CC Curtea Constituþionalã
CCR Curtea de Conturi a României
CI Candidat Independent
CJ Consiliu Judeþean
CL Consiliu Local
CNA Consiliul Naþional al Audiovizualului
CNP Cod Numeric Personal
CUI Cod Unic de Înregistrare
DGFP Direcþia Generalã a Finanþelor Publice
FER Federaþia Ecologistã din România
HG Hotãrâre de Guvern
M Municipiu
MER Miºcarea Ecologistã din România
MFP Ministerul Finanþelor Publice
MRJ Municipiu reºedinþã de judeþ
MO Monitorul Oficial al României
O Oraº
OG Ordonanþã de Guvern
OMF Ordin al Ministrului de Finanþe
ONG Organizaþie Neguvernamentalã
OP Ordin de Platã
P Primãrie
PAR Partidul Alternativa României
PD Partidul Democrat
PDAR Partidul Democrat Agrar din România
PDSR Partidul Democraþiei Sociale din România
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PER Partidul Ecologist Român
PL Partidul Liberal
PNL Partidul Naþional Liberal
PNÞCD Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
PRM Partidul România Mare
PS Partidul Socialist
PSD Partidul Social Democrat
PSDR Partidul Social Democrat Român
PSM Partidul Socialist al Muncii
PUNR Partidul Unitãþii Naþionale Române
PUR Partidul Umanist din România (social-liberal)
SCFU Secþia de Control Financiar Ulterior - Curtea de 

Conturi a României
SGG Secretariatul General al Guvernului
SMB Sector al Municipiului Bucureºti
SRR Societatea Românã de Radiodifuziune
SRT Societatea Românã de Televiziune
TMB Tribunalul Municipiului Bucureºti
TVA Taxa pe Valoarea Adãugatã
UDMR Uniunea Democratã Maghiarã din România
UFD Uniunea Forþelor de Dreapta
USD Dolari SUA
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Pe CDROM-ul ataºat puteþi gãsi 
prezentul Ghid, inclusiv Formularele 
propuse de IPP, dar ºi legislaþie relevantã 
pentru tema finanþãrii partidelor.

De asemenea, aceste materiale pot fi 
obþinute accesând pagina web a 
Institutului pentru Politici Publice la 
adresa www.ipp.ro




