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Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 
 
 
 
 

RAPORT  
privind activitatea desfăşurată de Departamentul de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2008 
 
  

 
 
        Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

adoptată la data de 17 iulie 2006 are drept scop asigurarea egalităţii de şanse în 

competiţia politică şi a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. 

        Potrivit art.35 din Legea nr.334/2006, autoritatea publică abilitată să controleze 

respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor politice 

sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale este Autoritatea 

Electorală Permanentă, prin funcţionarii publici parlamenturi cu atribuţii de control 

încadraţi ai Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. 

 

I. Activitatea  de control privind  modul de finanţare a activităţii 

partidelor politice în anul 2007 
În conformitate cu prevederile art.35 alin (1) din Legea nr.334/2006 privind 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală 

Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale 
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privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor politice sau electorale, a candidaţilor 

independenţi şi a campaniilor electorale, activităţi care potrivit art.36 din aceeaşi lege se 

desfăşoară annual, la fiecare partid politic şi de câte ori  sunt sesizări pe această linie. 

 În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, 

potrivit legii susmenţionate, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale a organizat şi efectuat în anul 2008, începând cu luna februarie, o 

serie de activităţi de control, pentru verificarea modului de finanţare a partidelor politice 

în anul financiar 2007. 

 Verificările s-au desfăşurat în mai multe etape, conform “Planului anul de 

control” aprobat de conducerea Autorităţii Electorale Permanente, unde  au fost cuprinse 

19  organizaţii politice, reprezentând 9 partide politice din care 3 neparlamentare, după 

cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Organizaţia controlată Perioada 
controlului 

Formaţiunea care a efectuat 
activitatea de control 

Obs. 

1. P.C – Filiala Jud. Galaţi 11-29.02.2008 - DCFPP 
-  Filiala S-E 

 

2. PSD – Filiala Jud. Ilfov  - DCFPP 
- Filiala Buc.-If. 

 

3. PLD-Filiala Sector 3    - DCFPP  
4. PNG-CD 11.02-07.03 - DCFPP 

- Filiala Sud 
 

5. PNTCD-Filiala Sect.1 11-29.02 - DCFPP  
6. PRM-Filiala Sect.1  - DCFPP  
7. PSD-Filila Sect.2 10-28.03 - DCFPP  
8. UDMR-Buc.  - DCFPP  
9. PLD-Filiala SECT.6  - DCFPP  
10. PRM – Filiala Jud. Ilfov  - DCFPP 

- Filiala Buc.- If. 
 

11. PC – Filiala Jud. Valcea  - Filiala S – V Oltenia  
12. PD – Filiala Jud. Galati  - Filiala S – E  
13. PLD – Filiala Jud. Caras  - Filiala V  
14. PD-L  08.09 -  10.10 - DCFPP  
15. UDMR 29.09 – 10.10 - DCFPP  
16. PNL 08.09 – 30.09 - DCFPP  
17. PSD  24.09 – 08.10 - DCFPP  
18. PRM 22.09 – 30.09 - DCFPP  
19. PC 24.09 – 08.10 - Filiala Bucuresti - Ilfov  
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Obiectivele controalelor efectuate au fost stabilite conform tematicii aprobate de 

conducerea Autoritatii Electorale Permanente, urmărind în principal organizarea 

contabilităţii curente, modalităţile şi forma de înregistrare, evidenţa şi publicarea 

donatiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice reglementate prin 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.334/2006, aprobate prin HG 749/2007. 

Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare, după cum urmează :  

 

Finanţarea privată : 

- Art. 4  alin. 3 din Legea nr. 334/2007 prevede că „suma cotizaţiilor plătite 

într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe 

ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data 1 

ianuarie a anului respectiv” (pentru anul 2007 – 350 RON).  

Din verificările efectuate nu au fost identificate cazuri în care să fie încălcate 

prevederile legale. 

- Art. 5 alin.2 din Legea 334/2006 prevede că „ In anul fiscal în care au loc 

alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea 

Preşedintelui României, plafonul va fi de 0,050 % din veniturile prevăzute în 

bugetul de stat pe anul respectiv.” Astfel, pentru anul 2007, (55.575,5 mil. lei x 0,050% 

= 27,79 mil. lei) valoarea donaţiilor primite de partidele politice nu poate depăşi suma de 

27,7 mil. lei. 

Din controlul efectuat, a rezultat că toate partidele verificate s-au încadrat în 

prevederile  stabilite de lege. 

De asemenea s-a constatat că  nu au fost depăşite plafoanele de donaţii pentru 

persoane fizice (200 de salarii minime brute pe ţară) şi nici pentru persoane juridice (500 

de salarii minime brute pe ţară). 

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 prevăd la art.7. alin 5 că  

„persoanele juridice care fac donaţii trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie 

răspundere că nu au datorii exigibile  mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume 

mai mari decât datoria proprie”.  
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Alte surse de venituri  

Art.12 din Legea nr.334/2006 prevede că „Partidele politice nu pot desfăşura 

activităţi specifice societăţilor comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din 

care partidele politice pot obţine venituri: 

    a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de 

propagandă şi cultură politică proprii; 

    b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau 

socială; 

    c) acţiunile culturale, sportive şi distractive; 

    d) serviciile interne; 

    e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni 

social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare; 

    f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 

10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs 

de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare 

moştenite; 

    g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte 

de comerţ. 

Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare”. 

Din verificările efectuate s-a constatat că partidele politice controlate nu au 

încălcat dispoziţiile legale menţionate mai sus.  

 

Alte constatări 

Partidele politice au obligaţia de a organiza şi conduce evidenţa contabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordinului Ministrului de Finanţe nr.1829/2003 privind reglementările 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, şi de a publica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, conform art.4 alin.(1) şi art.9 alin (1) şi ( 2) din Legea 

nr.334/2006 cuantumul total al veniturilor realizate din cotizaţii până la 31 martie anul 

următor, lista membrilor de partid care au platit într-un an cotizaţii a căror valoare 
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însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, precum şi lista persoanelor fizice şi 

juridice care au făcut donaţii în condiţiile depăşirii acestui plafon. 

Principalele nereguli constatate au fost următoarele :  

- unele organizaţii politice nu au ţinut evidenţa contabilă la zi şi nu au efectuat 

înregistrările contabile în mod sistematic şi cronologic ( PNG-CD, UDMR şi PNTCD 

Filiala Sectorului 1); 

- nu s-au respectat prevederile legale privind închiderea exerciţiilor financiare, 

prin aceea că nu s-au efectuat operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform 

prevederilor art.7 alin.(1) din Legea nr.82/1991 republicată şi art.13 alin.(4) din H.G 

nr.749/2007 ( Partidul Conservator Filiala Judetului Galati); 

- necompletarea datelor obligatorii în Registrul jurnal şi Registrul inventar  ( 

PNTCD Filiala Sectorului 1); 

- necompletarea fişelor de evidenţă lunară a cotizaţiilor conform formularului 

FC1( Partidul Conservator Filiala Judetului Galaţi); 

- unele sume de bani reprezentând cotizaţii au fost încasate pe bază de chitanţă 

fără a se înscrie numele cotizantului şi fără a se întocmi borderou centralizator de cotizaţii 

(Partidul Conservator Filiala Judetului Valcea); 

- primirea de donaţii care nu au fost înscrise în fişele FD1b si FD2b şi care nu 

aveau ataşate declaraţii de interese în cazul donatorilor persoane juridice  ( Partidul 

Conservator Filiala Judetului Valcea); 

- nu s-au întocmit formularele obligatorii pentru evidenţa şi raportarea situaţiei 

cotizaţiilor şi donaţiilor, documente pe care formaţiunea politică avea obligaţia de a le 

transmite şi la Autoritatea Electorală Permanentă în termenul prevăzut de Legea 

nr.334/2006( UDMR); 

- la PNG-CD au fost identificate 2 contracte de donaţii de la aceeaşi persoană, 

care cumulate depăşeau 200 salarii minime brute pe ţară, fapt ce constituie contravenţie, 

luându-se măsura sancţionării contravenţionale cu amendă de 10.000 lei şi confiscarea 

sumei de 78.000 lei, conform art.41 alin(1) şi art.42 alin.(1) din Legea nr.334/2006. 

Tot la PNG-CD s-a găsit înregistrat un contract de finanţare în tranşe, prelungit 

printr-un act adiţional din care de fapt rezultă un împrumut în valoare de 3.447.000 lei, 

care conform art.3 din Legea nr.334/2006 nu se poate constitui în sursă de finanţare.   
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        Situaţia veniturilor înregistrate în anul 2007, de către partidele politice controlate în 

anul 2008 se prezintă după cum urmează: 

Nr.crt. Organizaţia 
controlată 

Cotizatii                   Donatii                   Alte Venituri                              
Pers. Fizi   Pers. Juridice 

1. P.C – Filiala Jud. 
Galaţi 

295.349,50   11.480,00   100,47  

2. PSD – Filiala Jud. 
Ilfov 

   74.452,00 53.499,00  135,64  

3. PLD-Filiala Sector 3  80.850,00       
4. PNG-CD    4.446.000   160,44  
5. PNTCD-Filiala Sect.1  7.477,50 910      
6. PRM-Filiala Sect.1  4.256,80      250,00 
7. PSD-Filila Sect.2  64.496,70  6.650,00    94,72 
8. UDMR-Buc.  2.810,50 2.540,00    5.300  
9. PLD-Filiala SECT.6  464,00  18.177,37  30.001,96   
10. PRM – Filiala Jud. 

Ilfov 
4.860        

11. PC – Filiala Jud. 
Valcea 

 6.157,84    937,48  0,59 

12. PD – Filiala Jud. 
Galati 

 24.539,90  213.254,50  123.000  693,48 

13. PLD – Filiala Jud. 
Caras 

 5.745       

14. PD-L  2.304.802  11.159.289    239.142 
15. UDMR  638.839  2.148.688    21.223 
16. PNL  2.877,868  9.925.275    229.000,00 
17. PSD  5.698.889  2.880.144  813.511  390.893 
18. PRM  30.040  122.604  500  21.112,94 
19. PC  248.415  785.858,15    102,15 
 
 

Pentru acţiunile care se vor desfăşura în anul 2009 s-a întocmit un plan de control, 

în care sunt nominalizate partidele politice şi filialele acestora, precum şi echipele de 

controlori financiari din cadrul Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi 

a campaniilor electorale, care vor acţiona având ca obiectiv perioada anului financiar 

2008. 
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II. Activitatea desfăşurată în timpul campaniei electorale pentru 
alegerile generale locale  din iunie  2008 

 
          Campania electorală pentru alegerile  generale locale s/a desfăşurat în perioada 02 

– 30 mai 2008 cu participarea a  22 partide politice, 14 uniuni, 7 alianţe electorale şi 

4.297 candidaţi independenţi. 

