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Având în vedere influenåa majorã pe care o are pentru evoluåia democraåiei în orice åarã, finanåarea partidelor politice æi a
campaniilor electorale reprezintã o preocupare constantã pentru Asociaåia Pro Democraåia (APD).

Problema transparenåei finanåãrii partidelor politice æi a campaniilor electorale a fost pusã pentru prima datã în România, de
cãtre Asociaåia Pro Democraåia, în cadrul proiectului "Transparenåã, încredere, democraåie", proiect în cadrul cãruia au fost
monitorizate cheltuielile partidelor legate de alegerile locale, parlamentare æi prezidenåiale din anul 2000. Rezultatele
monitorizãrii au arãtat cã au existat diferenåe foartemariîntreceeacepartideleaucheltuitîncampaniileelectorale æi ceea ce
au declarat ca venituri din donaåii în anul 2000. Potrivit declaraåiei ministrului de Justiåie din acea vreme, cu ocazia lansãrii
raportului APD, "80% din finanåarea portidelor politice a fost ilegalã".

Rezultatele monitorizãrii au avut un impact deosebit asupra opiniei publice prin aducerea în dezbaterea publicã a
importanåei asigurãrii transparenåei în finanåarea partidelor politice. Asociaåia Pro Democraåia împreunã cu alte organizaåii
ale societãåii civile au realizat o campanie de lobby pentru a dezvolta cadrul legal necesar în domeniul finanåãrii partidelor
politice ce a avut ca rezultat apariåia Legii 43/2003 privind finanåarea activitãåii partidelor politice æi a campaniilor electorale.

În anul 2003, APD a derulat proiectul "Banii æi Politica", prin care æi-a propus realizarea unei baze de date conåinând
informaåii referitoare la tot ce înseamnã finanåarea vieåii politice în România, elaborarea unui sistem de actualizare
permanentã a acesteia æi realizarea unui portal prin intermediul cãruia oricine sã poatã avea acces la aceste informaåii. Baza
de date a fost dezvoltatã de cãtre International Foundation for Electoral Systems (IFES) æi a fost folositã pânã acum în alte
câteva åãri europene.

Cu ocazia alegerilor locale paråiale din mai 2003, APD a monitorizat modul în care candidaåii partidelor politice æi Curtea de
Conturi au respectat æi au aplicat prevederile Legii 43/2003 cu privire la transparenåa finanåãrii campaniilor electorale.
Rezultatele au arãtat cã nici un partid politic nu a respectat obligativitatea, prevãzutã de Lege, de a depune la Curtea de
Conturi æi de a publica în Monitorul Oficial rapoartele de venituri æi cheltuieli pentru campania electoralã (în termen de 15
zile de la anunåarea rezultatelor definitive), iar Curtea de Conturi s-a dovedit neputincioasã în aplicarea cu stricteåe a
cadrului legal.

În acest moment se deruleazã proiectul "Banii æi politica: campaniile electorale în 2004", finanåat de Canadian International
Development Agency (CIDA), proiect ce are ca scop diminuarea corupåiei generatã de finanåarea ilegalã æi netransparentã a
partidelor politice prin:

îmbunãtãåireamodului de aplicare a legislaåiei privind finanåarea partidelor politice æi a campaniilor electorale;
creæterea nivelului transparenåei cu privire la campaniile electorale ale partidelor politice.

Pentru atingerea acestor obiective, APD a desfãæurat atât activitãåi de promovare a legii finanåãrii partidelor politice, cât æi
activitãåi demonitorizare a nivelului cheltuielilor efectuate æi a respectãrii reglementãrilor referitoare la campania electoralã.

Concret, activitatea de promovare a legii finanåãrii partidelor s-a realizat prin:

- elaborarea unui „Ghid practic pentru aplicarea æi monitorizarea Legii 43/2003”, instrument destinat
deopotrivã politicienilor, cât æi jurnaliætilor. Ghidul a fost tipãrit în 2000 de exemplare æi a fost distribuit
filialelor principalelor partide politice din toatã åara, jurnaliætilor æi ONG-urilor;

- realizarea unei serii de sesiuni de instruire cu privire la reglementãrile Legii 43/2003 pentru reprezentanåii
partidelor politice æi pentru jurnaliæti în Bucureæti, Bacãu, Braæov, Cluj, Constanåa, Râmnicu Vâlcea æi
Timiæoara.

Sesiunile de instruire au avut în vedere urmãtoarele aspecte:

- prezentarea æi explicarea cadrului legal cu privire la transparenåa în finanåarea partidelor politice æi a
campaniilor electorale;

- prezentarea concluziilor activitãåii demonitorizare a alegerilor din 2000 æi 2003;
- recomandãri de bunã practicã în finanåarea partidelor politice;
- instrumente pe care mass media le poate folosi pentru a furniza informaåii corecte despre nivelul de

transparenåã a finanåãrii partidelor politice æi a campaniilor electorale (surse, metode de strângere a datelor,
probleme cheie legate de transparenåã).

!
!

Introducere
Finanœarea partidelor politice între 2000 æi 2004
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Ceamaiimportantã parte a proiectului constã, totuæi, înmonitorizarea costurilor æi veniturilor,monitorizare în privinåa cãreia
ne-amconcentrat pe:

- evaluarea cheltuielilor cu publicitatea electoralã înmass-media;
- evaluarea cheltuielilor cu publicitatea electoralã out-door în Bucureæti, Bacãu, Braæov, Cluj, Constanåa,

Râmnicu Vâlcea æi Timiæoara;
- monitorizarea respectãrii prevederilor Legii 43/2003 cu privire la campania electoralã atât de cãtre partidele

politice, cât æi de instituåiile cu atribuåii de control.

Pentru a monitoriza publicitatea electoralã cumpãratã de partidele politice în ziare, la nivel naåional æi local, APD a contractat
o firmã specializatã înmonitorizaremass-media.

În ceea ce priveæte monitorizarea æi evaluarea cheltuielilor efectuate cu publicitatea electoralã stradalã, aceastã activitate a
fost realizatã de Asociaåia Pro Democraåia, prin membrii sãi. Trebuie menåionat faptul cã acest lucru este o noutate la nivel
mondial, fiind pentru prima datã când o organizaåie neguvernamentalã desfãæoarã o astfel de activitate dupã o
metodologie proprie, ce a avut în vedere majoritatea tipurilor de publicitate stradalã.

Pentru a informa alegãtorii cu privire la sumele cheltuite de partidele politice în campania electoralã æi cu privire la cazurile de
încãlcare a Legii 43/2003, rezultatele monitorizãrii au fost prezentate presei la mijlocul campaniei electorale, precum æi cu
trei zile inaintea primului æi al celui de-al doilea tur al alegerilor. Conferinåele de presã au avut loc simultan în cele æapte oraæe
incluse în proiect.

O altã componentã a proiectului „Banii æi politica” o reprezintã facilitarea accesului cât mai uæor la informaåii privind
finanåarea partidelor politice. Pentru aceasta, APD a dezvoltat un site dedicat exclusiv acestui domeniu, site ce cuprinde
urmãtoarele secåiuni (Anexa 1: site-ul Banii æi politica):

- campanii: rezultatele evaluãrilor cheltuielilor partidelor politice în campaniile electorale din anul 2000 æi
2004;

- venituri: o bazã de date cu veniturile partidelor politice începând cu anul 2000 pânã în prezent. Baza de date
dispune de un motor de cãutare ce oferã posibilitatea accesãrii informaåiilor despre donatorii partidelor
dupãmaimultecriterii, inclusiv numele donatorului;

- resurse: cuprinde legislaåia în domeniu, studii despre finanåarea partidelor din România æi alte åãri,
conferinåe, link-uri;

- presã: comunicatele APD, dosare de presã, articole de presã.
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Capitolul I
Reglementåri privind finanœarea partidelor politice æi a
campaniilor electorale. Cadrul legal æi instituœional

De la bun început, trebuie precizat faptul cã reglementãrile cuprinse în Legea 43/2003 a finanåãrii activitãåii partidelor
politice æi a campaniilor electorale sunt în mod sensibil mai eficiente pentru creæterea transparenåei finanåãrii partidelor
politice æi, implicit, combaterea corupåiei generate de acest domeniu, decât cele pe care le-au înlocuit. În acest sens,meritã a
fimenåionate cel puåin patru elemente:

- s-a reglementat, de o manierã mult mai clarã æi mai restrictivã, regimul donaåiilor în bunuri æi servicii, pe care
persoanele fizice sau juridice le pot face cãtre partide politice sau candidaåi (în sensul de fi echivalate în bani,
dupã anumite criterii, æi de a fi înregistrate æi declarate ca atare),

- au fost stabilite plafoane maxime permise, nu numai pentru venituri, ci æi pentru cheltuielile în campaniile
electorale, acestea fiind în funcåie de numãrul de candidaåi propuæi de cãtre fiecare partid politic æi funcåiile la
care candideazã aceætia, procedându-se la diferenåieri între candidaåii la funcåii de primari æi candidaåii la
funcåii de consilieri locali æi judeåeni, precum æi între diferitele tipuri de unitãåi administrativ teritoriale la
nivelul cãrora candideazã respectivii (judeåe, municipii reæedinåã de judeå, oraæe, etc.);

- au fost stabilite mãsuri menite a facilita activitatea Curåii de Conturi, de verificare æi constatare a
cuantumului anumitor categorii de cheltuieli, cum ar fi cele cu producåia materialelor de propagandã (prin
instituirea obligativitãåii, pentru partide politice æi candidaåi, de a imprima pe materiale numele agentului
economic care le-a realizat æi de a declara tirajul la Curtea de Conturi);

- s-a instituit obligativitatea, pentru partide politice æi candidaåi, de a depune la Curtea de Conturi æi de a
publica înMonitorul Oficial, rapoartele de venituri æi cheltuieli în campania electoralã, în termen de 15 zile de
la anunåarea definitivã a rezultatelor alegerilor, nedepunerea acestor rapoarte fiind sancåionatã cu amenzi æi
cu invalidarea mandatelor celor aleæi.

