PSD Valcea a cheltuit un sac de bani
în campania din 2004

” Un raport al IPP București arată: ” social democrații au cheltuit pentru
alegerile locale de acum doi ani, aproape 900 milioane lei vechi, în timp ce
conservatorii doar 18 milioane lei vechi ” deși pare greu de crezut liberalii vâlceni
nu au raportat nici măcar o mie de lei ” documentul prezintă și detalii referitoare la
sumele reprezentând veniturile și cheltuielile fiecă rei formațiune în parte, pe
județe ” Uniunea Națională PSD+PUR a avut la Vâlcea, venituri în valoare de 1.385
miliarde lei vechi și cheltuieli de 1.398 miliarde lei vechi ” 917 milioane lei vechi,
este suma veniturilor pentru campania electorală din 2004 a Alianței Dreptate și
Adevăr PNL+PD, pentru Vâlcea, iar 892 milioane lei vechi cea a cheltuielilor. În
dreptul PRM-ului, la capitolul venituri și cheltuieli nu este trecută nici o
cifră<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

În acest an, Institutul pentru Politici Publice (IPP) a dat publicității un raport, intitulat „Banii din politică „
2004, care prezintă raportările ﬁnanciare și informațiile ﬁscale ale partidelor din România. Banii din politică face
parte din proiectul Profesionalizarea managementului ﬁnanciar al partidelor în România și a fost realizat cu
sprijin ﬁnanciar din partea Open Society Institute (OSI).
Rațiunea principală care a stat la baza elaborării acestui material, a fost aceea de a pune la dispoziția
tuturor celor interesați politicieni, experți sau jurnaliști o colecție cuprinzând cele mai importante date

ﬁnanciare raportate de principalele partide din România în intervalul 1999 – 2004, știută ﬁind tendința
generalizată de a considera ﬁnanțarea partidelor ca ﬁind o activitate preponderent ocultă și greu accesibilă
publicului larg. Inițiativa acestui demers constituie o premieră pentru România, întrucât singura sursă oﬁcială de
largă informare până în prezent era raportul dat publicității de Curtea de Conturi și publicat pe site-ul instituției.
Acest document este însă unul cu caracter formal și nu acoperă decât perioadele considerate „ﬁerbinți” pentru
activitățile de natură Financiară ale partidelor cele ale campaniilor electorale iar modalitatea de prezentare a
datelor nu permite identiﬁcarea nominală a partidelor/candidaților care au încă lcat prevederile legale în
vigoare, ci apare mai degrabă ca o situație statistică neutră. Datele prezentate în cadrul raportului, cu cifre
detaliate pentru ﬁecare partid în parte, oferă avantajul de a facilita realizarea unor clasiﬁcă ri, categorisiri a
partidelor politice în funcție de o serie întreagă de criterii.
PSD a cheltuit în campanie 852 milioane lei vechi
Primul capitol al raportului se deschide cu situația veniturilor și cheltuielilor raportate Curții de Conturi a
României de că tre partidele politice, alianțele politice, candidații independenți și organizațiile aparținând
minorităților naționale pentru alegerile locale 2004. Astfel aﬂăm că Partidul Național Liberal (PNL) Vâlcea a avut
în campania electorală din 2004, un număr total de 1.431 de candidați la alegeri, dintre care 88 au fost pentru
primăriile din județ, iar 1.343 la Consiliul Local (CL) și Consiliul Județean (CJ). În ceea ce privește veniturile și
cheltuielile totale raportate, datele documentului arată în dreptul PNL Vâlcea, un mare zero. Formațiunea
politică mai sus prezentată, este singura care, cel puțin la Vâlcea nu a raportat nici un leuț la venituri și
cheltuieli pentru campania electorală de acum doi ani. Conform raportului, PSD (Partidul Social Democrat)
Vâlcea a avut 1.431 de candidați în alegeri. 88 dintre aceștia au fost candidați la primării și 1.343 la Consiliul
Județean și Consiliul Local. PSD a declarat la venituri totale suma de 852 de milioane lei vechi, iar la cheltuieli
851 de milioane lei vechi. O analiză a raportului pus la dispoziție de IPP București, relevă că la Vâlcea, PSD a
cheltuit cei mai mulți bani pentru campania electorală din 2004.
PC-ul, partidul cu un mare arici în buzunar
Există un banc care spune că zgârciții se văd După mâini. Și asta, pentru că , majoritatea avarilor au sânge
pe degete, datorită ariciului care le locuiește în buzunar. De câte ori, bagă mâna să scoată ceva bani, ariciul se
strânge, rănindu-le degetele. Și de ce să nu o recunoaștem, zgârcenia președintelui PC, Dumitru Bușe, este deja
proverbială. Și judecând După cum se manifestă acesta, atunci când povestește despre bani, s-ar zice că în
buzunarul său „locuiește” o familie numeroasă de arici. Așadar, partidul care s-a zgârcit cel mai mult să
promoveze imaginea candidaților proprii în campania electorală din 2004, a fost PC (Partidul Conservator)
Vâlcea 18 milioane lei vechi. La capitolul venituri, conservatorii au declarat aceiași sumă. PC Vâlcea a avut un
total de 1.242 candidați în alegeri: 80 la primării și 1.162 la Consiliul Local și Consiliul Județean.
Partidul România Mare (PRM) Vâlcea a avut un număr de 1.358 de candidați, din care 86 la primării și 1.272 la
Consiliul Local și Consiliul Județean. În ceea ce privește veniturile, PRM a raportat 80 milioane lei vechi, iar la
cheltuieli, aceiași sumă. Ceva mai darnici decât PRM, PD (Partidul Democrat) Vâlcea, a cheltuit pentru campania
electorală 389 milioane lei vechi, adică cu un milion mai mult decât suma reprezentând veniturile.
PSD-ul, partidul cheltuitorilor
În ceea ce privește situația veniturilor și cheltuielilor pentru alegerile parlamentare din 2004, situația se
prezintă astfel: Uniunea Națională PSD+PUR a avut venituri în valoare de 58.525 miliarde lei vechi, din care,
21.706 miliarde lei vechi au fost alocați pentru Senat, iar 36.819 miliarde lei vechi, pentru Camera Deputaților.
Raportul ne prezintă, la capitolul venituri, pentru Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD, suma de 46.283 miliarde
lei vechi, din care: 18.611 pentru Senat și 27.672 miliarde lei vechi pentru Camera Deputaților. PRM-ul, ceva