 Formaţiunile politice şi-au desemnat candidaţii după cum urmează: 

• pentru funcţia de preşedinte consiliu judeţean  - 461  candidaţi  din care:  456 

candidaţi reprezentând partidele politice, alianţele politice şi electorale, 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 5 candidaţi 

independenţi;  

• pentru funcţia de consilier judeţean  -  18.892 din care: 17.411  candidaţi din 

partea partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 1.467 candidaţi din 

partea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor  naţionale şi 14 

candidaţi independenţi; 

• pentru funcţia de primar - 19.962   din care: 18.664 candidaţi din partea 

partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 493 candidaţi din partea 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 805 candidaţi 

independenţi. 

• pentru funcţia de consilier local -  327.499  din care: 306.529 candidaţi din 

partea partidelor politice, alianţelor politice şi electorale, 17.497 candidaţi din 

partea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 3.473 

candidaţi independenţi. 

 

A. Constatări şi concluzii privind îndeplinirea de către participanţii la alegerile 
locale a obligaţiilor prevăzute de Legea nr.334/2006, privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 
 

        Mandatarii financiari înscrişi la Autoritatea Electorală Permanentă şi Filialele 

Regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, , desemnaţi pentru candidaţii la alegerile 

generale locale au fost de 787, după cum urmează: 
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- 448 mandatari financiari desemnaţi de partide politice( 26 mandatari 

coordonatori);  

- 313 mandatari financiari desemnaţi de candidaţii independenţi. 

-  

        Nu şi-au desemnat mandatari financiari Uniunea Democrată a Ucrainenilor din 

România, Uniunea Ucrainenilor din România, Partidul României Europene, Uniunea 

Culturală a Rutenilor din România, Uniunea Armenilor din România, Partidul Popular 

din România, Partidul Republican, Forţa Civică si un număr de 3.984 candidaţi 

independenţi. 

        Au fost semnalate cazuri când mandatarii financiari au fost înscrişi la Filialele 

regionale ale Autorităţii Electorale Permanente după finalizarea alegerilor. 

        În foarte multe cazuri mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală 

Permanentă, desemnaţi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, nu au avut o pregătire minimă necesară 

conducerii evidenţei tehnico-operative şi contabile privind veniturile şi cheltuielile 

aferente campaniei electorale, de aici rezultând unele greşeli în privinţa raportării datelor. 

        Având în vedere numărul mare de candidaţi înscrişi, precum şi volumul de muncă 

ridicat pe care îl presupune asigurarea evidenţei încasării veniturilor, plăţii cheltuielilor, 

raportării datelor, în termenul prevăzut de lege, comparativ cu numărul mic al 

mandatarilor financiari desemnaţi şi a slabei pregătiri profesionale, aceştia au făcut faţă 

cu greutate provocărilor şi exigenţelor impuse de această activitate. 

        În cazuri izolate au fost probleme de depunere cu întârziere a documentaţiei faţă de  

termenul prevăzut de lege, aceasta datorându-se situaţiei critice existente în unele judeţe 

din cauza inundaţiilor. 

        Totodată s-a constatat faptul că, în cazul unor candidaţi independenţi aflaţi în zone 

defavorizate,  nu s-a asigurat minimum de dotare tehnică necesară pentru a se informa şi  

a transmite electronic datele cu privire la campania electorală, 

 
        În conformitate cu art.23 alin. (1 şi 2) din Legea nr.334/2006 privind modul de 

finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, participanţii la 
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alegerile locale din 2008, au înregistrat donaţiile primite în timpul campaniei electorale 

prin mandatarii financiari desemnaţi, în termenul legal de cinci zile. 

        În urma verificărilor efectuate la Partidul România Mare controlorii financiari au 

constatat abateri financiare,  rezultând din faptul că între donaţiile înregistrate la 

Autoritatea Electorală Permanentă şi cele utilizate de către partid  există o diferenţă în 

plus  de 3.000 lei.  

        Astfel, prin nedeclararea donaţiilor primite după deschiderea campaniei electorale şi 

folosirea lor pentru campania electorală s-au încălcat prevederile art.23 alin (1) si alin (2) 

din Legea nr.334/2006, fapte ce sunt sancţionate conform art.41 alin (1) si art 42 alin (1) 

din Legea nr.334/2006, prin confiscarea sumei în cauză şi aplicarea contravenţională. 

        O altă încălcare a legii a fost constatată la Uniunea Ucrainenilor din România, 

aceştia cheltuind o suma de 2.352,89 lei, care nu a fost declarată în termenul legal, 

preşedintele uniunii susţinând că suma în cauză provine din veniturile proprii ale 

candidaţilor. 

        În timpul verificării Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale, au fost verificate 

şi fişele de donaţii întocmite de mandatarii financiari pentru persoanele fizice şi juridice, 

constatându-se că au fost respectate prevederile art.24 din Legea nr.334/2006. 

        Din verificările efectuate s-a constatat că în majoritatea cazurilor contractele de 

donaţii nu sunt întocmite cu respectarea formei actului autentic prevăzut de codul civil, 

însă rezultă identitatea donatorilor conform prevederilor art.7 alin (1) din Legea 

nr.334/2006, iar evidenţa acestora se ţine pe formularele prevăzute în Normele 

metodologice de aplicare a legii şi la care sunt anexate declaraţiile în conformitate cu 

prevederile Legii nr.161/2003. 

        Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de finanţare prevăzută de legislaţia în 

vigoare. 

        Mandatarii financiari au depus în termen, declaraţiile privind respectarea plafoanelor 

şi au declarat la Autoritatea Electorală Permanentă materialele de propagandă electorală 

defalcate pe categorii.         

        Veniturile raportate de partide au avut ca surse de provenienţă veniturile din 

transferuri de la partid, donaţii primite înainte de declanşarea campaniei electorale şi  

veniturile specifice campaniei provenite integral din donaţii primite. 
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        În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au fost 

semnalate cazuri ( ex : PSD, PD-L, PNL, PC, UDMR, PRM ) în care documentaţia nu era 

completă, fapt pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat adrese prin care s-

a solicitat transmiterea documentaţiei referitoare la alegeri sau documente suplimentare în 

vederea clarificării unor aspecte, adrese întocmite în conformitate cu prevederile art.39 

alin(2) din Legea 334/2006, modificată şi completată de O.U.G nr.66/2008. 

        Partidele politice au răspuns cu promptitudine, astfel că situaţia a fost remediată în 

timpul controlului, iar documentaţia necesară a putut fi verificată de controlorii financiari 

ai Autorităţii Electorale Permanente. 

        Din verificările efectuate de controlorii financiari asupra Raportului de venituri şi 

cheltuieli electorale întocmit de către mandatarii financiari pentru fiecare candidat a 

rezultat că nu au fost cazuri de depăşire a plafonului maxim permis de lege. 

        În perioada campaniei electorale ocazionate de desfăşurarea alegerilor administraţiei 

locale din iunie 2008, partidele politice au obţinut  venituri şi au efectuat cheltuieli după 

cum urmează: 

 
Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Total 
venituri 

Total 
cheltuieli 

Rezultat 
financiar 

1. Partidul Conservator 1.828.372,00 1.989.500,00 - 161.128,00 
2.  Uniunea Democrată a Maghiarilor 

din România 
 

3.381.965,08 
 

3.878.127,39 
 

- 496.162,31 
3. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 

Democrat 
 

1.121.315,59 
 

1.050.165,50 
 

77.150,09 
4. Partidul România Mare 1.046.824,71 1.046.824,71 0 
5. Partidul Civic Maghiar – Magyar 

Polgari Part 
 

399.571,00 
 

633.606,60 
 

- 234.035,60 
6. Uniunea Pensionarilor şi a 

Solidarităţii Sociale – Uniunea 
 

167.963,00 
 

160.092,00 
 

7.871,00 
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 
 

450.000,00 
 

406.475,00 
 

43.525,00 
8. Partidul Ecologist Român 424.535,30 416.677,45 7.857,85 
9. Partidul Noua Generaţie – Creştin 

Democrat 
 

5.013.661,21 
 

5.013.661,21 
 

0 
10. Partidul Iniţiativa Naţională 1.160.998,93 1.152.972,42 110.812,32 
11. Partidul Verde 146.723,46 215.692,83 - 68.969,37 
12. F.D.G.R. 700.020,56 602.456,39 97.564,17 
13. Partidul Pentru Patrie 3.985,79 3.985,79 0 
14. Partidul Popular şi al Protecţiei    
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Sociale 151.954,52 151.954,52 0 
15. Partidul Alternativa Ecologistă 52.385,19 52.385,19 0 
16. Asociaţia Italienilor din România 2.459,99 2.459,99 0 
17. Partida Romilor „Pro Europa” 430,00 430,00 0 
18. Partidul Renaşterea României 400,00 400,00 0 
19. Uniunea Sârbilor din România 495,00 495,00 0 
20. Partidul României Europene 4.800,00 4.800,00 0 
21. P.S.D. – Constantin Titel Petrescu 2.750,00 2.750,00 0 
22. Uniunea Elenă din România 2.249,00 2.249,00 0 
23. Uniunea Bulgară din România 760,00 569,68 190,32 
24. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 
 

18.120,00 
 

18.091,00 
 

29,00 
25. Partidul Forţa Democrată 89.900,00 87.885,00 2.015,00 
26. Partidul Alianţa Socialistă 28.582,62 28.582,62 0 
27. Uniunea Popular Social Creştină 64.150,00 266.425,75 -202.275,75 
28. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 

Cehilor din România 
 

3.520,70 
 

3.439,45 
 

81,25 
29. Partidul Naţional Liberal 17.818.520,83 18.542.125,04 -723.604,21 
30. Partidul Democrat - Liberal 23.435.647,00 27.172.296,00 -3.736.648,00 
31. Partidul Social Democrat 17.117.309,00 25.978.235,57 -8.860.926,24 
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Partidul Conservator; 2,45%

Uniunea Democrată a Maghiarilor 
din România; 4,53%

Partidul Naţional Ţărănesc 
Creştin Democrat; 1,50%

Partidul România Mare; 1,40%

Partidul Civic Maghiar – Magyar 
Polgari Part; 0,54%

Uniunea Pensionarilor şi a 
Solidarităţii Sociale – Uniunea; 

0,23%
Partidul Naţional Democrat 

Creştin; 0,60%

Partidul Ecologist Român; 0,57%

Partidul Noua Generaţie –
Creştin Democrat; 6,72%

Partidul Iniţiativa Naţională; 
1,56%

Partidul Verde; 0,20%

F.D.G.R.; 0,94%

Partidul Pentru Patrie; 0,01%

Partidul Popular şi al Protecţiei 
Sociale; 0,20%

Partidul Alternativa Ecologistă; 
0,07%

PONDEREA VENITURILOR PARTIDELOR POLITICE LA ALEGERILE LOCALE 2008

Partidul Conservator Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat Partidul România Mare
Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part Uniunea Pensionarilor şi a Solidarităţii Sociale – Uniunea
Partidul Naţional Democrat Creştin Partidul Ecologist Român
Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat Partidul Iniţiativa Naţională
Partidul Verde F.D.G.R.
Partidul Pentru Patrie Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale

   

        Partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, au înregistrat venituri în suma de 73.591.186,31 lei  şi cheltuieli 

in suma de 88.886.767,11 lei . 
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        Veniturile raportate provin din cotizaţii şi donaţii , iar în cazul candidaţilor 

independenţi numai din donaţii. 