Pe de altã parte însã, aceastã lege conåine æi o serie de neajunsuri æi ambiguitãåi. Printre acestea se numãrã lipsa
obligativitãåii, pentru partidele politice, de a declara veniturile provenite din cotizaåii, fapt ce creeazã posibilitatea, pentru
partide, de a justifica eventuale discrepanåe dintre sumele cheltuite æi veniturile provenite din celelalte surse prin invocarea
cotizaåiilor ca fiind o importantã sursã de venituri.

Cea mai importantã carenåã a legii însã, este legatã de neclarificarea regimului reducerilor (discount) pe care furnizorii de
servicii (cum ar fi instituåiile de presã æi firmele de publicitate) le pot acorda partidelor politice æi candidaåilor, fapt ce creeazã
posibilitatea ca aceste reduceri sã fie de pânã la 99% faåã de tarifele anunåate, de exemplu, caz în care sunt anulate toate
funcåiile acestei legi (cum ar fi asigurarea transparenåei, reducerea rolului pe care îl joacã banul în competiåia electoralã, etc.).
Este interesant de remarcat faptul cã, în cazul în care un agent de publicitate, spre exemplu, îæi pune serviciile la dispoziåia
unui partid politic sau unui candidat, înmodgratuit, acest lucru este asimilat unui act de donaåie æi, aæa cum arãtam mai sus,
trebuie înregistrat æi declarat, serviciul trebuind a fi echivalat în bani. Dacã însã, acelaæi agent percepe unui partid politic sau
unui candidat 1%dinsumele anunåate în oferte, modul în care trebuie interpretat un astfel de gest nu este reglementat.

„Art.24, al.(1): Curtea de Conturi este singura autoritate publicã abilitatã sã controleze respectarea prevederilor legale
privind finanåarea partidelor politice”

Ca organism de control, Curtea de Conturi are obligaåia de a realiza, anual, o verificare a partidelor politice asupra
respectãrii normelor legale cu privire la constituirea æi cheltuirea fondurilor acestora. De asemenea, Curtea de Conturi
trebuie sã pãstreze registre pentru fiecare partid politic, alianåã politicã sau candidat independent în care vor fi înregistrate
datele referitoare la activitatea financiarã care trebuie declarate:

- rapoartele detaliate privind veniturile æi cheltuielile realizate în campania electoralã;
- contribuåiile primite dupã deschiderea campaniei electorale;
- mandatarii financiari înregistraåi oficial la Curtea de Conturi;
- declaraåiile privind respectarea plafoanelor maxime de cheltuieli pentru campaniile electorale;
- numãrul de afiæe electorale tipãrite.

Instituåii æi responsabilitãåi
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Referitor la rapoartele financiare pentru campania electoralã pe care partidele politice trebuie sã le depunã la Curtea de
Conturi, autoritatea de control trebuie sã se pronunåe în termen de 30 de zile de la primirea raportului asupra corectitudinii
evidenåelor contabile electorale æi asupra legalitãåii plãåilor fãcute. Controlul acestor rapoarte va fi realizat de cãtre un
complet constituit din trei consilieri de conturi, care fac parte din Secåia Jurisdicåionalã a Curåii de Conturi, conform cu art.
56 al Legii nr. 94/1992 privind organizarea æi funcåionarea Curåii de Conturi, republicatã,modificatã prin Legea nr. 77/2002.

Dacã dupã verificarea documentelor justificative, corpul de control constatã neregularitãåi sau încãlcãri ale prevederilor
legale privind veniturile æi cheltuielile electorale, se poate dispune sancåionarea partidului sau a candidatului independent
respectiv. Aceastã hotãrâre poate fi atacatã doar la Curtea Supremã de Justiåie.

De asemenea, Curtea de Conturi este obligatã sã asigure respectarea tuturor celorlalte reglementãri cuprinse în Legea
43/2003, printre care celemaiimportante ar fi:

- controlul respectãrii limitelor de cheltuieli æi venituri (donaåii);
- controlul respectãrii cerinåelor legate de afiæele electorale;
- controlul respectãrii obligaåiei partidelor politice de a face publice finanåele lor, prin publicarea în Monitorul

Oficial a donaåiilor primite (pânã la data de 31 martie a fiecãrui an) æi a rapoartelor financiare ale campaniilor
electorale în termen de 15 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, etc.

Din punctul de vedere al capacitãåii instiuåionale, Curtea de Conturi suferã de un mare neajuns: lipsa unui departament
specializat în controlul finanåãrii partidelor, carenåã care se poate observa din întârzierile æi indulgenåa cu care aceastã
instituåie acåioneazã în sancåionarea ilegalitãåilor. Dacã la asta adãugãm faptul cã, în perioda campaniilor electorale, existã
câteva mii de candidaåi la funcåia de primari æi câteva zeci de mii la funcåia de consilier, putem observa un alt motiv pentru
care Curtea de Conturi opereazã atât de greoi. Sub argumentul ritmului greoi în care se lucreazã, Curtea de Conturi a
refuzat sã dea curs sesizãrilor APD de a aplica imediat sancåiuni celor care au încãlcat legea, æi nu dupã trei sau patru luni de la
finanlizarea alegerilor.

Lista sancåiunilor aplicate de Curtea de Conturi în aceastã perioadã - septembrie 2004 - se gaseæte la pagina 24)

O altã slãbiciune a actualului sistem este lipsa de colaborare între instituåiile care, prin prevederile Legii 43/2003 æi a Legii
67/2004, sunt rãspunzãtoare de aplicarea coerentã a reglementãrilor în domeniu. Un exemplu extrem de important este dat
de art. 25, alin. (2): „Validareamandatelor candidaåilor declaraåi aleæi este condiåionatã de depunerea în termen a raportului
financiar prevãzut la alin. (1)”.

Procedura de validare a candidaåilor declaraåi aleæi este stabilitã de Legea 67/2004 pentru alegerea autoritãåilor
administraåiei publice locale, prin articolele:

- art. 31. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfãæurãrii alegerilor.
Convocarea consilierilor declaraåi aleæi, pentru æedinåa de constituire, se face de cãtre prefect. La æedinåa de
constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sãu, precum æi primarul, chiar dacã procedura de
validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatã.

- art. 63. - (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfãæurãrii alegerilor, în
camera de consiliu a judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã se aflã comuna sau oraæul, de cãtre un judecãtor
desemnat de preæedintele judecãtoriei.

Aæadar, pentru a asigura legalitatea æi buna organizare a procesului de validare, Ministerul Justiåiei æi
ar trebui sã colaboreze strâns cu Curtea de Conturi, în vederea stabilirii unui sistem prin care

judecãtorul sau comisia de validare sã nu permitã validarea candidaåilor declaraåi aleæi, dacã nu fac dovada cã au depus în
termen, la Curtea de Conturi, rapoartele financiare pentru perioada electoralã.

Deæi Ministerul Justiåiei æi Ministerul Administraåiei ar fi trebuit sã se asigure de respectarea acestei prevederi
legale, pânã acum, Curtea de Conturi nu a primit nici o solicitare prin care sã se cearã dovada faptului cã rapoartele
financiare au fost depuse.

O altã instituåie ce are tangenåã cu finanåarea partidelor politice este Guvernul României prin Secretariatul General al
Guvernului, care este responsabil de alocarea subvenåiilor primite de cãtre partidele politice din partea statutului.
Distribuirea subvenåiilor se face dupã un algoritm clar, ce ia în calcul ponderea în Parlament, iar suma totalã se stabileæte prin
legea bugetului de stat.

