
 
EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR 

 EFECTUATE DE CĂTRE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2013 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 
JUDEŢEANĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
   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 04.11-08.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal organizaţia judeţeană Bistriţa-Năsăud 
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 Bistriţa-Năsăud 
au totalizat 93.789,00 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 36.189,00 
lei şi din donații în sumă de 57.600,00 lei. 
    

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

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, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 18 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13126 
 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  - ORGANIZAŢIA 
JUDEŢEANĂ BRĂILA 

 
   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 06.11-15.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal organizaţia judeţeană Brăila 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 – organizaţia judeţeană Brăila au 
totalizat 120.206,50 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 
 

II. Recomandări: 
Respectarea permanenă a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor 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 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13314 
 
 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ COVASNA 
 

   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 11.11-20.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat organizaţia judeţeană Covasna 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 – organizaţia judeţeană Covasna au 
totalizat 82.016,75 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 67.981,00 
lei, din donații în sumă de 12.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 2.035,75 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 22 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13381 
 
 
 
 

 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMANIA 

 
   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 Uniunii Ucrainienilor din România 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 Ucrainienilor din România au totalizat 6.539.885,15 lei și 
au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 1.563,00 lei, din donații în sumă de 
13.455,60 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 6.461.000,00 lei și din alte surse de 
venit în sumă de 63.866,55 lei. 
      De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 4 alin. (4), ale art. 7 alin. 
(1) şi ale art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea 
Ucrainienilor din România a fost sancţionată conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea 
nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, 
cu completările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 25 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13414 
 
 
 
  RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  - ORGANIZAŢIA 
JUDEŢEANĂ PRAHOVA 

 
   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 11.11-22.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat organizaţia judeţeană Prahova 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 – organizaţia judeţeană Prahova au 
totalizat 591.198,41 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 481.246,00 
lei, din donații în sumă de 102.750,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.202,41 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 26 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13427 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN  - 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 07.10-16.10.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român organizaţia judeţeană Galaţi 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 Ecologist Român – organizaţia judeţeană Galaţi au 
totalizat 6.300,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 460,00 lei, 
din donații în sumă de 5.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 840,00 lei. 
   De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Ecologist Român organizaţia judeţeană Galaţi a 
fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 
activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 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 și ale Hotărârii 
de Guvern nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 27 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13485 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ OLT 
 

   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 13.11-22.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal organizaţia judeţeană Olt 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 Olt au 
totalizat 82.196,01 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 53.543,01 
lei, din donații în sumă de 24.950,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.703,00 lei. 



 
 

II. Recomandări: 
Refacerea în formă autentică a documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra imobilul 

în care partidul îşi are sediul, precum şi a contractului de subînchiriere a spaţiului pentru unul dintre 
birourile parlamentare. 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 
BUCURESTI, 27 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13486 
 
 
 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ BRĂILA 
 

   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 18.11-22.11.2013 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator organizaţia judeţeană Brăila 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 Conservator – organizaţia judeţeană Brăila au totalizat 
50.130,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 3.410,00 lei şi din 
donații în sumă de 46.720,00 lei. 
 

II. Recomandări: 
Respectarea permanentă a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor 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, 27 NOIEMBRIE 2013 
NR. 13493 
 