        Cheltuielile efectuate de partidele politice în campania electorala pentru alegerile 

locale din iunie 2008 reprezintă plata chiriilor pentru funcţionarea sediilor, acţiuni de 

protocol, tipărirea de materiale promoţionale, publicitate stradală şi mass media precum 

şi alte activităţi legale specifice acestei perioade. 

        Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 15.295.580,80 lei  valoarea veniturilor, urmînd ca 

această diferenţă să fie  achitată din veniturile  pe care partidele le vor realiza în perioada 

de după campanie. 

Aceste aspecte se regăsesc la: 

Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Rezultat financiar 

1. Partidul Democrat - Liberal -3.736.648,00 
2. Partidul Verde - 68.969,37 
3. Partidul Social Democrat -8.860.926,24 
4. Partidul Naţional Liberal -723.604,21 
5. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - 496.162,31 
6. Partidul Conservator - 161.128,00 
7. Uniunea Popular Social Creştină -202.275,75 
8. Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part - 234.035,60 
 

        Partidele care şi-au limitat cheltuielile şi s-au încadrat în bugetul de venituri sunt: 

Partidul Conservator, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Partidul Naţional 

Democrat Creştin, Partidul Ecologist Român, Partidul Noua Generaţie - Creştin 

Democrat, Partidul Iniţiativa Naţionala, FDGR, Partidul Pentru Patrie, Partidul Popular şi 

al Protecţiei Sociale, Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România, Partidul 

Alternativa Ecologistă, Asociaţia Italienilor din România, Asociaţia Macedonenilor din 

România, Uniunea Sârbilor din România. 

        Comparativ pe capitole de cheltuieli, ponderea la tipărituri şi materiale promoţionale 

o deţine PSD cu o investiţie de 12.831.599,23 lei.    

        Pentru publicitate stradală PD-L a avut cea mai mare cheltuială, respectiv suma de 

5.651.422,22 lei.  

        Cheltuieli de personal au fost raportate de PSD, PNL şi PD-L.    
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        Din rapoartele prezentate de următoarele partide politice : Uniunea Democrată a 

Ucrainenilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din 

România, Alianţa pentru Unitatea Rromilor, Uniunea Croaţilor din România, Partidul 

Socialist Român, Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”, rezultă că aceste 

formaţiuni politice nu au avut venituri şi nu au efectuat cheltuieli în campania pentru 

alegerile locale din iunie 2008. 

        Datele prezentate sunt furnizate pe proprie răspundere de mandatarii financiari. 

        Mandatarii financiari desemnaţi de candidaţii independenţi s-au înregistrat la 

filialele regionale ale Autorităţii Electorale Permanente înainte de începerea campaniei 

electorale şi pe tot parcursul campaniei au declarat donaţiile în termenul prevăzut de lege.  

La încheierea campaniei electorale au fost depuse declaraţiile cu privire la 

respectarea plafoanelor şi declaraţiile cu materialele de propaganda acolo unde a fost 

cazul. 

        Din datele centralizate de la nivel de filială regională a Autorităţii Electorale 

Permanente, situaţia se prezintă astfel: 

        Filiala Regională Sud - Est. În urma verificării documentelor primite, controlorii 

financiari au întocmit un număr de 77 de note de constatare, dintre care 33 conţin 

propuneri de sancţionare cu AVERTISMENT, conform prevederilor art.41 din Legea 

nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

         Filiala Regionala Nord–Vest. În urma verificării documentelor primite, controlorii 

financiari au întocmit un număr de 72 note de constatare, dintre care 6 conţin propuneri 

de sancţionare conform art.41 din Legea nr.334/2006. 

        Numărul total de candidaţi independenţi în raza teritorială a filialei Nord - Vest au 

fost de 643, din care 42 candidaţi au primit donaţii. 

        Principalele neregulile constatate de controlorii financiari au fost  lipsa datele de 

identificare ale candidaţilor independenţi, care nu şi-au înregistrat mandatari financiari. 

Menţionăm că numărul candidaţilor a fost obţinut din baza de date a Biroului Electoral 

Central. 

        Filiala Regionala Nord–Est. În urma verificărilor efectuate de controlorii financiari 

ai filialei a rezultat că, la judeţele  arondate au fost înregistraţi  au fost înregistraţi în baza 

de date a Biroului Electoral Central un număr de 831 candidaţi independenţi, din care 
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numai 27 şi-au desemnat şi înregistrat mandatari financiari la filiala regională a 

Autorităţii Electorale Permanente. 

        Neregulile constatate în urma verificării documentelor depuse de mandatarii 

financiari şi candidaţii independenţi pentru alegerile locale 2008 se  referă la: 

nedepunerea Raportului detaliat de venituri şi cheltuieli electorale, nedepunerea 

documentelor justificative privind veniturile şi cheltuielile şi completarea în mod 

necorespunzător a formularelor transmise  prin fax. 

        Rezultatul verificărilor a fost consemnat în 99 note de constatare şi în 94  dintre 

acestea au fost propuse sancţiuni.  

        Filiala Regionala Centru. În timpul campaniei electorale controlorii financiari ai 

filialei au înscris un număr de 185 mandatari financiari, iar din evidenţele Biroului 

Electoral Central rezultă că pentru alegerile locale 2008 au fost înscrişi un număr de 848 

candidaţi. 

        Numărul total de candidaţi care nu au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor este de 533 candidaţi. 

        Principalele nereguli constatate în urma verificărilor: necunoaşterea obligaţiilor 

candidaţilor independenţi de a-şi desemna mandatarii financiari; necunoaşterea 

atribuţiilor mandatarilor financiari conform Legii nr.334/2006; nedepunerea raportului în 

termenul prevăzut de lege; completarea incorecta a formularelor şi transmiterea lor prin 

fax. 

        Filiala Regională Vest. În urma verificărilor efectuate asupra documentelor depuse 

la filiale au fost întocmite 54 de note de constatare, neaplicându-se nici o sancţiune. 

        Menţionăm că datele verificate au fost solicitate prin adrese oficiale către primăriile 

din judeţele arondate filialei. 

        Filiala Regionala Sud-Muntenia. În timpul campaniei electorale controlorii 

financiari ai filialei au înscris un număr de 3 mandatari financiari, iar din baza de date a 

Biroului Electoral Central rezultă că în judeţele arondate au fost înscrişi un număr de 610 

candidaţi independenţi. 

        În urma verificărilor efectuate controlorii financiari au concluzionat că majoritatea 

candidaţilor independenţi nu au avut cunoştinţî despre prevederile Legii nr.334/2006. 
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        Filiala Regională Sud-Vest Oltenia. Numărul candidaţilor înscrişi pe listele 

electorale pentru alegerile din 2008 au fost de 447, din care numai 2 şi-au desemnat 

mandatari financiari, înregistraţi la filială, însă  lipsa datelor de identificare a candidaţilor 

a dus la imposibilitatea  luării unor măsuri. 

        În Municipiul Bucureşti dintr-un număr de 6 candidaţi independenţi doar unul, 

respectiv Sorin Oprescu şi-a desemnat mandatar financiar, a înregistrat în termen 

donaţiile primite, a depus declaraţiile prevăzute de lege în termenul legal. 

         Candidatul independent Sorin Oprescu a însumat venituri de 1.082.735,54 lei, 

venituri provenite din donaţii, plafonul maxim admis fiind de 5.000.000 lei. 

        În timpul campaniei electorale candidatul independent a folosit diferite tipuri de 

materiale de propaganda, acestea respectând legislaţia în vigoare. 

        În urma verificărilor efectuate asupra documentelor justificative nu a fost constatată 

nici o abatere financiar-contabilă.  

        Se precizează faptul că pentru validarea de către organismele abilitate a 

candidaţilor care au întrunit condiţiile pentru obţinerea mandatelor, operaţiune 

condiţionată de depunerea în termen a raportului detaliat de venituri şi cheltuieli 

electorale la Autoritatea Electorală Permanentă şi de publicarea în Monitorul 

Oficial Partea I şi pe Site-ul Autorităţii, s-a luat măsura eliberării unor acte 

doveditoare care să ateste înregistrarea acestora. 

        Principalele nereguli constatate au fost nerespectarea termenului de 15 zile prevăzut  

de lege  pentru depunerea rapoartelor de venituri şi cheltuieli, nedepunerea acestora la 

Autoritatea Electorală Permanentă şi  nedepunere unor  documente justificative  care să 

susţină înscrisurile din rapoarte. 

        Controlorii financiari au întocmit note de constatare a abaterilor şi procese verbale în 

vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege pentru următoarele 

abateri: 

 nerespectarea prevederilor legale privind tipărirea şi distribuirea afişelor 

electorale şi a materialelor de propagandă; 

 nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniilor electorale; 

 nedepunerea la structurile Autorităţii Electorale Permanente a rapoartelor de 

venituri şi cheltuieli electorale. 
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Pentru un număr mare de candidaţi independenţi care nu au depus rapoarte de venituri 

şi cheltuieli electorale,controlorii financiari ai Autorităţii Electorale Permanente au 

întâmpinat greutăţi, în sensul că, nu au putut fi identificate domiciliile sau adresele de 

corespondenţă a celor în cauză, în vederea obţinerii informaţiilor necesare. 

Funcţionarii publici parlamentari încadraţi ai Departamentului au verificat un număr d 

de 46.388  Rapoarte detaliate a veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

 
B. Modul de soluţionare a sesizărilor primite în timpul campaniei electorale de către 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

        În timpul campaniei electorale cât şi după finalizarea acesteia, la sediul central al 

Autorităţii Electorale Permanente au fost înregistrate diferite categorii de solicitări din 

partea unor partide şi a unor ziarişti. 

        Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr.544/2001, prin care se solicitau copii 

după 172 rapoarte, depuse pentru unii candidaţi, la diferite funcţii, candidaţi din partea 

unor partide politice, sau a unor candidaţi independenţi. 

        La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu 

Legea nr.334/2006, aducând la cunoştinţă petenţilor că aceste date se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art.38 alin (2), unde vor putea fi 

studiate de orice persoană interesată. 

        Totodată în timpul campaniei electorale s-au înregistrat sesizări cu privire la 

încălcarea art.29  din Legea nr.334/2006.    

        Sesizările au fost înregistrate atât la sediul central al Autorităţii Electorale 

Permanente cât şi la  Filiale Regionale Braşov, Târgovişte, Bacău, Bucureşti – Ilfov.  

        Pentru soluţionarea sesizărilor, echipele de controlori financiari ai Autorităţii 

Electorale Permanente s-au deplasat la faţa locului, unde au fost întocmite Procese 

Verbale, aplicându-se sancţiuni în funcţie de constatările consemnate. 

        Astfel că la Filiala Centru şi la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, în 

urma constatărilor la faţa locului, partidele politice reclamate, au fost sancţionate 

contravenţional cu AVERTISMENT pentru încălcarea dispoziţiei art.29 din Legea 

nr.334/2006, fapta prevăzută şi sancţionată de art.41 alin (1) din legea mai susmenţionată.  
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        Art.41 alin (1) din Legea nr.334/2006 cuprinde faptele ce constituie contravenţii la 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale stabilind în cadrul amenzii limita 

minimă şi maximă întrucât potrivit art.21 alin (3) din O.G.nr.2/2001 sancţiunea se aplică 

în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol 

social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, 

de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de 

circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul 

verbal. 