Ministerul
Administraåiei æi Internelor

æi Internelor

RAPORT
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Capitotul II
Campania electoralå

II. 1. Cheltuielile partidelor politice æi ale candidaœilor în campania electoralå
mai - iunie 2004

II.1.1Metodologia demonitorizare

Dintre cheltuielile pe care partidele politice le realizeazã în campania electoralã, singurele tipuri care pot fi aproximate de
cãtre o organizaåie ce nu are acces la contabilitatea partidelor æi a firmelor cu care acestea colaboreazã sunt cheltuielile
legate de publicitatea electoralã. Trebuie spus înc de la început cã aceste tipuri de cheltuieli reprezintã, în medie, în jur de
50% din cheltuielile totale de campanie æi pot diferi semnificativ în funcåie de strategia electoralã a partidului.

Prevederile Legii 67/2004 privind alegerea autoritãåilor locale referitoare la gratuitatea publicitãåii electorale în media audio-
vizualã au determinat o direcåionare a cheltuielilor partidelor politice pentru publicitatea în presa scrisã, dar mai ales pentru
publicitatea stradalã (out-door).

Pentru evaluarea cheltuielilor efectuate cu publicitatea în presa scrisã au fost monitorizate, la nivel central:

- 27 de cotidiane
- 21 de saptãmânale
- 26 de publicaåii lunare
- 4 publicaåii bilunare

În ceea ce priveæte presa localã, au fost monitorizate 252 de publicaåii (cotidiene, saptãmânale æi publicaåii lunare) din toate
cele 40 de municipii reæedinåã de judeå (în anexa 2 se aflã lista publicaåiilor monitorizate).

Monitorizarea a fost asiguratã de cãtre firmaMediaImage.

Cheltuielile cu publicitatea stradalã reprezintã unul dintre cele mai costisitoare capitole din bugetele de campanie ale
partidelor politice. Aæa cum aratã rezultatele evaluãrilor fãcute de APD, aceste costuri reprezintã, în unele cazuri, peste 90%
din cheltuielile cu publicitatea electoralã, fiind principalul mijloc de propagandã electoralã, aæa cum este cazul, spre
exemplu, al candidatului PSD la Primãria Sectorului 2, Vasile Gherasim.

Iatã în continuare o scurtã descriere a tipurilor demijloace de publicitate stradalã monitorizate:

1 Panouri publicitare mari
a. panouri publicitare dispuse desupra intrãrilor în staåiile demetrou (dimensiuni 5 x 2,4m)
b. standard - panouri de dimensiuni 5,04 x 2,38m
c. clasic - panouri de dimensiuni 4 x 3m
d. derulabile - casetemariluminate, cu reclame ce se deruleazã pe rând

Dimensiunile precizate sunt aproximative. Nu existã standarde naåionale, dar aceste tipuri de panouri sunt mai mari (cele cu
lungimea de aprox. 5 m) æimaimici,celeculungimeadeaprox.4m.

2 Panouri publicitare mici (dimensiune 1,1 x 1,6m)
a. în staåie de autobuz - reclamele din staåiile de autobuz (alveole)
b. pe calcan - amplasate pe pereåi
c. pe picior - amplasate pe un mic picior
d. cu ceas - au un ceas deasupra sau dedesubt

3 Reclame pe stâlpi
a. panouri simple (1,2 x 0,8 m)
b. casete luminate (1,2 x 0,8m)

ã

Publicitatea în presa scrisã

Publicitatea out-door



| 9 |

c. draperie - fâæie amplasatã vertical, de lãåime aproximativ 0,8 m æi înãlåime aproximativ 2 m.

4 Bannere
Bannere-le se gãsesc de obicei amplasate transversal, pe strãzilemaicirculate, sau în intersecåiilemaimari.Acesteamaipotfi
amplasate pe parapetul balcoanelor. Pe acesteaacolo APD nu le-amonitorizat, deoarece nu presupun plata unei chirii.

5 „Atipice”
a. „mesh” - pânzele imense care acoperã faåadele clãdirilor. Sunt alcãtuite din fâæii cusute la un loc. Pentru a

estima dimensiunile, se numãrã etajele pe care se întinde pânza æi numãrul de fâæii. Înãlåimea unui etaj este
de aproximativ 2,5-3 m pentru un bloc de locuinåe sau clãdire de birouri æi aproximativ 3,5-4 m pentru un
magazin. Lãåimea unei fâæii din pânzã este, în general, de 1m.

b. cuburi - sunt schelete metalice imense, acoperite cu pânzã, amplasate în intersecåiilemaridinoraæe
c. panouri mobile - sunt panouri gen „caprã”, pe roåi, ce pot fi tractate de o maæinã micã. De obicei sunt

amplasate în parcãri sau pe marginea trotuarelor.

Monitorizarea publicitãåii stradale s-a desfãæurat în æapte dintre cele mai mari oraæe ale åãrii: Bucureæti - toate sectoarele,
Bacãu, Braæov, Constanåa, Cluj, Râmnicu Vâlcea æi Timiæoara.

Activitatea a fost realizatã de peste 120 de voluntari ai Asociaåiei Pro Democraåia, care au monitorizat peste 170 dintre cele
mai importante bulevarde æi strãzi din Bucureæti, 30 în Bacãu, 48 în Braæov, 12 în Cluj, 42 în Constanåa, 48 în Râmnicu Vâlcea
æi 30 în Timiæoara.

Pentru a se asigura o cât mai mare acurateåe a datelor, frecvenåa de monitorizare a publicitãåii out-door a fost de 2 ori pe
saptãmânã, înregistrându-se date referitoare la tipul de reclamã, locul, durata de expunere, partidul æi candidatul pentru
care se face publicitate (în anexa 3 se aflã formularul demonitorizare).

Calculul s-a realizat având ca reper „preåurile de listã” æi reprezintã sumele brute. Nu s-au luat în calcul eventualele
discounturi sau bartere.

În ceea ce priveæte publicitatea out-door, s-au folosit preåurile de listã disponibile pe site-ul firmei Euromedia, fiind luate în
calcul costurile pentru zilele de expunere pânã la data raportãrii, costurile de producåie æi preåul de montare. De asemenea,
s-au aplicat reducerile pentru cantitate, aæa cum sunt stipulate pe site.

Åinem sã le mulåumim, æi în cadrul acestui raport, în mod deosebit voluntarilor APD pentru promptitutidea æi efortul depus,
fãrã de care realizarea acestei activitãåi æi, în general, rezultatele proiectului nu ar fi fost posibile.

Rezultatele monitorizãrii realizate de APD aratã cã Partidul Social Democrat a cheltuit mai mult decât toate celelalte partide
la un loc, detaæându-se cu suma de pentru publicitate în presa scrisã (faåã de cât au înregistrat
împreunã PD, PNL æi Alinaåa D.A.).

Comparând aceste sume, cu rezultatele obåinute de cele douã formaåiuni politice, vom constata faptul cã voturile obåinute
de PSD au costat acest partid de douã ori maimultdecâtefortul financiar realizat de Alianåa D.A.

Aæa cum se poate constata din graficele prezentate mai jos, candidaåii aflaåi, la momentul desfãæurãrii campaniei electorale,
în poziåii de primar în sectoarele din Bucureæti au beneficiat de publicitate stradalã în cantitate mult mai mare decât toåi
ceilalåi candidaåi la un loc. Acest lucru poate fi explicat æi prin faptul cã pârghiile de control pe care administraåia localã le are
asupra panotajului stradal au fost folosite în favoarea candidaåilor aflaåi în funcåii de primari.

Comparativ cu anul 2000, în aceastã campanie electoralã partidele politice au cheltuit cel puåin de douã ori mai mult cu
publicitatea în presa scrisã, deæi în termeni de centimetri pãtraåi s-a înregistrat o scãdere faåã de anul 2000. Acest lucru aratã
faptul cã preåul pentru publicitate electoralã a crescut semnificativ faåã de anul 2000.

Din analiza graficelor privind situaåia cheltuielilor pe candidaåi, se poate observa faptul cã publicitatea stradalã reprezintã o
pondere foarte mare din cheltuielile de publicitate ale partidelor politice, fiind unul dintre principalele mijloace de
propagandã electoralã.

De asemenea, s-a constatat faptul cã, deæi unii candidaåi au depãæit plafoanele admise de lege pentru cheltuielile electorale
încã din primul tur de scrutin (cheltuieli doar pentru publicitate), în partea a douã a campaniei electorale nu numai cã nu æi-
au diminuat costurile, dar chiar le-au sporit semnificativ.