mai sărac a avut venituri în valoare de 10.137 miliarde lei vechi 4.278 miliarde lei vechi pentru Senat și 5.859
pentru Camera Deputaților. Situația privind cheltuielile pentru alegerile parlamentare, ne arată că Uniunea
Națională PSD+PUR a cheltuit 61.232 miliarde lei vechi: 22.823 miliarde lei vechi Senat și 38.409 miliarde lei
vechi Camera Deputaților. 48.585 miliarde lei vechi, este suma pe care Alianța Dreptate și Adevăr PNL+PD a
cheltuit-o pentru alegerile parlamentare, din care 19.105 miliarde lei vechi pentru Senat și 29.480 miliarde lei
vechi pentru Camera Deputaților. PRM a cheltuit doar 8.872 miliarde lei vechi 2.967 miliarde lei vechi pentru
Senat și 5.873 pentru Camera Deputaților.
PRM zero cheltuieli, zero venituri
De asemenea, documentul prezintă și detalii referitoare la sumele reprezentând veniturile și cheltuielile
ﬁecă rei formațiune în parte, pe județe. Astfel, aﬂăm că Uniunea Națională PSD+PUR a avut la Vâlcea, venituri în
valoare de 1.385 miliarde lei vechi și cheltuieli de 1.398 miliarde lei vechi. 917 milioane lei vechi, este suma
veniturilor pentru campania electorală din 2004 a Alianței Dreptate și Adevăr PNL+PD, pentru Vâlcea, iar 892
milioane lei vechi cea a cheltuielilor. În dreptul PRM-ului, la capitolul venituri și cheltuieli nu este trecută nici o
cifră. În plus, raportul prezintă și informații despre numărul de aﬁșe electorale declarate pentru alegerile
parlamentare, folosite în toată țara: Alianța Dreptate și Adevăr PNL+PD 1.586 milioane buc., Uniunea Națională
PSD+PUR 1. 126 milioane buc., iar PRM 558 de milioane buc.
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