        Totodată art.44 din Legea nr.334/2006 precizează că art.41 din lege se completează 

cu dispoziţiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor unde, în art.7 alin 

(3) dispune că avertismentul se poate  

aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu 

prevede această sancţiune. 

        Menţionăm că Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

prevede la art.5 alin (2) că avertismentul este o sancţiune contravenţională principală la 

fel ca şi amenda. 

        Odată cu finalizarea verificărilor rapoartelor depuse de participanţii la alegerile 

locale 2008, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, le-a publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, după cum prevede 

art.38 alin (2) din Legea nr.334/2006. 

        În acelaşi timp aceste date de interes public au fost afişate şi pe site-ul Autorităţii 

Electorale Permanente. 

        Precizăm că în timpul desfăşurării acestor activităţi toate documentele primite sau 

transmise de Autoritatea Electorală Permanentă au fost înregistrate la Secretariatul 

General al instituţiei.                                                                                                                       

Prin organizarea şedinţelor de instruire a mandatarilor financiari conduse de 

Autoritatea Electorala Permanentă,  prin editarea Ghidului              şi distribuirea către 

partidele politice, considerăm că s-a înregistrat o îmbunătăţire a activităţii desfăşurată pe 

linie financiară, totodată creându-se posibilitatea  creşterii transparenţei privind sursele de 

finanţare a campaniilor electorale, a respectarii plafonelor de cheltuieli maxime admise 

de lege, verificarea cu uşurinţă a materialelor de propaganda electorală, cu informarea 
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asupra agentului economic care le-a tiparit, asupra formaţiunii care le-a comandat şi 

numărul de afişe care au fost comandate. 

 

III. Activitatea desfăşurată   în timpul campaniei electorale pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 

- noiembrie 2008 - 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă este 

autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind 

finanţarea partidelor/alianţelor  politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţilor independenţi . 

In campania desfăşurată pentru alegerea reprezentanţilor în Camera Deputaţilor şi 

Senat s-a urmărit respectarea următoarelor prevederi ale legii mai sus menţionate: 

 ►înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi alianţelor politice, 

asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi; 

 ►înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele/alianţele 

politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii 

independenţi după deschiderea campaniilor electorale de la persoane fizice şi/sau juridice 

şi declararea sumelor astfel primite la Autoritatea Electorală Permanentă de către 

mandatarul financiar în conformitate cu prevederile art.23, alin.1-2; 

 ►înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii financiari cu 

privire la: 

• respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor 

politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidaţilor independenţi conform prevederilor art. 23 – 25 din Legea nr. 

334/2006 referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală conform art. 30 alin.2 din Legea nr. 334/2006 

referitoare la finanţarea campaniilor electorale; 

• donaţiilor primite în timpul campaniilor electorale; 
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►întocmirea   şi   predarea   rapoartelor   detaliate   ale   veniturilor  şi 

cheltuielilor electorale. 

 Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor şi încadrarea 

cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege pentru candidaţii la alegerile Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, stipulează la art. 41 o serie de sancţiuni,  în cazul nerespectării procedurilor de 

către partidele/alianţele politice/e4lectorale, asociaţiile/ uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi, situaţie în care Autorităţii Electorale Permanente îi 

revine sarcina de a verifica şi  constata abaterile, de a întocmi actele de control cu 

respectarea prevederilor legale. 

 În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în lege, Departamentul de control al 

finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a iniţiat o serie de măsuri, dintre 

care menţionăm:  

- organizarea de întâlniri atât cu reprezentanţii partidelor/alianţelor 

politice/electorale, asociaţiilor/ uniunile aparţinând minorităţilor naţionale, 

cât şi cu mandatarii financiari coordonatori; 

- elaborarea unor materiale informative destinate asigurării unui cadru 

unitar privind evidenţa şi raportarea datelor ce trebuie declarate  

Autorităţii Electorale Permanente; 

- editarea „Ghidului mandatarului financiar – pentru alegerile parlamentare 

din anul  2008 „ în colaborare cu Asociaţia Pro Democraţia. Acest ghid a 

fost distribuit tuturor formaţiunilor politice şi candidaţilor independenţi 

care l-au solicitat; 

- organizarea unei întruniri, la care a participat tot personalul cu atribuţii de 

control din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, având ca temă modul 

de organizare a evidenţei, înregistrarea şi verificarea datelor ce trebuie 

raportate Autorităţii Electorale Permanente de către formaţiunile politice şi 

candidaţii independenţi, precum şi cadrul necesar desfăşurării controlului 

privind finanţarea campaniei electorale locale. 
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Pe întreaga perioadă a desfăşurării acestor activităţi s-a avut în vedere principiul 

echidistanţei,  pe care Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să îl aibă faţă de 

participanţii la alegeri. 

 Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale împreună cu Filialele Regionale  au stabilit  o modalitate de lucru, aşa fel încât 

să poată fi adaptată în timp util pentru a putea răspunde atât solicitărilor, cât şi modului în 

care partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi şi-au organizat activitatea,  fără însă să le fie impuse 

acestora decât regulile şi restricţiile prevăzute expres prin lege. 

 

A. Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile 
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la 

alegerile parlamentare – noiembrie 2008. 
 

 În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 983/ 2008 privind 

stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 

2008, publicată în M.  Of. nr.631 din 1 septembrie 2008, articol unic: 

 „Se stabileşte ziua de duminică, 30 noiembrie 2008, ca dată pentru desfăşurarea 

alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008” 

 Campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat  a început la 

data de 31 octombrie  2008, conform Hotărârii Guvernului României nr. 985 din 27 

august 2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 

2008. 

 La data începerii campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi 

Senatului la Biroul Electoral Central erau înscrise: 

 9 – partide politice; 

 1 – alianţă politică 

         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 

 1 – alianţă electorală; 

          31 – candidaţi independenţi, 

 după cum urmează: 
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PARTIDE POLITICE 
1. Partidul Naţional Liberal 
2. Partidul Democrat – Liberal 
3. Partidul România Mare 
4. Uniunea Democrată Maghiară din România  
5. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 
6. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin 
8. Partidul Socialist Român 
9. Partidul României Europene 

ALIANŢE POLITICE 

1. Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1 Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 
4. Partida Romilor „Pro Europa” 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 
6. Uniunea Elenă din România 
7. Uniunea Bulgară din Banat - România 
8. Uniunea Armenilor din România 
9. Uniunea Croaţilor din România 
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 
11. Asociaţia Liga Albanezilor din România 
12. Asociaţia Macedonenilor din România 
13. Uniunea Polonezilor din România  
14. Uniunea Sârbilor din România 
15. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 
16. Uniunea Democrată Turcă din România 
17. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 
18. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

ALIANŢE ELECTORALE 

1. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 

 

 

B.  Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către 
partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului  noiembrie 2008. 

 

 În baza prevederilor art.26 alin.8 din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile 

politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi 
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au obligaţia să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală Permanentă  mandatarii 

financiari. 

 „Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa 

oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se 

realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi 

începerea campaniei electorale, făcându-se publică în  presă sau pe pagina de Internet a 

partidului.” 

La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod 

FMF1 sau formularul cod FMF2.   

 Din evidenţele existente, în cadrul Departamentului de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, rezultă că au fost înregistraţi mandatari 

financiari pentru: 

 9 – partide politice; 

 1 – alianţă politică 

         18  – asociaţii/uniuni aparţinând minorităţilor naţionale; 

 1 – alianţă electorală; 

          26 – candidaţi independenţi, 

 conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Formaţiune politică Mandatar 
financiar 
coordonator 

Nr. mandatari 
financiari 

 Total 
mandatari declaraţi la 
AEP 

 
PARTIDE POLITICE 

1. Partidul Naţional Liberal 1 120 121 
2. Partidul Democrat – Liberal 1 48 49 
3. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
1 17 18 

4. Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

1 36 37 

5. Partidul România Mare 1 43 44 
6. Partidul României Europene 1 - 1 
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 
1 - 1 

8. Partidul Socialist Român 1 - 1 
9. Partidul Popular Şi al 

Protecţiei Sociale 
1 14 15 

 Total 9 278 287 
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ALIANŢE POLITICE 

1. Alianţa politică Partidul 
Social Democrat + Partidul 
Conservator 

1 76 77 

 Total 1 76 77 
 

ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 
1 17 18 

 Total 1 17 18 
 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 

1 - 1 

2. Uniunea Culturală a 
Rutenilor din România 

1 - 1 

3. Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din România 

1 - 1 

4. Partida Romilor „Pro 
Europa” 

1 - 1 

5. Uniunea Ucrainenilor din 
România 

1 - 1 

6. Uniunea Elenă din România 1 - 1 
7. Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România 
1 - 1 

8. Uniunea Bulgară din Banat 
– Români 

1 - 1 

9. Uniunea Croaţilor din 
România 

1 - 1 

10. Forumul Democrat al 
Germanilor din România 

1 - 1 

11. Uniunea Armenilor din 
România 

1 - 1 

12. Asociaţia Liga Albanezilor 
din România 

1 - 1 

13. Asociaţia Macedonenilor din 
România 

1 - 1 

14. Uniunea Polonezilor din 
România  

1 - 1 

15. Uniunea Sârbilor din 
România 

1 - 1 

16. Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco - Musulmani 
din România 

1 - 1 

17. Uniunea Democrată Turcă 
din România 

1 - 1 

18. Asociaţia Italienilor din 1 - 1 



25 
 

România RO.AS.IT 
 Total 18 - 18 

 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 

1. 31 Candidaţi independenţi 26 - 26 
 Total 26 - 26 

 TOTAL MANDATARI 55 371 426 
 
 

 Din situaţiile statistice întocmite în cadrul Departamentului de control al finanţării 

partidelor politice şi a campaniilor electorale rezultă că din totalul de 426 mandatari 

financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă : 

• 197 mandatari sunt de sex masculin şi 223 sunt de sex feminine; 

• Parditul Democrat – Liberal a apelat la 5 firme de specialitate şi Alianţa politică 

Partidul Social Democrat + Partidul Conservator a apelat la o firmă de 

specialitate pentru a îndeplini atribuţiile de mandatar financiar prevăzute de 

Legea nr. 334/2006; 

• din totalul de 420 mandatari financiari (persoane  fizice): 254 au studii superioare 

de specialitate, 101 au sudii superioare din alt domeniu, 50 au studii  medii şi 15 

nu au declarat studiile. 

 
  Din statisticile de mai sus, precum şi din graficul prezentat rezultă că majoritatea 

formaţiunilor politice au acordat o mai mare atenţie în alegerea persoanelor care să 

gestioneze veniturile în perioada campaniei electorale. 