II.1.2 Rezultatele evaluãrilor în urmamonitorizãrii realizate de APD

3.225.811 USD 1.683.028

RAPORT
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II. 1. 3 Raportarea financiarã cãtre Curtea de Conturi

Pe lângã campania de promovare a prevederilor legii finanåãrii partidelor politice, desfãæuratã de APD, Curtea de Conturi a
organizat o serie de întâlniri atât cu partidele politice, cât æi cu reprezentanåii Camerelor Judeåene de Conturi prin care, pe de
o parte, a prezentat partidelor politice cerinåele legii, iar pe de alta a încercat s uniformizeze sistemul de centralizare a
rapoartelor financiare. Cu toate acestea, centralizarea, care cuprinde la nivel naåional peste 120 de volume, nu are o
uniformitate decât în ceea ce priveæte formatul tabelului, diferenåa între judeåe apãrând din modul în care au fost
înregistrate rapoartele financiare: s-a realizat fie o raportare comunã, însumatã pentru toåi candidaåii la consiliile locale æi
judeåene, fie s-a raportat detaliat, pentru fiecare candidat în parte la fiecare consiliu local. Astfel, dacã pentru judeåul
Constanåa centralizatorul cuprinde doar un volum, pentru judeåul Arad centralizatorul conåine nu mai puåin de 17 volume.

Comparativ cu modul în care s-a facut raportarea financiarã cu ocazia alegerilor locale paråiale din anul 2003, la alegerile
locale din 2004 s-a putut constata un real progres în ceea ce priveæte, cel puåin, faptul cã aceste rapoarte au fost depuse æi
faptul cã partidele politice nu æi-aumaipermissãignorepuræisimplulegea.

Totuæi, comparând cheltuielie monitorizate de APD æi cheltuielile declarate de candidaåii partidelor politice, se poate observa
cã sumele prezentate în aceste rapoarte nu reflectã nici pe de parte realitatea.

Trebuie sã facem precizarea cã evaluarea cheltuielilor realizatã de APD a avut în vedere doar costurile cu publicitatea
electoralã în presa scrisã la nivel naåional æi publicitatea out-door în æapte dintre cele mai mari oraæe din åarã, în timp ce
raportarea financiarã la Curtea de Conturi trebuie sã includã toate tipurile de cheltuieli (inclusiv afiæe, mailing, concerte,
cheltuieli cu staff-ul de campanie, de transport æi cazare, cheltuieli administrative, etc, care nu au intrat în evaluarea APD).

Aæa cum a început deja sã se întâmple, reprezentanåii partidelor politice explicã diferenåele dintre sumele rezultate în urma
monitorizãrii APD æi sumele declarate de partidele respective, fie prin faptul cã monitorizarea nu ar fi fost una corectã, fie
prin faptul cã, atunci când s-au încheiat contracte cu furnizorii de servicii, s-au negociat „discount”-uri care nu aveau cum sã
fie cunoscute de APD. Dacã în ceea ce priveæte corectitudinea rezultatelor noastre putem pune, oricând, la dispoziåia oricui
contestã aceste rezultate, baza de date cu absolut toate machetele publicitare din presa scrisã æi toate mijloacele de
publicitate stradalã luate în calcul în cele æapte oraæe, în privinåa „discount”-urilor, într-adevãr, acestea nu putea fi luate în
calcul. Legat de acest aspect însã, aæa cum am mai arãtat, Legea prezintã o mare problemã prin faptul cã nu face nici un fel
de referire la „discount”-uri, permiåând, astfel, celor care depãæesc de câte 6-7 ori limitele de cheltuieli permise (aæa cum s-a
întâmplat în cazul celor mai mulåi dintre candidaåii PSD la Primãriile de sector al municipiului Bucureæti), sã invoce
„discount”-urile (care ar ajunge la 70-80%) pentru a demonstra cã, de fapt, nu au depãæit limitele respective.

Urmãrind centralizarea cheltuielilor partidelor politice la nivel naåional, realizatã de Curtea de Conturi, se mai poate
constata æi faptul cã o serie de formaåiuni politice nu au depus nici un fel de rapoarte financiare: Partidul Tinerilor din
România (PTR), Partidul Popular Creætin (PPC), PPPSDTR, PDN, Uniunea Democratã a Slovacilor din România, Uniunea
Croaåilor, etc.

În plus faåã de aceste partide politice æi organizaåii, existã unele care, deæi au depus rapoarte la Curtea de Conturi, au
declarat venituri æi cheltuieli „zero” în campania electoralã: Partidul Socialist Român (PSR), Partidul Popular Român (PPR),
Partidul Mileniului III (PM III), Asociaåia Macedonenilor, Uniunea Bulgarã, Asociaåia Liga Albanezã, Uniunea Polonezilor,
Uniunea Sârbilor, Comunitatea Italianã, Foråa Dreptãåii, Uniunea Armenilor.

ã
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Graficul 1. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Bucureæti

RAPORT

Graficul 2. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Sectorului 1 alMunicipiului Bucureæti
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Graficul 3. Situaåia comparativã a cheltuielilor la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Sectorului 2 alMunicipiului Bucureæti

declarate

Graficul 4. Situaåia comparativã a cheltuielilor la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Secto ului 3 alMunicipiului Bucureæti

declarate
r
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Graficul 5. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Sectorului 4 alMunicipiului Bucureæti

Graficul 6. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Sectorului 5 alMunicipiului Bucureæti
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Graficul 7. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la Primãria Sectorului 6 alMunicipiului Bucureæti

Graficul 8. Depãæirea plafonului maxim de cheltuieli de cãtre candidaåii la Primãriile sectoarelor Mun cipiului
Bucureæti (relativ la plafon)

i
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Graficul 9. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Bacãu

Graficul 10. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Braæov



Graficul 11. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Constanåa

Graficul 12. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Cluj-Napoca
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Graficul 13. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Râmnicu Vâlcea

Graficul 14. Situaåia comparativã a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi æi a celor monitorizate de APD
pentru candidaåii la PrimãriaMunicipiului Timiæoara
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Graficul 15. Cheltuielile partidelor politice cu reclama în presa scrisã la nivel naåional în campania electoralã
pentru alegerile locale din iunie 2004

Graficul 16. Totalul cheltuielilor din campania electoralã declarate de partidele politice la Curtea de Conturi
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II. 2.Monitorizarea respectårii reglementårilor privind afiæajul electoral

În ceea ce priveæte afiæele electorale, monitorizarea APD a avut în vedere urmãtoarele douã aspecte:

- respectarea Art. 20, al (2) care prevede obligativitatea de a imprima pe toate materialele de propagandã
electoralã denumirea agentului economic care le-a tipãrit æi a partidului sau alianåei care le-a editat;

- legalitatea amplasãrii afiæelor electorale conform Art. 73 din Legea 67/2004 pentru alegerea autoritãåilor
administraåiei publice locale.

Trebuie precizat faptul cã, pentru acest tip de monitorizare, ne-am concentrat pe localitãåile în care am desfãæurat
monitorizarea publicitãåii out-door (anexa 5: sesizare cãtre Curtea de Conturi).

Încã din primele zile ale campaniei electorale, dupã observaåiile pe care le-am facut în Bucureæti æi în câteva oraæe din åarã, am
constat cã:

1. Partidul Social Democrat a încãlcat art. 20, al.(2), prin faptul cã pe afiæele æi „banner”-ele expuse în Bucureæti nu
era imprimatã denumirea agentului economic care le-a realizat;

2. În alte localitãåi au fost sesizate încãlcãri ale aceluiaæi art. 20, al. (2), dupã cum urmeazã:
- în : afiæele Partidului Socialist Unit æi Partidului Umanist din România;
- în : afiæele Partidului România Mare, Partidului Umanist din România æi ale Partidului

Muncitoresc Rom n;
- în : afiæele Partidului Pensionarilor æi Protecåiei Sociale;
- în : afiæele Partidului Naåional Liberal, Partidului Democrat, Partidului Umanist din

România æi Partidului RomâniaMare;
- în : afiæele Partidului Rom nia Mare; banner-ele Partidului Social Democrat æi Partidului

RomâniaMare;panourile publicitare ale Partidului RomâniaMare;
- în : afiæele Partidului Social Democrat æi ale Partidului Democrat.

Alãturi de aceste constatãri, care acoperã o micã parte din oraæele åãrii, au fost mai fost observate douã situaåii deosebite,
descrise în cele ce urmeazã:

La începutul campaniei electorale a apãrut în Bucureæti o serie de panouri cu mesajul „Bucureæti, acum ai cu cine sã votezi!”,
pe care nu figura nici denumirea partidului, a alianåei sau a candidatului care le-a editat, nici denumirea agentului economic
care le-a realizat. În urma sesizãrii pe care APD a trimis-o la Curtea de Conturi, pe unele dintre aceste panouri au apãrut
datele solicitate prin Legea 43/2003, fiind adãugat textul “A&M International. Beneficiar PSD”. În plus, exact pe aceleaæi
panouri au apãrut, în cea de-a doua jumãtate a campaniei electorale, afiæe cu fotografia candidatului PSD, Mircea Geoanã.
Pânã acum, Curtea de Conturi nu a dat nici o sancåiune, amenda prevãzutã de lege fiind între 30 æi 300 demilioane de lei.

