
 
EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR 

 EFECTUATE DE CĂTRE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2013 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  - SEDIUL CENTRAL 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 04.09-04.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Național Liberal – sediul central pentru anul 2012. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal – sediul central au totalizat 18.113.877,54 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 7.159.474,65 lei, din donații în sumă de 

9.364.854,50 lei, din subvenții de la bugetul de stat îmn sumă de 1.388.031,16 lei și din alte surse de venit 

în sumă de 201.517,23 lei. 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei 

financiar-valutare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile si  

completările ulterioare; 

- aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-

contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

- utilizarea conturilor contabile specifice persoanelor juridice fără scop patrimonial în conformitate cu 

Ordinul MEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice 

fără scop patrimonial. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCURESTI, 04 OCTOMBRIE 2013 

NR. 11523 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL FORȚA CIVICĂ  - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 

BACĂU 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 



 

 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.09-10.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Forța Civivă organizația județeană Bacău pentru anul 2012. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Forța Civică organizația județeană Bacău au totalizat 33.459,31 lei și 

au fost obținute din donații în sumă de 33.459,20 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,11 lei. 

II. Recomandări: 

- întocmirea tuturor registrelor obligatorii de contabilitate, respectiv întocmirea Registrului Cartea 

mare conform art. 20 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- respectarea prevederilor privind funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform Ordinului 

MEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 

patrimonial. 

- verificarea concordanței dintre datele de evidență contabilă ale organizației și publicările din 

Monitorul Oficial al României Partea I, în scopul evitării eventualelor omisiuni; 

- aprofundarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice, precum și a procedurilor 

financiar-contabile. 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCURESTI, 16 OCTOMBRIE 2013 

NR. 11943 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ GORJ 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 07.10-16.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Național Liberal organizația județeană Gorj pentru anul 2012. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal organizația județeană Gorj au totalizat 145.736,78 

lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 69.024,00 lei, din donații în sumă de 

76.700,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 12,78 lei. 

II. Recomandări: 

- aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-

contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

- respectarea prevederilor Ordinului MEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile 

pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCURESTI, 21 OCTOMBRIE 2013 

NR. 12062 



 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL VERDE  - SEDIUL CENTRAL 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 21.08-03.09.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Verde sediul - central pentru anul 2012. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Verde - sediul central au totalizat 201.214,33 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 7.500,00 lei, din donații în sumă de 67.100,00 lei,  din alte 

surse de venit în sumă de 2.098,51 lei și din creditare în sumă de 124.515,82 lei. 

   Au fost constatate încălcări ale prevederilor art. 3 alin. (1-3), art. 4 alin. (4), art. 7, art. 8, art. 9 și art. 12 

alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Aceste fapte constituie 

contravenție, pentru care Partidului Verde – sediul central a fost sancționat conform art. 41 alin. (1) și art. 

42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

 

BUCURESTI, 28 OCTOMBRIE 2013 

NR. 12323 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL  - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ SIBIU 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 14.10-23.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Național Liberal organizația județeană Sibiu pentru anul 2012. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal organizația județeană Sibiu au totalizat 43.531,00 lei 

și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 41.431,00 lei și din donații în sumă de 

2.100,00 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCURESTI, 28 OCTOMBRIE 2013 

NR. 12343 

 

 



 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ PRAHOVA 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.10-25.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Democrat Liberal organizația județeană Prahova pentru anul 2012. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal organizația județeană Prahova au totalizat 

1.853.224,88 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 1.654.176,00 lei, din 

donații în sumă de 199.023,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 25,88 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 30 OCTOMBRIE 2013 

NR. 12426 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ALIANȚA SOCIALISTĂ  - SEDIUL CENTRAL 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 25.09-04.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Alianța Socialistă – sediul central pentru anul 2012. 

Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Alianța Socialistă – sediul central au totalizat 36.028,80 lei și au fost 

obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 34.456,00 lei, din donații în sumă de 1.550,00 lei 

și din alte surse de venit în sumă de 22,80 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 30 OCTOMBRIE 2013 

NR. 12436 

 

 

 

 



 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ SĂLAJ 

 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), și (6) din Legea nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare 

și cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și 

cu notificarea misiunii de control, în perioada 14.10-23.10.2013 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Social Democrat organizația județeană Sălaj pentru anul 2012. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control 

s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat organizația județeană Sălaj au totalizat 56.239,34 lei 

și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 16.328,00 lei, din donații în sumă de 

32.578,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.333,34 lei. 

II. Recomandări: 

- aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare 

pentru persoanele juridice care desfășoară activități fără scop patrimonial; 

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 , republicată, cu completările ulterioare și 

ale Hotărârii de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările 

ulterioare. 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 01 NOIEMBRIE 2013 

NR. 12508 