 Subliniem faptul că unele formaţiuni politice au optat pentru desemnarea unui 

mandatar financiar pentru fiecare circumscripţie electorală care să gestioneze veniturile 

fiecărui colegiu de deputat şi de senator (ex. Partidul Democrat Liberal, Uniunea 
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Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat, 

Partidul România Mare), altele au optat pentru desemnarea unui mandatar financiar 

pentru fiecare circumscripţie electorală şi în cadrul acesteia au avut mandatari financiari 

desemnaţi şi pe colegii electorale (ex. Partidul Naţional Liberal, Alianţa politică  Partidul 

Social Democrat + Partidul Conservator),  iar asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale au desemnat numai mandatar financiar coordonator. 

 

C. Date privind veniturile.  Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor de 

către mandatarii financiari 

 

  Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la 

persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către 

mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 

 Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi 

folosite, în  campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la Autoritatea 

Electorală Permanentă. (art.23, alin.1, 2  -  Legea nr.334/2006). 

In timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat 

donaţii declarate în sumă  de 38.370.398,05 lei de la partidele politice, alianţele politice, 

alianţele electorale, care au avut candidaţi înscrişi în cursa electorală pentru  Camera 

deputaţilor şi Senat şi de la candidaţii independenţi. 

Formaţiunile politice au posibilitatea de a finanţa campania electorală şi cu 

venituri reprezentând “ transferuri de la partid” , venituri realizate din cotizaţii, donaţii 

sau alte venituri încasate în perioada înainte de campanie. 

Aceste sume transferate, precum şi donaţiile specifice campaniei electorale sunt 

menţionate pe formaţiune politie, asociaţie/uniune aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidat independent în tabelul următor:       

           Lei 

Nr.  
crt. 

Denumire formaţiune politică Total venituri 
din transferuri 
de la partid 

Total donaţii 
primite pentru 
campanie 

Total venituri  

PARTIDE POLITICE 
1. Partidul Democrat -  Liberal 8.637.838,00 9.609.440,00 18.247.278,00 
2.  Partidul Naţional Liberal 13.602.738,00 10.835.130,00 24.437.868,00 
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3. Uniunea Democrată a Maghiarilor din 
România 

 
45.978,00 

 
2.397.313,00 

 
2.443.291,00 

4. Partidul Noua Generaţie – Creştin 
Democrat 

 
43.300,00 

 
1.095.801,34 

 
1.139.101,34 

5. Partidul România Mare 182.176,02 281.778,04 463.954,06 
6. Partidul României Europene 0 0 0 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin  

0 
 

0 
 

0 
8. Partidul Popular Şi al Protecţiei 

Sociale 
 

0 
 

28.305,00 
 

28.305,00 
 TOTAL 22.512.030.02 24.247.767.38 46.759.797.40 
 
ALIANŢE POLITICE 
1. Alianţa politică Partidul Social 

Democrat + Partidul Conservator 
 

9.339.955,32 
 

13.633.057,24 
 

22.973.012,56 
 TOTAL 9.339.955,32 13.633.057,24 22.973.012,56 
 
ALIANŢE ELECTORALE 
1. Alianţa electorală Partidul Verde 

Ecologist 
 

15.813,99 
 

19.220,00 
 

35.033,99 
 TOTAL 15.813,99 19.220,00 35.033,99 
 
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi 

Cehilor din România 
 

957,95 
 

10.000,00 
 

10.957,95 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din 

România 
 

0 
 

25.600,00 
 

25.600,00 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din 

România 
 

0 
 

850,00 
 

850,00 
4. Partida Romilor „Pro Europa” 15.006,08 0 15.006,08 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0 4.030,00 4.030,00 
6. Uniunea Elenă din România 1.000,00 12.540,00 13.540,00 

7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România 

 
27.556,87 

 
0 

 
27.556,87 

8. Uniunea Bulgară din Banat – Români  
0 

 
3.300,00 

 
3.300,00 

9. Uniunea Croaţilor din România 8.482,85 0 8.482,85 
10. Forumul Democrat al Germanilor din 

România 
 

54.003,37 
 

16.958,00 
 

70.961,37 
11. Uniunea Armenilor din România 6.560,00 0 6.560,00 
12. Asociaţia Liga Albanezilor din 

România 
 

3.000,36 
 

5.661,50 
 

8.661,86 
13. Asociaţia Macedonenilor din 

România 
 

3.682,83 
 

52 
 

3.734,83 
14. Uniunea Polonezilor din România  0 14.267,00 14.267,00 
15. Uniunea Sârbilor din România 0 4.498,20 4.498,20 
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco 

- Musulmani din România 
 

0 
 

2.400,04 
 

2.400,04 
17. Uniunea Democrată Turcă din    
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România 9.972,00 0,36 9.972,36 
18. Asociaţia Italienilor din România 

RO.AS.IT 
 

3.400,00 
 

0 
 

3.400,00 
 TOTAL 133.621,95 100.157,10 233.779,41 
 
CANDIDATI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

600,00 

 
 

600,00 
2. Alexandru Olălău 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

3.875,00 

 
 

3.875,00 
3. Gheorghe Wagner 

Circumscripţia elect.1 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

3.150,00 

 
 

3.150,00 
4. Graziela Elena Bîrlă  

Circumscripţia elect.3  Colegiul 1 
Senat 

 
 

- 

 
 

41.600,26 

 
 

41.600,16 
5. Pândaru Traian 

Circumscripţia elect.4 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

48.851,28 

 
 

48.851,28 
6. Anghel Ilie 

Circumscripţia elect.12 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

0 

 
 

0 
7. Duţu Stelian 

Circumscripţia elect.14 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

41.010,27 

 
 

41.010,27 
8. Moise Ötvös 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 
9. János Rákosi 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

9.500,00 

 
 

9.500,00 
10. Sándor Robert Szilágyi 

Circumscripţia elect.15 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

1.000,00 

 
 

1.000,00 
11. Ciobanu Mariana 

Circumscripţia elect.19 Colegiul 1 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

22.000,00 

 
 

22.000,00 
12. Chiriac Ion 

Circumscripţia elect.20 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 
13. Csaba-István Sebestyén 

Circumscripţia elect.21 Colegiul 3 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

27.794,00 

 
 

27.794,00 
14. Dezsö Kálmán Becsek-Garda 

Circumscripţia elect.21 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

20.000,00 

 
 

20.000,00 
15. Elöd Gheza Kincses 

Circumscripţia elect.28 Colegiul 2  
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Senat - 34.040,00 34.040,00 
16. Vatavu Radu-Paul 

Circumscripţia elect.29 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

18.235,72 

 
 

18.235,72 
17. Ardelean Petru 

Circumscripţia elect.32 Camera 
Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

0 

 
 

0 
18. Vasile Chira 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

20.900,00 

 
 

20.900,00 
19. Niţurad Dumitru 

Circumscripţia elect.34 Colegiul 5 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

44.332,80 

 
 

44.332,80 
20. Butnariu Ionel 

Circumscripţia elect.35 Colegiul 2 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

700,00 

 
 

700,00 
21. Ivan Lăcrămioara Iolandina 

Circumscripţia elect.39 Colegiul 4 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

0 

 
 

0 
22. Şandru Lavinia Marcela 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 22 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

9.735,00 

 
 

9.735,00 
23. Filip Cristina 

Circumscripţia elect.42 Colegiul 17 
Camera Deputaţilor 

 
 

- 

 
 

8.600,00 

 
 

8.600,00 
24. Rădulescu Gheorghe 

Circumscripţia elect. 42 Camera 
Deputaţilor 

   

25. Timoc Constantin 
Circumscripţia elect. 43 U.S.A. 
Camera Deputaţilor 

 
- 

 
4.272,00 

 
4.272,00 

 TOTAL  370.196,33 370.196,23 
 
 Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute  venituri totale de 

70.371.819,59 lei, din care 45,47 % reprezintă transferuri de la partide şi 54,53 %  donaţii 

primite pentru campanie. 

Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost obţinute în campania electorală . 
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Nr. 
Crt 

Denumire formaţiune politică Total venituri din transferuri 
de la partid 

Total donaţii primite 
pentru campanie 

1. Partidul Democrat -  Liberal 47.337 % 52.663 % 
2. Partidul Naţional Liberal 55.662 % 44.338 % 
3. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
1.881 % 98.119 % 

4. Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

3.801 % 96.199 % 
5. Partidul România Mare 39.265 % 60.735 % 
6. Partidul României Europene 0,00 % 0,00 % 
7. Partidul Naţional Democrat 

Creştin 0,00 % 0,00 % 
8. Partidul Popular Şi al Protecţiei 

Sociale 0,00 % 100.00 % 
9. Alianţa Politică Partidul Social 

Democrat + Partidul 
Conservator 40.656 % 59.344 % 

10. Alianţa Electorală Partidul 
Verde Ecologist 45.138 % 54.862 % 
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Nr crt 

ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

Total venituri 
din transferuri 

de la partid 

Total donaţii 
primite pentru 

campanie 

1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 8,742 % 91,258 % 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 0,00 % 100,00 % 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 0,00 % 100,00 % 
4. Partida Romilor „Pro Europa” 100,00 % 0,00 % 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 0,00 % 100,00 %  
6. Uniunea Elenă din România 7,385 % 92,615 % 
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 100,00 % 0,00 % 
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 0,00 % 100,00 % 
9. Uniunea Croaţilor din România 100,00 % 0,00 % 
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 76,102 % 23,898 % 
11. Uniunea Armenilor din România 100,00 % 0,00 % 
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 34,63 % 65,37 % 
13. Asociaţia Macedonenilor din România 98,607 % 1,393 % 
14. Uniunea Polonezilor din România  0,00 % 100,00 % 
15. Uniunea Sârbilor din România 0,00 % 100,00 % 
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din 

România 
0,00 % 100,00 % 

17. Uniunea Democrată Turcă din România 99,996 % 0,004 % 
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 100,00 % 0,00 % 
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D. Date privind cheltuielile efectuate de partidele politice, alianţele 

politice/electorale şi candidaţii independenţi pentru campania electorală 
 

 Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă 

politică ori electorală în fiecare  campanie electorală se calculează prin însumarea 

valoarilor  maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. 

 În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale limita maximă este de: 

a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia 

de deputat; 

b) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia 

de senator; 

La nivel  central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare 

candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii minime brute pe ţară 

pentru fiecare candidat.    

Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la 

Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania 

electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului au fost cheltuiţi 

84.920.728,19 lei.    

In tabelul de mai jos sunt înscrise  cheltuielile totale şi cele efectuate cu 

promovarea imaginii candidaţilor pentru alegerea  Camerei Deputaţilor şi Senatului, pe 

fiecare formaţiune politică, asociaţie/uniune aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat 

independent.  