Afiæele Alianåei Dreptate æi Adevar PNL-PD prezente în Bucureæti æi Cluj-Napoca, reprezintã un caz special deoarece numele
tipografiei era atât de mic tipãrit, încât nu se putea observa la prima vedere. Acesta putea fi totuæi constatat doar dupã o
cercetare foarte atentã a afiæului sau dacã se folosea o lupã, aæa cum s-a înt mplat în Cluj.

În ceea ce priveæte legalitatea amplasãrii afiæelor electorale, trebuie remarcat faptul cã din acest punct de vedere, în
Bucureæti, campania pentru alegerile locale a fost una dintre cele mai „curate” din 1990 pânã în prezent.

Excepåia au constituit-o afiæele candidatului PRM la Primãria Municipiului Bucureæti, Dumitru Dragomir (285.000 de afiæe
tipãrite, conform declaraåiei depuse la Curtea de Conturi), afiæe care au putut fi vãzute pe stâlpi de iluminat, pe adãposturile
din staåiile de mijlocelor de transport în comun, pe cabinele telefonice, etc. Legat de acest caz, Asociaåia Pro Democraåia a
fãcut o sesizarea atât la Politiåia Municipiului Bucureæti (anexa 6), precum æi la Biroul Electoral al Municipiului Bucureæti. De
aici am fost îndrumaåi sã sesizãm birourile electorale de circumscripåie ale sectoarelor din Bucureæti, care, la rândul lor, ne-au
sfãtuit sã ne adresãm Poliåiei. În cele din urmã, sesizarea s-a întors la Biroul Electoral al Municipiului Bucureæti, trimisã fiind
din partea Biroului Electoral de Circumscripåie al sectorului 5. Rãspunsul, venit sub forma unei hotãrâri (!?), a constat în
respingerea „contestaåiei” APD cu motivaåia cã „nu poate costata ex proprii sesibus dacã cele relatate în cuprinsul
contestaåiei sunt reale sau nu”, fãrã a se preciza nimic de faptul cã sesizarea APD ar putea fi transmisã mai departe Poliåiei æi
cã, de fapt, sesizarea noastrã nu era o contestaåie care sã primeascã o decizie din partea biroului electoral (anexa 7).

Deæi, conform Legii 67/2004 sancåionarea pentru afiæajul ilegal este, într-adevãr, atribuåia Poliåiei, este în acelaæi timp
atribuåia birourilor electorale sã asigure legalitatea desfãæurãrii procesului electoral, prin urmare æi a afiæajului stradal æi sã
sesizeze Poliåia în eventualitatea în care apar astfel de cazuri.

Râmnicu Vâlcea
Bacãu

Braæov
Constanåa

Cluj

Oradea

Cazul “Mircea Geoanã”

Cazul “Alianåa D.A.”

â

â
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II. 3. Publicarea rapoartelor în Monitorul Oficial

Dacã luãm în calcul posibilitãåile de eludare ale sistemului de finanåare, atunci, pe lângã elementul de control din partea
instituåiilor statului, împotriva acestor posibilitãåi intervine elementul transparenåei, æi anume prezentarea deschisã, publicã
a finanåãrii partidelor politice æi a campaniilor electorale.

Publicarea informaåiilor referitoare la finanåarea politicã se face cu scopul explicit de a informa alegãtorii în legãturã cu
nivelul veniturilor æi cheltuielilor curente ale partidelor politice æi, totodatã, de a-i informa pe aceætia despre susåinãtorii
partidelor politice æi candidaåilor, altfel spus despre diferitele grupuri de interese care susåin un partid politic sau altul, un
candidat sau altul. Trebuie remarcat, totuæi, faptul cã efectele acestei Legi în ceea ce priveæte asigurarea informãrii publicului
sunt limitate, printre altele, æi din cauza faptului cã legea nu obligã partidele politice sã publice aceste informaåii înainte de
ziua alegerilor.

Cerinåele Legii 43/2003 referitoare la publicarea informaåiilor legate de finanåarea politicã se referã la:

a) lista persoanelor fizice sau juridice care au fãcut donaåii unui partid politic pe parcursul unui an trebuie
publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a pânã la data de 31 martie a anului urmãtor, precum æi suma
totalã a donaåiilor confidenåiale (art.5, al.8);

b) rapoartele financiare cu veniturile æi cheltuielile realizate în campania electoralã trebuie publicate în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, în termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor (art.25, al.1);

c) desemnarea mandatarului financiar se aduce la cunoætinåa publicã prin publicarea în presã (art.17, al.7);
d) imprimarea pe toate afiæele æi materialele de propagandã electoralã a denumirii partidului care le-a editat æi a

agentului economic care le-a tipãrit (art.20, al.2).

Unul dintre cele mai importante elemente pentru asigurarea transparenåei finanåãrii campaniei electorale îl reprezintã
publicarea rapoartelor de venituri æi cheltuieli în Monitorul Oficial. Dacã în anul 2003, cu ocazia alegerilor locale paråiale, nu
a fost publicat nici un raport financiar pentru campania electoralã, deæi majoritatea partidelor mari au avut candidaåi, nici în
acest an situaåia nu se prezintã cu mult mai bine. Dupã cum se poate observa din tabelul de mai jos, nici unul dintre partidele
„mari”, cu excepåia Partidului RomâniaMare, nu æi-a publicat rapoartul financiar, aæa cum prevede legea.

Data Nr. M.O. Partid/Candidat

22 iunie 419 Candidaåii independenå la Consiliul Local Bãile Tuænad,Santha Lehel
Marton æi Szafta Andras

23 iunie 422 Partidul Naåional Åãrãnesc Creætin Democrat - Organizaåia Judeåeanã
Timiæ

1 iulie 443 Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaåia
Judeåeanã Sibiu

1 iulie 443 Partidul România Mare – Filiala Galaåi
9 iulie 463 Forumul Democrat al Germanilor din România Turul I + II (Anexa 8)

14 iulie 474 Partidul Naåional Liberal – Satu Mare
14 iulie 474 Partidul Naåional Liberal – Filiala Judeåeanã Alba

22 iulie 493 Candidatul independent la Primãria Cisnãdie, judeåul Sibiu, Cristea
Adrian-Doru

29 iulie 510 Candidatul independent la Primãria comunei Boiåa, judeåul Sibiu
Mohor Nicolae

29 iulie 510 Partidul România Mare (pentru toate judeåele!)
6 august 533 Partidul Naåional Liberal – Filiala Bacãu

Tabelul 1. Lista partidelor æi a candidaåilor care au publicat rapoarte de venituri æi cheltuieli conform art. 25 din
Legea 43/2003



| 21 |

RAPORT

II.4 Abuzul de resurse administrative

II. 5 Mita electoralå

Abuzul de resurse publice în campania electoralã reprezintã una dintre cele mai periculoase forme de corupåie politicã, prin
faptul cã se atenteazã la însãæi esenåa procesului democratic, afectând echitatea competiåiei politice în perioada alegerilor,
dincolo de implicaåiile economice la nivelul administraåiei publice.

Deæi aceastã practicã este mai cunoscutã în åãri precum Ucraina æi Rusia, studiile relevã faptul cã în România fenomenul
abuzului de resurse publice a cãpãtat o amploare cel puåin comparabilã cu situaåia din aceste åãri, cazurile celemai elocvente
în acest sens fiind Constanåa æi Bacãu.

Nu mai puåin, România înregistreazã cazuri ce depãæesc tipologia realizatã în Rusia, prin apariåia unei situaåii inedite de abuz
al resurselor publice: controlul asupra unor societãåi private prin controlul realizat de partidul de guvernãmânt asupra
datoriilor pe care acele societãåi private le au la bugetul statului, subordonând coercitiv interesele private intereselor
partidului ce deåine puterea.

Abuzul resurselor administrative poate fi împãråit în douã categorii majore: practici coercitive æi practici corupte, ambele
fiind ilegale. Din prima categorie fac parte abuzuri precum acela de a împiedica anumite formaåiuni politice sã se înregistreze
sau sã-æi depunã liste de candidaåi, pe când din categoria practicilor corupte fac parte abuzuri precum folosirea banilor sau a
bunurilor publice în scopuri electorale.

