
 
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA  

DECEMBRIE 2013 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ - SEDIUL CENTRAL 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.11-11.12.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Social Liberale - 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 Uniunii Social Liberale - Sediul central au totalizat 38.417.368,08 
lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 485.920,00 lei, din donații în 
sumă de 26.159.427,05 lei și din alte surse de venit în sumă de 11.772.021,03 lei. 

II. Recomandări: 
- respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 15/1996 privind 

întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind 
activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

- publicarea corectă a informaţiilor privind veniturile înregistrate în cursul unui an, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a fiecărui an, conform art. 4 alin. 
(4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (3) din 
Legea nr. 334/2006. 
        
BUCURESTI, 12 DECEMBRIE 2013 
NR. 14143 
 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ BACĂU 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 14.10-25.10.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român organizaţia judeţeană Bacău pentru anul 
2012. 
 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român organizaţia judeţeană Bacău au 
totalizat 48.148,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 
   De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) Legea nr. 
334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român 
organizaţia judeţeană Bacău a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea 
nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

II. Recomandări: 
- aprofundarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice, precum şi a 

procedurilor financiar-contabile. 
 
BUCURESTI, 13 DECEMBRIE 2013 
NR. 14262 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN - SEDIUL CENTRAL 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.10-13.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român - Sediul central pentru anul 2012. 
      Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român - Sediul central au totalizat 
299.917,45 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 51.153,00 lei și din 
donații în sumă de 248.764,45 lei. 
      De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. 
(4), art. 9 şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 
Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român – Sediul central a fost sancţionat conform art. 41 alin. 
(1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 16 DECEMBRIE 2013 
NR. 14393 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.11-11.12.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României organizaţia sectorului 
6 Bucureşti pentru anul 2012. 
 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Uniunii Naţionale pentru Progresul României organizaţia 
sectorului 6 Bucureşti au totalizat 35.450,02 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 350,00 lei, din donații în sumă de 35.100,00 lei şi din alte surse de venit în sumă 
de 0,02 lei. 

II. Recomandări: 
- prezentarea documentelor referitoare la donaţiile încasate care nu au fost puse la dispoziţia 

echipei de control; 
 
BUCURESTI, 16 DECEMBRIE 2013 
NR. 14394 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VÂLCEA 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.12-11.12.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu organizaţia judeţeană Vâlcea 
pentru anul 2012. 
 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului Dan Diaconescu organizaţia judeţeană 
Vâlcea au totalizat 88.258,30 lei și au fost obţinute din donații în sumă de 88.258,22 şi din alte 
surse de venit în sumă de 0,08 lei.    

II. Recomandări: 
- respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu modificările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 17 DECEMBRIE 2013 
NR. 14464 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”  - 

SEDIUL CENTRAL 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.11-11.12.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa” – Sediul central pentru 
anul 2012. 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa” – Sediul central au 
totalizat 12.676.183,92 lei și au fost obţinute din donații în sumă de 142.504,16 lei, din venituri 
obţinute de la bugetul de stat în sumă de 11.164.000,00 lei şi din alte surse de venituri în sumă de 
1.369.679,76 lei. 
   Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 18 DECEMBRIE 2013 
NR. 14542 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - SEDIUL CENTRAL 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.10-13.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - 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 Social Democrat - Sediul central au totalizat 
26.356.562,46 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 19.160.317,92 
lei, din donații în sumă de 3.714.938,09 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 
2.380.317,28 lei și din alte surse de venit în sumă de 1.100.989,17 lei. 
      De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 
334/2006,republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 
Sediul central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu completările ulterioare. 

II. Recomandări: 
- respectarea Legii nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- utilizarea conturilor contabile specific persoanelor juridice fără scop patrimonial, în 

conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. 
 
BUCURESTI, 18 DECEMBRIE 2013 
NR. 14543 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ROMÂNIA MARE  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ GALAŢI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28.10-01.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului România Mare organizaţia judeţeană Galaţi pentru anul 
2012. 
 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare organizaţia judeţeană Galaţi au totalizat 
33.945,00 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 7.340,00 lei, din 
donații în sumă de 25.075,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 1.530,00 lei. 
   De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. 
(4) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru 
aceste fapte, Partidul România Mare organizaţia judeţeană Galaţi a fost sancţionat conform art. 41 
alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

II. Recomandări: 
- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, ale Hotărârii 
de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi a Ordinului 
Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ; 
 
BUCURESTI, 18 DECEMBRIE 2013 
NR. 14550 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ SATU MARE 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.12-06.12.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal organizaţia judeţeană Satu Mare pentru 
anul 2012. 
 



 
 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal organizaţia judeţeană Satu Mare au 
totalizat 183.670,31 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 95.276,00 
lei din donații în sumă de 88.390,00 lei şidin alte surse de venit în sumă de 4,31 lei.    

II. Recomandări: 
- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare și ale Hotărârii 
de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare. 

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii. 
 
BUCURESTI, 20 DECEMBRIE 2013 
NR. 14728 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ CARAŞ-SEVERIN 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 21.10-25.10.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal organizaţia judeţeană Caraş-Severin 
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 Democrat Liberal organizaţia judeţeană Caraş-Severin 
au totalizat 429.421,88 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
31.545,00 lei, din donații în sumă de 197.919,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 199.957,88 
lei. 
       De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) şi ale art. 
12 alin. (1) lit. f din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, 
Partidul Democrat Liberal organizaţia judeţeană Caraş-Severin a fost sancţionat conform art. 41 
alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

II. Recomandări: 
- aprofundarea reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește obținerea de venituri din 

alte surse. 
 
BUCURESTI, 30 DECEMBRIE 2013 
NR. 14861 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU - SEDIUL 

CENTRAL 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.10-06.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu - 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 Poporului Dan Diaconescu - Sediul central au totalizat 
6.547.731,95 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 346.401,17 lei, 
din donații în sumă de 6.097.427,32 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 103.868,03 
lei și din alte surse de venit în sumă de 35,43 lei. 
      De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 4 
alin. (4), art. 9 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările 
ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Poporului Dan Diaconescu – Sediul central a fost 
sancţionată conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 
completările ulterioare. 

II. Recomandări: 
- studierea temeinică a legislaţiei specifice finanţării activităţii partidelor politice; 
- studierea temeinică a legislaţiei financiar-contabile specifice persoanelor juridice care 

desfăşoară activităţi fără scop patrimonial. 
 
BUCURESTI, 30 DECEMBRIE 2013 
NR. 14867 

 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - SEDIUL CENTRAL 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.36 alin. (1), (5), şi (6) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 04.09-04.10.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Sediul central pentru anul 2012. 
      Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Sediul central au totalizat 
39.070.929,66 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 7.194.061,77 lei, 
din donații în sumă de 29.067.726,42 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 
2.220.163,85 lei și din alte surse de venit în sumă de 588.977,62 lei. 
        Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 30 DECEMBRIE 2013 
NR. 14868 