Lei 

Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune 
politică 

Total 
cheltuieli 

 din care: 
Tipărituri şi 
alte materiale 
promoţionale 

Puplicitate 
presă, Radio, 
Tv 

Publicitate 
stradală 

PARTIDE POLITICE 
 Partidul Democrat -  Liberal 25.923.907,00 10.332.615,00 9.776.301,00 3.300.928,00 
 Partidul Naţional Liberal 24.080.799,00 10.574.903,00 7.553.882,00 2.297.317,00 
 Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
3.207.128,00 1.278.370,00 778.115,00 319.120,00 

 Partidul Noua Generaţie – 
Creştin Democrat 

 
1.281.864,98 

 
1.155.865,40 

 
68.918,35 

 
40.928,51 
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 Partidul România Mare 458.250,56 221.403,17 79.941,95 73.381,51 
 Partidul României Europene 0 0 0 0 
 Partidul Naţional Democrat 

Creştin 
0 0 0 0 

 Partidul Popular şi al 
Protecţiei Sociale 

20.492,97 17.179,08 0 0 

 TOTAL 54.972.442,51 23.580.335,65 18.257.158,30 6.031.675,02 
 
ALIANŢE POLITICE 
 Alianţa politică Partidul 

Social Democrat + Partidul 
Conservator 

 
 

29.357.899,28 

 
 

12.148.478,08 

 
 

7.458.107,86 

 
 

4.916.227,17 
 TOTAL 29.357.899,28 12.148.478,08 7.458.107,86 4.916.227,17 
ALIANŢE ELECTORALE 
 Alianţa electorală Partidul 

Verde Ecologist 
 

35.014,67 
 

20.212,86 
 

3.220,00 
 

1.279,22 
 TOTAL 35.014,67 20.212,86 3.220,00 1.279,22 
 
ASOCIAŢII/UNIUNI APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 Uniunea Democrată a 

Slovacilor şi Cehilor din 
România 

 
 

5.116,83 

 
 

2.745,32 

 
 

957,95 

 
 

0 
 Uniunea Culturală a 

Rutenilor din România 
 

21.020,67 
 

3.779,25 
 

13.469,00 
 

3572,38 
 Comunitatea Ruşilor 

Lipoveni din România 
 

773,50 
 

773,50 
 

0 
 

0 
 Partida Romilor „Pro 

Europa” 
 

15.006,08 
 

15.000,00 
 

0 
 

0 
 Uniunea Ucrainenilor din 

România 
 

3.651.56 
 

595,00 
 

1.694,68 
 

904,40 
 Uniunea Elenă din România  

13.497,20 
 

0 
 

2.048,00 
 

2.213,40 
 Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România 
 

27.556,87 
 

5,807,60 
 

0 
 

0 
 Uniunea Bulgară din Banat 

– Români 
 

3.157,09 
 

714,00 
 

2.427,09 
 

0 
 Uniunea Croaţilor din 

România 
 

8.482,85 
 

8.482,85 
 

0 
 

0 
 Forumul Democrat al 

Germanilor din România 
 

34.984,00 
 

4.763,22 
 

400,00 
 

15.837,52 
 Uniunea Armenilor din 

România 
 

6.560,00 
 

6.560,00 
 

0 
 

0 
 Asociaţia Liga Albanezilor 

din România 
 

6.677,28 
 

3.245,63 
 

1.000,00 
 

0 
 Asociaţia Macedonenilor 

din România 
 

1.213,13 
 

856,78 
 

0 
 

0 
 Uniunea Polonezilor din 

România  
 

13.932,87 
 

11.742,92 
 

2.000,00 
 

0 
 Uniunea Sârbilor din 

România 
 

4.498,20 
 

4.498,20 
 

0 
 

0 
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 Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco - Musulmani 
din România 

 
 

2.290,85 

 
 

2.278,85 

 
 

0 

 
 

0 
 Uniunea Democrată Turcă 

din România 
 

9.896,28 
 

8.734,19 
 

0 
 

226.10 
 Asociaţia Italienilor din 

România RO.AS.IT 
 

3.365,00 
 

0 
 

0 
 

1.530,00 
 TOTAL 181.680,26 80.577,31 23.996,72 24.283,80 
 
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI 
1. Francisc-Iosif Kerekeş 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

14.932,96 

 
 
 

13.514,00 

 
 
 

0 

 
 
 

818,12 
2. Alexandru Olălău 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

3.865,00 

 
 
 

2.515,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
3. Gheorghe Wagner 

Circumscripţia elect.1 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

3.003,60 

 
 
 

2.903,60 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
4. Graziela Elena Bîrlă  

Circumscripţia elect.3  
Colegiul 1 Senat 

 
 

23.918,69 

 
 

8.871,54 

 
 

2.918,20 

 
 

2.605,81 
5. Pândaru Traian 

Circumscripţia elect.4 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

46.302,31 

 
 
 

3.569,62 

 
 
 

28.996,70 

 
 
 

1.859,10 
6. Anghel Ilie 

Circumscripţia elect.12 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
7. Duţu Stelian 

Circumscripţia elect.14 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

46.987,85 

 
 
 

14.877,98 

 
 
 

0 

 
 
 

32.042,01 
8. Moise Ötvös 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

2.808,00 

 
 
 

2.808,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
9. János Rákosi 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

10.199,07 

 
 
 

8.331,07 

 
 
 

1.868,00 

 
 
 

0 
10. Sándor Robert Szilágyi 

Circumscripţia elect.15 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

9.907,04 

 
 
 

6.674,50 

 
 
 

3.302,54 

 
 
 

0 
11. Ciobanu Mariana     
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Circumscripţia elect.19 
Colegiul 1 Camera 
Deputaţilor 

 
 

21.337,79 

 
 

6.005,25 

 
 

2.873,49 

 
 

5.414,03 
12. Chiriac Ion 

Circumscripţia elect.20 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

1.407,74 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

714,00 
13. Csaba-István Sebestyén 

Circumscripţia elect.21 
Colegiul 3 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

23.299,37 

 
 
 

16.906,92 

 
 
 

5.518,45 

 
 
 

604,00 
14. Dezsö Kálmán Becsek-

Garda 
Circumscripţia elect.21 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 

19.994,81 

 
 
 
 

12.101,67 

 
 
 
 

5.430,20 

 
 
 
 

2.022,95 
15. Elöd Gheza Kincses 

Circumscripţia elect.28 
Colegiul 2  Senat 

 
 

38.337,17 

 
 

17.482,31 

 
 

2.400,00 

 
 

8.683,41 
16 Vatavu Radu-Paul 

Circumscripţia elect.29 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

18.235,72 

 
 
 

0 

 
 
 

18.082,00 

 
 
 

153,72 
17. Ardelean Petru 

Circumscripţia elect.32 
Camera Deputaţilor 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
18. Vasile Chira 

Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

21.403,38 

 
 
 

20.182,89 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
19. Niţurad Dumitru 

Circumscripţia elect.34 
Colegiul 5 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

44.332,80 

 
 
 

39.712,80 

 
 
 

4.620,00 

 
 
 

0 
20. Butnariu Ionel 

Circumscripţia elect.35 
Colegiul 2 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

700,00 

 
 
 

25,00 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
21. Ivan Lăcrămioara 

Iolandina 
Circumscripţia elect.39 
Colegiul 4 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
22. Şandru Lavinia Marcela 

Circumscripţia elect.42 
Colegiul 22 Camera 
Deputaţilor 

 
 
 

5.261,74 

 
 
 

5.061,74 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
23. Filip Cristina 

Circumscripţia elect.42 
Colegiul 17 Camera 
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Deputaţilor 8.600,00 4.990,00 0 0 
24. Rădulescu Gheorghe 

Circumscripţia elect. 42 
Camera Deputaţilor 

 
 

4.584,43 

 
 

2.808,82 

 
 

0 

 
 

0 
25. Timoc Constantin 

Circumscripţia elect. 43 
U.S.A.Camera Deputaţilor 

 
 
 

4.272,00 

 
 
 

0 

 
 
 

4.272,00 

 
 
 

0 
 TOTAL 373.691,47 189.342,71 80.281,58 54.917,15 
 
 
 Din totalul cheltuielilor de 84.920.728,19 lei,  s-au utilizat 36.208.289,32 lei 

pentru “tipărituri şi alte materiale promoţionale” (42,637%),  25.822.764,46 lei pentru 

“publicitate, presă , radio, TV” (30,408%),  11.083.299,51 lei pentru “publicitate 

stradală” (13,051%) şi  11.806.374,9 lei pentru  “personal”, “chirie, întreţinere, 

funcţionare sedii”, “comunicaţii”, “protocol”, “transport”, “deplasări”, “servicii”, 

“sondaje, cercetare, consultanţă” şi “alte cheltuieli” (13,904%). 

 Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 14.548.908,60 lei valoarea veniturilor, având 

ca principală justificare faptul că parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei 

electorale urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza 

în perioada de după campanie. 

 

Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală. 
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PONDEREA CHELTUIELILOR DE PROPAGANDĂ EFECTUATE DE CĂTRE 
PARTIDELE POLITICE  IN TOTAL CHELTUIELI PENTRU CAMPANIA 
ELECTORALĂ 
 
 
Nr. 
crt. 

Denumire formaţiune politică % 

1. Partidul Democrat -  Liberal 90,302 
2. Partidul Naţional Liberal 84,823 
3. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 74,072 
4. Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat 98,739 
5. Partidul România Mare 81.773 
6. Partidul României Europene 0 
7. Partidul Naţional Democrat Creştin 0 
8. Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 83,829 
9. Alianţa politică Partidul Social Democrat + Partidul 

Conservator 
83,530 

10. Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist 70,576 
 
 
 
PONDEREA CHELTUIELILOR DE PROPAGANDĂ EFECTUATE DE CĂTRE 
ASOCIATIILE/UNIUNILE APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE  IN 
TOTAL CHELTUIELI PENTRU CAMPANIA ELECTORALĂ 
 
 
Nr. crt. Denumirea asociaţiei/uniunii aparţinâd minoritaţii naţionale % 
1. Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România 72,374 
2. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 99,048 
3. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 100 
4. Partida Romilor „Pro Europa” 100 
5. Uniunea Ucrainenilor din România 87,471 
6. Uniunea Elenă din România 31,572 
7. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 21,074 
8. Uniunea Bulgară din Banat – Români 99,493 
9. Uniunea Croaţilor din România 100 
10. Forumul Democrat al Germanilor din România 60.029 
11. Uniunea Armenilor din România 100 
12. Asociaţia Liga Albanezilor din România 63,583 
13. Asociaţia Macedonenilor din România 48,369 
14. Uniunea Polonezilor din România  98,636 
15. Uniunea Sârbilor din România 100 
16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România 99,476 
17. Uniunea Democrată Turcă din România 90,542 
18. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT 45,468 
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E. Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de formaţiunile politice,  
asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii indepentenţi în 

campania electorală. 
 

Art. 38 al. 1 din  Legea  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare prin O.U.G. nr. 66 din 

28.05.2008 „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar 

este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al 

veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, 

organizaţia cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat 

independent.” 

Termenul a fost respectat de către 10 formaţiuni politice şi 18 asociaţiile/uniunile 

aparţinând minorităţilor naţionale . 

Partidul Socialist Român nu a depus la Autoritatea Electorală Permanentă 

“Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” încălcând prevederii articolului 

38 al. 1 al Legii  nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale fiind sancţionat conf. art.41  cu amendă contravenţională. 

Din cei 31 candidaţi independenţi au depus “Raportul detaliat al veniturilor şi 

cheltuielilor electorale” un număr de 25   de candidaţi independenţi. 