Pornind de la metodologia dezvoltatã în Federaåia Rusã, analiza Asociaåiei Pro Democraåia a relevat urmãtoarele tipuri de
abuzuri care au avut loc cu ocazia alegerilor locale din acest an:

- sprijin oferit de cãtre oficiali ai statului (judecãtori, prefecåi, preæedintele åãrii) candidaåilor sau partidelor;
- implicarea funcåionarilor statului în activitãåi de campanie;
- folosirea sediilor unor instituåii publice în scopuri electorale (în cazurile în care alåi candidaåi nu au acces la ele

în condiåii egale);
- folosirea infrastructurii logistice a birourilor æi sediilor publice;
- folosirea vehiculelor publice pe gratis sau în regim de reducere;
- activitãåi de campanie în decursul vizitelor de lucru corelate instituåional;
- folosirea evenimentelor publice organizate de oficialitãåi ale statului în scopuri electorale;
- întrebuinåarea rapoartelor despre activitãåi legate de instituåii publice în scopuri electorale si

propagandistice.

- distribuåia directã, cãtre alegãtori, a banilor din buget;
- distribuåia directã, cãtre alegãtori, de bunuri æi servicii plãtite din fonduri bugetare;
- alocarea de resurse bugetare, fãrã sã fie prezente pe agenda bugetarã æi fãrã o justificare clarã a unei

asemenea distribuåii;
- apariåia unor subcategorii de cheltuieli neprevãzute iniåial în bugetul local;
- plãåi bugetare neaæteptate în decursul unei campanii, fãrã o justificare clarã a lor;
- introducerea unor proiecte de importanåã socialã, suportate bugetar æi care nu au fost anunåate în avans æi

nu se aflã în planul de dezvoltare.

- reclame ascunse pentru candidaåi sau partid (cum a fost æi este, spre exemplu, cazul primarului Municipiului
Constanåa, al cãrui nume este imprimat pe un numãr însemnat de bunuri mobile æi imobile realizate prin
investiåii din bani publici);

- folosirea rapoartelor despre activitãåile corelate instituåional;
- reclame ascunse împotriva candidatului sau partidului.

O altã formã deosebit de periculoasã pentru dezvoltarea democraåiei într-o åarã este mita electoralã, prin care se mutã miza
procesului electoral de la dezbaterea politicã la o întrecere între pomeni, de la oameni ai cetãåii la “pomanagii”.

Aceastã modalitate de a mitui electoratul este clar incriminatã de Art. 105 alin. (1) din Legea 67/2004: „Promisiunea,
oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum æi în scopul determinãrii

A. Resurse instituåionale - întrebuinåarea resurselor umane æi a bunurilor publice în scopuri electorale.

B. Resurse bugetare - abuzul de resurse financiare publice pentru organizarea de evenimente electorale
de cãtre candidaåi sau partide politice:

C. Resursemedia, întrebuinåareamassmediapublice în favoarea candidaåilor sau partidelor înscrise
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alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o anumitã listã de candidaåi sau un anumit candidat pentru funcåia de primar sau de
consilier, precum æi primirea acestora de cãtre alegãtori constituie infracåiuni æi se pedepsesc cu închisoarea de la 6 luni la 5
ani.”

Deæi s-au semnalat numeroase cazuri în presã, aceste practici nu au încetat sã aparã, în primul rând datoritã faptului cã nici
unul din cazuri nu s-a finalizat cu o condamnare penalã. Dacã cele mai întâlnite situaåii au fost cele în care s-au oferit, gratis,
mici æi bere sau transport, altele, inspirate dinmarketingul comercial, sunt mai subtile æimaigreudecircumscrisînliteralegii.

Un astfel de caz este cel al campaniei pentru Consiliul Local Chitila al Partidului Social Democrat. În timpul campaniei
electorale, alegãtorii din Chitila au primit materialul de propagandã „Jurnal de Campanie” pe a carui primã paginã, alãturi
de fotografia primului candidat aflat pe lista candidaåi la consilul local - Ministrul Victor Ponta, era ataæat talonul la concusul
numit „Votezi æi câætigi un sejur de 2 sãptãmâni lamare”(anexa9).

Regulamentul nu condiåionezã, într-adevãr, participarea la concurs de votul alegãtorilor pentru PSD, fiind astfel conceput
pentru a putea ocoli litera legii. Cu toate acestea, faptul cã talonul de participare la concurs este ataæat unui material de
propagandã, precum æi faptul cã pe talon apare ætampila filialei din Chitila a PSD æi cã acesta trebuia depus la sediul
partidului, iar premiul era acordat de filiala PSD aratã cã, de fapt, avem de-a face cu o incorectitudine din punctul de vedere
al spiritului legii æi al practicilor democratice.

Campania pentru alegerile locale a fost, pânã la primul tur al alegerilor locale din 6 iunie 2004, lipsitã de originalitate. Cele
mai importante eforturi de campanie au fost fãcute la Bucureæti - iar costurile pentru publicitatea electoralã o evidenåiazã,
dar strategia eludãrii dezbaterilor æi întâlnirilor directe dintre concurenåi a avut un efect pervers. Marketingul politic inspirat
din cel comercial a eæuat, confundând politicienii cu produsele de larg consum. Zâmbetul tip reclamã comercialã nu a putut
compensa absenåa de la dezbateri, iar emisiunile electorale radio sau TV monologate nu au putut convinge un electorat
relativ informat.

Cele 22 de zile efective de campanie dintre 8 mai æi 6 iunie s-au dovedit insuficiente pentru a atrage atenåia electoratului.
Într-o campanie electoralã lipsitã de dinamism, fãrã dezbateri coerente privind programele, puternic personalizatã prin
centrarea obsesivã asupra candidaåilor la funcåia de primar, dar mai ales fãrã proiecte de politici publice, interesul
alegãtorilor, dar mai ales intenåia de a participa la vot pãreau a conduce la cea mai scãzutã ratã de participare din istoria
alegerilor româneæti. Dar încercarea de ocultare a mizelor politice ale alegerilor locale din 2004, marginalizarea politicii chiar
în spaåiul emisiunilor informative rezervat acesteia, a produs un efect pervers. Tocmai limitarea spaåiului politic æi public a
creat o aæteptare mai mare, iar prezenåa la vot a crescut.

Apolitism pasiv al românilor s-a dovedit la primul tur aparent. Refuzul românilor de a se alinia politicii partidelor are sensul
unei delimitãri de dezbaterea dominantã, dar nu înseamnã æi refuzul asumãrii responsabilitãåii.

Incapacitatea de a mobiliza electoratul nehotãrât (la Bucureæti 60% dintre alegãtorii din 6 iunie erau hotãrâåi în privinåa
votului înainte de începerea campaniei) a condus la schimbarea strategiei la turul al doilea al alegerilor pentru primari.
Campania negativã s-a generalizat, atacurile la persoanã s-au înmulåit. Marketingul politic a fost înlocuit de propagandã,
dar mobilizarea alegãtorilor nu s-a putut realiza.

II. 6 Marketing politic sau propagandå
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Legea 43/2003 include o serie de sancåiuni pentru formaåiunile politice sau candidaåii independenåi care nu se supun
reglementãrilor stipulate de lege, contravenåiile fiind amendate cu sume cuprinse între 30.000.0000 lei æi 300.000.000
fiecare. Sancåiunile se pot aplica, dupã caz, fie mandatarului financiar, fie partidului politic, fie donatorului care a încalcat
prevederile legale mai sus mentionate, sumele de bani sau bunurile care au constituit obiectul contraventiei fiind confiscate
la bugetul de stat, pe baza hotarârii Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi.

Legat de campania electoralã, Art. 27 din Legea 43/2003 enunåã urmãtoare fapte ce constituie contravenåii:

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

- acceptarea sau efectuarea de donaåii ori de servicii gratuite f cute cu scopul evident de a obåine un avantaj
economic sau politic;

- nedepunerea în termen a raportului financiar electoral æi a documentelor justificative la Curtea de Conturi;
- tip rirea sau distribuirea de publicaåii, afiæe electorale sau alte materiale de propagandã, cu încãlcarea

dispoziåiilor art. 20 alin. (2);
- subvenåionarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de cãtre persoane fizice ori juridice din

strãinatate;
- subvenåionarea în orice mod a campaniei electorale de cãtre o autoritate publicã, instituåie publicã, regie

autonomã, companie naåionalã sau societate cu capitalmajoritar ori integral de stat;
- nerestituirea subvenåiei de la bugetul de stat în situaåia æi în termenul prev zute la art. 13 alin. (2);
- nedeclararea sumelor, bunurilor sau serviciilor primite de partid, potrivit art. 14;
- obåinerea de sprijin material pentru activitatea partidului prin alte modalitãåi decât cele prevãzute de

prezenta lege.

Nerespectarea limitelor legale ale cheltuielilor electorale se sancåioneazã cu amendã, care nu poate fi mai micã decât
jumatatea sumei excedentare æimaimaredecâttriplulacesteia.

În cazul în care, prin hotarâre judecatoreascã definitivã, unul sau mai mulåi candidaåi declaraåi aleæi ai unui partid au fost
condamnaåi pentru o infracåiune în legaturã cu finanåarea partidului sau, dupã caz, a campaniei electorale, aceætia devin
incompatibili, pe o duratã determinatã, prin hotarâre a Parlamentului sau, dupã caz, a consiliului judeåean sau local. Locurile
de deputaåi, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanåii de pe lista partidului respectiv.

Dupã cum se poate observa din tabelul urmãtor, existã cel puåin un articol din Legea 43/2003, anume art.20, în privinåa
cãruia Curtea de Conturi a constatat cã a fost încãlcat de toate partidele cu reprezentare parlamentarã æi covâræitoarea
majoritate a celorlalte partide æi a organizaåiilor minoritãåilor naåionale care au participat la alegeri, motiv pentru care le-a
întocmit acestora procese verbale de sancåionare.

Totuæi, Asociaåia Pro Democraåia susåine cã au existat încãlcãri mult mai grave ale Legii, din punctul de vedere al impactului
acestor asupra spiritului de corectitudine al alegerilor, pe care, pânã în prezent cel puåin, Curtea de Conturi nu le-a luat în
considerare æi, bineînåeles, nu le-a sancåionat. Este vorba, în primul rând de depãæirea limitelor permise privind cheltuielile
realizate în campania electoralã (pentru care baza de date rezultatã în urma monitorizãrii APD poate constitui un indiciu
foarte preåios pentru cine doreæte cu adevãrat sã realizeze un control al partidelor politice din acest punct de vedere),
precum æi de nerespectarea obligativitãåii de a depune (la Curtea de Conturi), în termen de 15 zile de la anunåarea
rezultatelor finale, a raportului de venituri æi cheltuieli.

ã

ã

ã

Capitolul III
Sancœiuni
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Tabelul 2. Partidele æi alianåele politice, organizaåiile cetãåenilor aparåinând minoritãåilor naåionale pentru care au fost
întocmite procese verbale de contravenåie privind încãlcarea art. 20 (2) din Legea nr. 43/2003 în campania
electoralã localã 2004 (sursa: Curtea de Conturi a României)

PNL Partidul Naåional Liberal
PSD Partidul Social Democrat
Alianåa D.A. Alianåa „Dreptate æi Adevãr”
PNÅCD Partidul Naåional Åãrãnesc Creætin Democrat
PAP Partidul Acåiunea Popularã
PMR Partidul Muncitoresc Român
PPPS Partidul Pensionarilor æi Protecåiei Sociale
URR Uniunea pentru Reconstrucåia României
PRM Partidul România Mare
PUR - S.L. Partidul Umanist din România (social - liberal)
PUNR Partidul Unitãåii Naåiunii Române
PNG Partidul Noua Generaåie

Uniunea Bulgarã
PFDR Partid ul Foråa Democratã din România
PRSDR Partida Romilor Social Democratã din România
PSU Partidul Social Unit
PER Partidul Ecologist Român
PD Partidul Democrat

Asociaåia Macedonilor din România
Uniunea Ucrainienilor din România

PSD - CTP Partidul Social Democrat „Constantin Titel Petrescu”
PAS Partidul Alianåa Socialistã
PND Partidul Noua Democraåie
FDGR Forumul Democrat al Germanilor din România
UDMR Uniunea Democratã a Maghiarilor din România
PNDC Partidul Naåional Democrat Creætin

Comunitatea Ruæilor Lipoveni

UB

AMR
UUR

CRL
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Capitolul IV
Anexe

Anexa 1
Prima paginã a site-ului “Banii æi politica” (www.apd.ro/map)
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Anexa 2
Lista publicaåiilor monitorizate

Publicaåii centrale

Cotidiane - ediåia I:

Cotidiane - ediåia II:

Sãptãmânale:

Lunare:

Alexandria
Arad

Alba Iulia

Bacau
Baia Mare

Bistrita
Botosani

Brasov

Braila

Buzau
Calarasi

Cluj Napoca

Constanta

Craiova

Adevarul, Azi, Bursa, Cotidianul, Cronica Romana, Curentul, Curierul National, Dimineata,
Economistul, Evenimentul Zilei, Gazeta Sporturilor, Gardianul, Independent, Jurnalul National, Libertatea,
National, Nine O'Clock, Oglinda, Pro Sport, Realitatea Romaneasca, Romania Libera, Ultima Ora, Ziarul Financiar,
Ziarul, Ziua

Adevarul, Cotidianul, Cronica Romana, Curentul, Curierul National, Evenimentul Zilei, Jurnalul
National, Libertatea, National, Romania Libera, Ziua

"22", Academia Catavencu, Acasa Magazin, Adevarul Economic, Adevarul Literar si Artistic, Atac la
persoana, Banii Nostri, Bucharest Bussiness Week, Bucharest Hebdo, Capital, Dilema Veche, Formula AS, ProTV
Magazin, RomaniaMare, Romanian Business Journal, Telecablu, The Business Review, TVMania, VIP

2000 Plus, 20 de ani, Advertising Maker, After Market, Agenda Constructiilor, Antreprenorul, Automondial, Autor
motor si sport, Autoshow, Autostrada, Autotest, Autoturism, Avantaje, BIZ, Bravo, Burda, Bursa Constructiilor,
Cargo Romania, Casa Mea, ChipMagazin, Comunicatii mobile, Constructii civile si industriale, Cosmopolitan, Elle,
E-Week, Femeia, FHM Magazine, HiFi & Choice, Entertainment, HiFI si Multimedia, Idei de Afaceri, Ioana, Level,
Lumea, Lumea Femeilor, Magazinul Progresiv, Mami, Materiale de constructii, Motor Extrem, Olivia, PC Magazine,
PC World, Piata Financiara, Playboy, Popcorn, Portal, Privirea, Revista Finantelor Publice, Star, Story, Tabu, Tranzit,
Tribuna Constructiilor, Tribuna Economica, TV Satelit, Unica, Viva

Format: Localitate (Judeå): publicaåie (apariåie, tiraj)
Legendã: C - cotidian; S - sãptãmânal; BS - bisãptãmânal; L - lunar; BI - bilunar

(Teleorman): Anuntul de Teleorman (S),Gazeta de Teleorman (C), Informatia de Teleorman (C), Teleormanul (C)
(Arad): Adevarul de Arad (C, 30531), Transilvania (C), Observator Aradean (C, 4000), Realitatea de Arad (C,2000),

Agenda Zilei - editie de Arad (C, 2000), Jelen(C,20000), Buletinul de Arad (S, 2000), Occident (S),Vand si cumpar (S,
10000), Biz-Ar (S), Piata Aradului (S, 2500)

(Alba): Informatia de Alba (C, 1000), Unirea (C, 25700), Monitorul de Alba (C, 2300), Accent pe Alba (S, 1000),
Ulpia Jurnal (C)

(Bacau): Desteptarea (C), Ziarul de Bacau (C), Monitorul de Bacau (C, 4500)
(Maramures): Graiul Maramuresului (C, 10000), Glasul Maramuresului (C, 11000), Informatia Zilei (C, 10200),

Jurnalul de Vineri (S,2500), Racnetul Carpatilor (S), Nord Magazin (S), Gazeta de Maramures (S, 7000), Ora Exacta
(S), ViataMaramuresului (S), Uj Szo (S), De toate pentru noi (S, 4000)
(Bistrita-Nasaud): Rasunetul (C, 4500),Mesagerul (C), Atac de Bistrita (S)

(Botosani): Monitorul de Botosani (C, 4500), Jurnalul de Dimineata (C), Jurnalul de Botosani si Dorohoi (C, 1800),
Viata (S, 1800), Atitudinea (S, 500)
(Brasov): Buna Ziua Brasov (C, 3000), Monitorul de Brasov (C, 7000), Transilvania Expres (C, 7000), Gazeta de
Transilvania (C, 1500), Obiectiv (C, 1000), Brassoi Lapok (S, 300), Contact Publicitar (S), Informatia Brasovului (S),
Total (S), Pretul Zilei (S), Mix Expres (S), Monitorul Expres (C)

(Braila): Obiectiv Vocea Brailei (C, 5000), Monitorul de Braila (C, 1500), Braila (S, 1000), Ancheta (S, 2000), Mercur (S,
1800), Actualitatea Braila (S, 2000)

(Buzau): Sansa (C, 2500), Opinia (C, 2500), Viata Buzaului (S, 1500), Amprenta (S), Expresul (C, 1500)
(Calarasi): Curierul (S), Gazeta Linia Fierbinte (S), Pamintul (S), Semnal de Ialomita si Calarasi (S), Argument (S),

Magazinul Satelor (S), Gazeta de Vineri (S), Jurnalul de CalaraSi (S), Evenimentul (S), Ancheta de Calarasi (S)
(Cluj): Jurnalul National - editie de Traslvania (C, 6000), Monitorul de Cluj (C5000), Adevarul de Cluj (C,