Nu au depus “Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale” Cerchez 

Metin, Morhan Dumitru, Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, Mitrache Alexandru şi 

Paveliu Marin Sorin . 

Pentru nerespectarea prevederii articolului 38 al. 1 din  Legea  nr. 334/2006 

privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost sancţionaţi conf. 

art.41  cu amendă contravenţională candidaţii  Cerchez Metin şi Morhan Dumitru. 

Candidaţii independenţi Gagiu Ionel Cosmin, Cazanacli Cristian, Mitrache 

Alexandru şi Paveliu Marin Sorin care nu au  desemnat mandatari financiari şi nu au avut 

donaţii declarate la Autoritatea Electorală Permanentă  au fost identificaţi din situaţiile 

centralizate ale Biroului Electoral Central, urmând a se face toate diligenţele în vederea 

soluţionării problemei. 
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 In conformitate cu art.39 alin.(3) Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să se 

pronunţe, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra 

legalităţii plăţilor făcute. 

 Funcţionarii publici parlamentari, cu atribuţii de control, încadraţi în 

Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, au 

verificat un număr total de 3.644 “Rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor 

electorale” după cum urmează: 

• 2.065  rapoarte întocmite pentru candidaţii la Camera Deputaţilor; 

• 895  rapoarte întocmite pentru candidaţii la Senat; 

• 684   rapoarte centralizatoare pe timpuri de candidaturi şi   circumscripţii 

electorale. 

În urma verificărilor s-a constatat:  

►Mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege 

„Declaraţia privind  respectarea prevederile art. 23 - 25 din Legea nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale”. 

 ►Toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor 

naţionale şi candidaţii independenţi au respectat prevederile  art. 24 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin 

care se interzice finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către 

persoane fizice ori juridice străine . 

►Mandatarii financiari au întocmit pentru fiecare donator fişă de donaţie şi au 

prezentat documentul primar prin care s-a încasat donaţia. 

► Donatorii persoane juridice au completat  declaraţia care atestă că societatea 

nu are datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale sau la bugetele locale, la data efectuării donaţiei. 

  ►Nu au fost primite donaţii din partea unei autorităţi publice, instituţie publică, 

regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară la care 

sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de la societăţi 

comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat 
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activităţi finanţate din fonduri publice sau de la sindicate, culte religioase, asociaţii ori 

fundaţii din străinătate excepţie Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist. 

 Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist a primit donaţie  din partea unei 

formaţiuni sindicale în sumă de 500 lei, încălcând prevederile art. 25, alin.2 din Legea nr. 

334/2006, drept pentru care s-a confiscat valoarea donaţiei  şi a fost sancţionată conform  

art. 41 din Legea nr.334/2006. 

        În urma analizării documentelor puse la dispoziţie de către partidele politice au fost 

semnalate cazuri ( ex : Alianţa politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator, 

Partidul Naţional Liberal, Alianţa electorală Partidul Verde Ecologist, Partidul Noua 

Generaţie – Creştin Democrat) în care documentaţia nu era completă, fapt pentru care 

Autoritatea Electorală Permanentă a înaintat adrese prin care s-a solicitat transmiterea 

documentaţiei referitoare la alegeri sau documente suplimentare în vederea clarificării 

unor aspecte, adrese întocmite în conformitate cu prevederile art.39 alin(2) din Legea 

334/2006, modificată şi completată de O.U.G nr.66/2008. 

► Partidele politice,  alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând 

minorităţilor naţionale precum şi candidaţii independenţi au declarat  Autorităţii 

Electorale Permanente, prin mandatarul financiar, numărul de materiale de propagandă 

electorale produse, defalcat pe categorii”, respectându-se prevederile art.29, alin.4 din 

Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. 

 Alianţa politică Partidul Social Democrat  +  Partidul Conservator,  pentru 

nerespectarea prevederilor art. 39, alin.2 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a  campaniilor electorale,  a fost sancţionată conform 

art.41, alin.1  cu amendă. 

 

► În conformitate cu art.30 al.2 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita  maximă a cheltuielilor 

care pot fi efectuate de un partid politic sau o alianţă politică ori electorală  în fiecare 

campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege 

pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. 
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Din verificările efectuate asupra Rapoartelor detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au fost 

cazuri de depăşire a plafonului maxim permis prin lege. 

Mandatarii financiarii  au depus la Autoritatea Electorală Permanentă „Declaraţia 

privind respectarea plafoanelor prevăzute la art.30 al. 2” în termenul prevăzut de lege. 

 
►Au fost respectate prevederile  art. 31, alin.(1^1).   Fiecare mandatar financiar  

a gestionat veniturile şi a efectuat plăţile în perioada campaniei printr-un cont sau subcont 

special deschis. 

 
F. Soliţionarea solicitărilor şi sesizărilor primite în timpul campaniei electorale de 

către Autoritatea Electorală Permanentă. 
 

      Autoritate Electorală Permanenta a primit şi înregistrat un număr de 10 sesizări 

referitoare la încălcarea art.29, alin.2 din Legea nr.334/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare şi un număr de 6 solicitări, referitoare la liberul acces la informaţii 

de interes public. 

 Solicitările au fost făcute  în temeiul Legii nr.544/2001, prin care se cerea 

Autorităţii Electorale Permanente să pună la dispoziţie  copiile rapoartelor  de venituri şi 

cheltuieli electorale, întocmite de către mandatarii financiari, pentru o parte din candidaţi 

propuşi de unele partide politice sau a unor candidaţi independenţi, la diferite funcţii.. 

        La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu 

Legea nr.334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor, că aceste date se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I , conform art.38 alin (2) , unde vor putea fi 

studiate de orice persoana interesată. 

 La  sediul  central al Autorităţii Electorale Permanente au fost soluţionate 3 

sesizări cu privire la încălcarea art.29, alin.2 din  Legea nr.334/2006, republicată. 

 In urma demersurilor făcute de către personalul cu atribuţii de control, din cadrul 

Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale s-a 

constatat că pentru un număr de 2 sesizări nu au fost identificate afişe electorale sau alte 

materiale din categoria celor reclamate, expuse public, motiv pentru care s-a propus 

clasarea. 
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 O  sesizare cu privire la încălcarea art.50 lit.g , competenţa de constatare şi 

sancţionare aparţine Poliţiei, fapt pentru care s-a declinat competenţa de soluţionare către 

I.P.J.Botoşani. 

  Intrucât obiectul  a 5 sesizări nu se referea la fapte comise  pe raza Municipiului 

Bucureşti, acestea au fost declinate filialelor teritoriale ale Autoritatii Electorale 

Permanente, după cum urmează: 

• 4 sesizări au fost repartizate Filialei Regională Nors-Est ; 

• o sesizare a fost repartizată Filialei Regionale Sud-Est.; 

• 2 sesizări repartizate Filialei Regionale Centru. 
Pentru soluţionarea celor 4 sesizări primite de către Filiala Regională Nors-Est 

personalul cu atribuţii de control a întreprins următoarele demersuri:   

• pentru 2 dintre sesizări s-au solicitat  documente suplimentare în 

conformitate cu art. 36 din Legea 334/2006, adrese rămase fără răspuns; 

• pentru una din sesizări s-a trimis o adresă către organele competente să ne 

acorde sprijin conform art. 37 din Legea 334/2006, adresă la care nu am 

primit răspuns; 

• pentru o altă sesizare s-a  propus clasarea deoarece în urma verificarilor s-a 

constatat că nu au fost identificate materiale de propagandă electorală,  

sesizarea fiind depusă după încheierea procesului de vot.  

In urma verificărilor efectuate de către personalul cu atribuţii de control din cadrul 

Filialei Regionale Sud-Est s-a constatat că cele reclamate nu putut fi susţinute cu acte 

doveditoare, fapt pentru care s-a propus clasarea materialului. 

Filiala Regională Centru a verificat în teren aspectele reclamate de petenţi în cele 

două sesizări primite şi a constatat ca   fiind  neîntemeiate , fapt pentru care s-a propus 

clasarea.  

 
G. Concluzii 

 

 Se poate aprecia faptul că, la alegerile parlamentarea din 30 noiembrie 2008, 

comparativ cu cele locale care au avut loc în vara anului 2008, s-a înregistrat o 
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îmbunătăţire a activităţii desfăşurată pe linie financiară de către personalul desemnat a 

conduce şi evidenţia cheltuielile şi sursele de finanţare în cadrul campaniei electorale, 

creându-se totodată posibilităţi pentru:  

• creşterea transparenţei privind sursele de finanţare a campaniei electorale utilizate 

de participanţi; 

• asigurarea unei mai bune coordonări din punct de vedere financiar a activităţilor 

desfăşurate pe plan central şi local, privind veniturile şi cheltuielile aferente 

campaniei electorale; 

• verificarea activităţilor de tipărire şi distribuire a materialelor de propagandă 

electorală. 

 

Probleme cu care s-au  confruntat personalul cu atribuţii de control  în timpul  în 
timpul verificărilor celor două tipuri de alegeri care s-au desfăşurat în anul 2008 

 
 

Au fost desemnaţi mandatari financiari, în câteva circumscripţii electorale, fără o  
pregătire în domeniu şi care  au  înţeles  parţial modalitatea de lucru în campanie. 

 
 
Capitolul venituri 

1. S-a constatat că unele donaţii au fost dublate. 
2. S-a făcut confuzie între sumele reprezentând donaţii în timpul campaniei 

electorale şi sumele transferate de la partid provenite din donaţii. 
3. Nu au fost transmise fişe de donaţii pentru toate persoanele fizice/juridice 

donatoare. 
 
Capitolul cheltuieli 
1. Nu au fost transmise toate documentele justificative care să susţină înscrisurile 

din rapoartele de venituri şi cheltuieli. 
2. Nu au fost transmise de către unii mandatari financiari „Contractele „ încheiate de 

către organizaţiile de partid cu unii furnizori de prestări servicii, deşi existau 
facturi fiscale care făceau referire la aceste contracte. 

3. Au fost introduse în cheltuielile pentru campanie şi cheltuieli care reprezentau 
activitatea curentă a partidului. 

4. Au fost cazuri când s-au solicitat alte copii ale documentelor . 
 
 
Declaraţii 
1. S-a solicitat completarea unor dosare fie cu declaraţia privind respectarea 

plafoanelor, fie cu respectarea art.23-25 din L.334/2006.  
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2. Au fost cazuri când s-a solicitat refacerea declaraţiei privind materialele de 
propagandă utilizate în campanie. 

 
Raport de venituri şi cheltuieli 
1. Au fost depistate erori de calcul 
2. A existat o situaţie în care mandatarul financiar de circumscripţie electorală a 

depus Raportul numai la solicitarea scrisă a A.E.P. 
 

 
 

IV. Activitatea  în timpul campaniei pentru alegerile parţiale care au avut loc în 
anul 2008 

 
     In perioada septembrie - decembrie 2008, s-au organizat   alegeri locale parţiale pentru 

alegerea primarului şi consilierilor locali în 9 localităţi din ţară, conform următoarelor 

hotărâri de guvern: 

• H.G. 810/13.08.2008, alegeri parţiale – 21 septembrie 2008 pentru alegerea 

primarului şi consilieri locali în comunele Suhurlui – jud. Galaţi,   Otelec – jud. 