11000), Pro Sport - editie de Transilvania (C, 18000), SzabadSag (C, 10000) , Kronika (C, 13000), Buna Ziua Ardeal
(C), Gazeta de Cluj (C), Romania Libera - editia de Banat (C), Informatia de Cluj (S, 7000), Clujeanul (S, 20000),
Ziarul Clujeanului (C), Evenimentul Zilei - editie de Transilvania (C), Piata (S, 35000)

(Constanta): Telegraf (C, 8000), Cuget Liber (C, 10000), Observator (C, 12000), Independentul (C), Replica (C,
6000), Impact (C, 7000), Ziua de Constanta (C, 4000), Jurnalul de Constanta (C, 6000), Romania Libera - editie de
Constanta (C), Noua Realitate (C), Atitudinea (C), Anuntul Gratuit (S)
(Dolj): Gazeta de sud (C, 31000), Cuvantul Libertatii (C, 16000), Editie speciala (C, 22000), Opinia Olteniei (C),
Jurnal de Oltenia (S), Oltenia Exclusiv (C, 15000)

Publicaåii locale
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Deva

Drobeta Turnu-Severin

Focsani
Galati
Giurgiu

Iasi

Miercurea Ciuc
Oradea

PiatraNeamt
Pitesti

Ploiesti

Resita
Ramnicu Valcea

SatuMare

Sfintu Gheorghe
Sibiu

Slatina

Slobozia

Suceava
Timisoara

T rgoviste
Targu Jiu

Targu Mures

Tulcea
Vaslui

Zalau

(Hunedoara): Cuvantul Liber (C, 8000), Hunedoreanul (C, 4500), Actual (S, 4000), Euroobiectiv (S, 5000), Gazeta de
Hunedoara (S), ABC (S, 7000), Pretul Exact (S), Piata de Hunedoara (S, 4000), Piata de Ardeal (S), Replica (S, 5000),
Lumea de azi (L), Calauza (S, 5000)

(Mehedinti): Datina (C, 10500), Gazeta de Severin (S, 1500), Opinia (S, 1000), Radical (S, 1300),
Severpress (S, 1000), Obiectiv Mehedintean (S), Reporter (S, 1000), Spirit Nou (S), Publistar (S, 3000), Nadejdea (S,
1500), Cuvintul deMehedinti (S), Piata Severineana (S, 4500)
(Vrancea):Milcovul (C, 2500), Ziarul de Vrancea (C, 5500), Monitorul de Vrancea (C, 4633)

(Galati): Viata Libera (C, 18000),Monitorul de Galati (C, 7000), Impartial (C, 3500)
(Giurgiu): Oglinda de Giurgiu (C, 80), Giurgiu Express B (S, 700), Observatorul (S, 2500), Cuvintul Liber (S, 700),
Informatia de Giurgiu (S, 1200), Jurnalul Giurgiuvean (S, 1800), Vlasca (S, 420)

(Iasi): Ziarul de Iasi (C), Evenimentul (C, 16500), Ieseanul (S, 13000), Monitorul (C, 7000), Ziua de Iasi (C), Flacara
Iasiului (C), 24 de Ore (C), Jurnalul de Est (C), Ziua de Pascani (S

(Harghita): Adevarul Harghitei (C, 5000), Harghita Nepe (C, 15500)
(Bihor): Realitatea Bihoreana (C), Crisana (C), Jurnalul de Dimineata (C), Jurnal Bihorean (C), Bihoreanul (S), Gazeta
de Oradea (S), Vest Magazin (S), Piata Bihoreana (S), Bazar (S), Crisana Plus (S), Bihari Naplo (C), Informatia de Vest
(S),Impact (S)

(Neamt): Realitatea (C), Ceahlaul (C),Monitorul de Neamt (C), 7 Zile (C), Lumea nemteanului (S)
(Arges):Top(S), Societatea Argeseana (C), Observator Argesean (C), Argesul Liber (C), Curierul Zilei (C), Atac de Arges
(S), Jurnal de Arges (S), Oferta de Arges (L)
(Prahova): Monitorul de Prahova (C, 4000), Telegraful de Prahova (C, 7000), Prahova (C, 3500), Informatia Prahovei
(C, 5000), Gazeta Prahovei (C, 2000), Raid B (S, 7000), Opinia Romaneasca (S), Viata Prahovei (S, 2000)

(Caras severin): Timpul (C, 5500), Prisma (S, 1000), Noul Val (S, 3000), Publitim - Supliment de Caras-Severin (S)
(Valcea): Monitorul de Valcea (C, 800), Curierul de V lcea (C, 500), Academia Politica (S), Viata V lcii (C1,

000), Publicitate 1 (S, 600), Informatia V lceana (S), Vocea V lcii (S2, 000), Accent (S, 300), Anuntul V lcean (S,
500), Arena V lceana (S, 700), Obiectiv (S, 400), Oferta B (S, 750),MicaPublicitate V lceana T (S, 1200)

(SatuMare): Gazeta de Nord Vest (C, 5000), Informatia Zilei (C, 6500), Glasul Satmarului (C, 350), Viata (C, 200),
Friss Ujsag (C)

(Covasna): Cuvintul Nou (C, 3000), Observatorul de covasna (S, 5000),Monitorul de Covasna (S)
(Sibiu): Tribuna (C), Monitorul de Sibiu (C), Rondul de Sibiu (C), Obiectiv (C), Oferta de la A la Z (S), Jurnalul de Sibiu (S),

Observatorul de sibiu (S), Accent (S), De toate pentru toti B (S)
(Olt): Olt Press (C, 2000), Lupta (C, 700), Gazeta Oltului (C, 2500), Riposta (C, 3000), Oltul (C3,000), Editie Speciala
de Oltenia (C, 19000), Publi Olt (S, 1000), Bastion (S), Santinela (S, 500), Slatineanul (S), Linia Intii (S, 1500), Infosud
(S, 4000), Cuvintul Oltului B(L), Ziarul de Olt (S)

(Ialomita): Semnal (S), Stirea (S), Independent (S), Gazeta de Sud Est (S), Concret (L), Jurnal de Ialomita si Calarasi
(S), Impact (S), Observator (S)
(Suceava): Monitorul de Suceava (C), Obiectiv Vocea Sucevei (C), Crai Nou (C)

(Timis): Agenda Zilei (C, 5000), Jurnal Banatean (S, 10000), Prima Ora (C, 5000), Renasterea Banateana (C,
25000), Ziua de Vest (C), Timisoara (C, 2000), Agenda (S, 90000), Evenimentul Zilei - editie de Vest (C), Focus Vest
(S, 5000), Banat Business (L), Banateanul (S), Publitim (S, 35000)

(Dimbovita): Raid (S), Impact (S), D mbovita (C), Jurnal D mbovitean (C)
(Gorj): Gorjeanul (C, 3000), Adevarul de Gorj (S), Obiectiv Gorjean (S), Cuvintul Liber (S, 1000), Observator

National (S), Piata Gorjului (S), Imaginea Gorjului (S), Gorjul de Azi (S),Sapte zile (S), Olteanu (S), Impact in Gorj (S,
1500), Informatia Gorjului (S), Opinia (S, 3000), Timpul (S, 3000),Ager (L, 500)

(Mures): 24 Ore Muresene (C, 8000), Cuvintul Liber (C, 12000), Nepujsag (C, 10000), Flash (S, 18000),Piata
Mureseana (S, 8000), Piata Imobiliara (S)

(Tulcea):Obiectiv (C), Delta (C, 1500), Acum (C, 2000)
(Vaslui): Monitorul de Vaslui (C, 1900), Obiectiv (C, 1800), Adevarul de Vaslui (C, 1550), Meridianul B (S, 900), Pareri

Tutovene B (S, 1000)
(Zalau): Graiul Salajului (C, 3500), Magazin salajean (C), Jurnalul Salajului (C), Piata de Salaj (S, 1000),Videky Naplo

(S), Szilagjsag (S)

), Iasiul Imobiliar (L), Lumea Ieseanului (C)
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a a a
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Anexa 3
Formatul tabelului de monitorizare
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Anexa 4
Tabel cu centralizarea la nivel naåional a cheltuililor partidelor de la
Curtea de Conturi
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Anexa 5
Sesizarea înaintatã Curåii de Conturi æi rãspunsul primit



| 31 |

RAPORT



| 32 |

ad



| 33 |

RAPORT



| 34 |

ad

Anexa 6
Sesizarea înaintatã Poliåiei Municipiului Bucureæti
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Anexa 7
Rãspunsul BEM Bucureæti
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Anexa 8
Exemplu de raportare în Monitorul Oficial
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Anexa 9
Jurnalul de Campanie al PSD cu talonul pentru concurs