Timiş şi pentru alegerea primarului în comunele Gârdani şi Ruscova – jud. 

Maramureş; 

• H.G. 1089/18.09.2008, alegeri parţiale - 26 octombrie 2008 pentru alegerea 

primarului în oraşul Huedin – jud. Cluj; 

• H.G.1241/10 octombrie 2008, alegeri parţiale 16 noiembrie 2008 pentru 

alegerea primarului în   comunele Voineşti – jud. Iaşi, Zăgar – jud. Mureş şi 

Segarcea Vale – jud. Teleorman; 

• H.G.1327/29octombrie 2008, alegeri parţiale – 07.12.2008 pentru alegerea 

primarului în   comuna Criciova – jud. Timiş; 

• H.G.1395/07.11.2008,alegeri parţiale-14.12.2008 pentru primarului în comuna 

Borăneşti – jud. Ialomiţa. 

 

În cursa electorală în alegerile pentru funcţia de primar şi consilieri locali din  

comuna Suhurlui – jud. Galaţi s-au angajat Partidul Naţional Liberal, Partidul Social 

Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul Conservator şi Partidul Alternativa 

Ecologistă. 
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      Toate aceste formaţiuni politice şi-au declarat şi înregistrat mandatarii financiari, 

şi-au înregistrat toate declaraţiile specificate în Legea 334/2008 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, au respectat prevederile art.38 alin.1 cu 

privire la întocmirea raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale astfel: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Naţional Liberal 11.300,00 1.300,00 
2. Partidul Social Democrat 2.606,58 2.606,58 
3. Partidul Democrat Liberal 0 0 
4. Partidul Conservator 0 0 
5. Partidul Alternativa Ecologistă 0 0 

 

În comuna Otelec din judeţul Timiş şi-au desemnat candidaţi  

pentru alegerile din 21 septembrie 2008 la funcţia de primar şi consilieri locali 

următoarele formaţiuni politice: Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul 

Social Democrat, Partidul Democrat Liberal şi Partidul Naţional Liberal. 

       Formaţiunile politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de 

depunere a actelor. 

Deasemenea s-au respectat prevederile art.38 alin.1 cu privire la prezentarea 

raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale şi în urma verificărilor a 

rezultat că: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 
 

319,00 
 

319,00 
2. Partidul Social Democrat 595,00 595,00 
3. Partidul Democrat Liberal 34,70 34,70 
4. Partidul Naţional Liberal 0 0 

 

Din documentele primite de la Filiala Nord-Vest a A.E.P. pentru comunele 

Gârdani şi Ruscova – judeţ Maramureş, reiese că au participat reprezentanţi ai 

următoarelor formaţiuni politice: Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi 

Partidul Social Democrat. 

Au fost respectate prevederile art.38 alin.1 cu privire la prezentarea raportului detaliat 

privind veniturile şi cheltuielile electorale. In “Rapoartele delaliate ale veniturilor  şi 



52 
 

cheltuielilor” întocmite de către mandatarii financiari, sunt înscrise  la capitolul „venituri” 

– 0 lei şi la capitolul „cheltuieli” – 0 lei. 

În oraşul Huedin - judeţul Cluj, pentru  alegerile locale parţiale în vederea alegerii 

primarului au intrat în competiţie Partidul Social Democrat, 

Partidul Democrat Liberal şi Partidul Naţional Liberal. 

         Partide politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de depunere a 

actelor. 

 Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat că partidele politice au angajat   venituri şi au efectuat cheltuieli conform 

tabelului de mai jos: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 755,00 755,00 
2. Partidul Democrat Liberal 2.629,00 2.629,00 
3. Partidul Naţional Liberal 0 0 

 

• În comuna Segarcea Vale – judeţ Teleorman pentru alegerea în funcţia  

de primar  au participat reprezentanţi ai următoarelor formaţiuni politice: Partidul Social 

Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi Partidul România 

Mare. 

         Partide politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de depunere a 

actelor. 

 Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat că partidele politice au angajat   venituri şi au efectuat cheltuieli conform 

tabelului de mai jos: 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 5.300,03 5.300,03 
2. Partidul Democrat Liberal 0 1.529,94 
3. Partidul Naţional Liberal 0 0 
4. Partidul România Mare 0 0 

 

Pentru funcţia de primar în comuna Voineşti – judeţ Iaşi şi-au desemnaţi 
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candidaţi următoarele partide politice: Partidul Social Democrat, Partidul Democrat 

Liberal, Partidul Naţional Liberal, Partidul România Mare. 

De asemenea în cursa electorală s-a înscris şi candidatul independent Lungu  

Costel. 

     Toate  formaţiunile politice şi-au declarat şi înregistrat mandatarii financiari, au depus 

declaraţiile specificate în Legea 334/2008 privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, au respectat prevederile art.38 alin.1 cu privire la întocmirea 

raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat : 

 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 1.952,00 2.452,00 
2. Partidul Democrat Liberal 14.400,00 14.372,82 
3. Partidul Naţional Liberal 3.000,00 700,00 

 

Partidul România Mare şi candidatul independent Lungu Costel  au depus doar 

formularul de înregistrare a mandatarului  financiar, celelalte documente prevăzute de 

legea nr.334/2006 nefiind prezentate. 

Acest fapt a dus la sancţionarea candidatului independent Lungu Costel şi a 

Partidului România Mare cu avertisment, conf.art.5, alin.2, lit(a) din O.G. nr.2/2001 

coroborat cu art.41, alin.1 din Legea nr.334/2006. 

  

În comuna  Zăgar judeţul Mureş, pentru alegerea în funcţia de primar, au avut loc 

doua tururi de scrutin, al doilea pe data de 23 noiembrie 2008 şi şi-au desemnat candidaţi 

Partidul Social Democrat,  Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi 

Partidul Naţional Creştin Democrat. 

         Partide politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de depunere a 

actelor. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale au 

rezultat : 
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Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 52,54 52,54 
2. Partidul Democrat Liberal 0 418,55 
3. Partidul Naţional Liberal 500,00 500,00 
4. Partidul Naţional Creştin Democrat 0 0 

 

Pentru funcţia de primar, în comuna  Criciova – judeţ Timiş , şi-au desemnat  

candidaţi,  următoarele partide politice Partidul Social Democrat, Partidul Democrat 

Liberal, Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator şi Uniunea Ucrainenilor din 

România.  

 De asemenea s-au prezentat candidaturile şi Petrovici Nicolae, Ploscariu 

Petru,   Dancia Rodica Mariana şi  Anăstăsoie Gheorghe – candidaţi independenţi. 

          Formaţiunile politice respective şi candidaţii independenţi au respectat prevederile 

Legii 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, totodată 

fiind respectate şi termenele de depunere a documentelor. 

Deasemenea, au respectat prevederile art.38 alin.1 cu privire la prezentarea 

raportului detaliat privind veniturile şi cheltuielile electorale. 

Toate formaţiunile politice şi candidaţii independenţi au avut venituri - 0 lei şi cheltuieli 

electorale – 0 lei. 

 

Pentru funcţia de primar, în comuna  Borăneşti – judeţ Ialomiţa  şi-au desemnat  

candidaţi în alegeri următoarele partide politice Partidul Social Democrat şi Partidul 

Democrat Liberal. 

         Partide politice au respectat prevederile Legii 334/2006 privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, totodată fiind respectate şi termenele de depunere a 

actelor. 

Din verificările efectuate asupra Rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale a 

rezultat : 

Nr. crt. Denumire formaţiune politică Venituri Cheltuieli 
1. Partidul Social Democrat 300,54 288,05 
2. Partidul Democrat Liberal 1.000,00 981,84 

 

 Intreaga activitate privind alegerile locale parţiale a revenit ca sarcină filialelor 

regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, respectiv: 
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• Filiala Regională Sud-Est; 

• Filiala Regioală Vest; 

• Filiala Regională Nord-Vest; 

• Filiala Regională Sud-Muntenia 

• Filiala Regională Nord-Est. 

• Filiala Regională Centru – Braaşog 

• Filiala Regiobală Bucureşt – Ilfov 

 
 

V. Soluţionări scrisori, solicitări,  reclamaţii şi  sesizari 
 
 
       Autoritate Electorală Permanentă a primit şi înregistrat un număr de 35 

sesizări referitoare la încălcarea art.29, alin.2 din Legea nr.334/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare şi un număr de 15 solicitări, referitoare la liberul acces la 

informaţii de interes public. 

 Solicitările au fost făcute  în temeiul Legii nr.544/2001, prin care se cerea 

Autorităţii Electorale Permanente să pună la dispoziţie  copiile rapoartelor  de venituri şi 

cheltuieli electorale, întocmite de către mandatarii financiari, pentru o parte din candidaţi 

propuşi de unele partide politice sau a unor candidaţi independenţi, la diferite funcţii. 

        La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu 

Legea nr.334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor, că  datele se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I , conform art.38 alin (2) , unde vor putea fi 

studiate de orice persoana interesată. 

 Sesizările au fost făcute în temeiul  Legii nr.334/2006, pentru încălcarea art.29 

alin (2), prin care petenţii reclamau faptul că materialele de propagandă electorală 

produse de unele partide politice nu întrunesc conditiile legii. 

  In urma demersurilor întreprinse de către personalul cu atribuţii de control, 

din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale s-a constatat că pentru un număr de 20 sesizări nu au fost identificate afişe 

electorale sau alte materiale din categoria celor reclamate, expuse public, motiv pentru 

care s-a propus clasarea. 
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 O  sesizare cu privire la încălcarea art.50 lit.g, din Legea nr.35/2008, competenţa 

de constatare şi sancţionare aparţine Poliţiei, fapt pentru care s-a declinat competenţa de 

soluţionare către I.P.J.Botoşani. 

   Pentru un număr de 14 sesizări, în urma constatărilor la faţa locului partidele 

politice reclamate, au fost sancţionate contravenţional cu AVERTISMENT pentru 

încălcarea dispoziţiei art.29 din Legea nr.334/2006, fapta prevăzută şi sancţionată de 

art.41 alin (1) din legea mai susmenţionată. 

 

VI. Alte  activităţi  
 

• Întocmirea Planului anual de control ; 
• Întocmirea Bugetului aferent planului de control; 
• Întocmirea Bugetelor pentru cele două campanii electorale; 
• Participarea la acţiunea de introducere date  de pe listele suplimentare; 
• Întocmirea de lucrări de sinteză; 
• Participarea la acţiunea de inventariere anuală; 

 
 
In anul  2009, activitatea Departamentului are ca principale obiective, continuarea  

acţiunii de control a formaţiunilor politice,  conform planului anual de control, 

îndrumarea şi verificarea finanţării campaniilor electorale pentru alegerile 

europarlamentare, prezidenţiale şi parţiale, precum şi verificarea cheltuielilor aferente 

acestora. 

 

DIRECTOR GENERAL, 
       Gheorghe Onogea 
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