
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN PERIOADA  

IANUARIE - FEBRUARIE 2014 
 
 
 

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

SECTORULUI 2 BUCUREȘTI 
 

 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 Partidului Național Liberal Organizația Sectorului 2 București 
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 Național Liberal Organizaţia Sectorului 2 București au 
totalizat 61.040,41 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 52.835,00 
lei, din donaţii în sumă de 8.200,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5,41 lei. 
    De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea 
nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, 
cu completările ulterioare. Pentru acest fapt, Partidul Național Liberal Organizaţia Sectorului 2 
București 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 prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
 
BUCURESTI, 16 IANUARIE 2014 
NR. 456 
 
 
 
 



 
 

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

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA JUDEȚEANĂ 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.01-24.01.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Județeană 
Vâlcea pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia 
Județeană Vâlcea au totalizat 4.098,00 lei și au fost obţinute  din cotizațiile membrilor de partid în 
sumă de 3.098,00 lei și din donaţii în sumă de 1.000,00 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 29 IANUARIE 2014 
NR. 840 
 
 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ DÂMBOVIȚA 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.01-24.01.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană 
Dâmbovița pentru anul 2013. 

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 
Dâmbovița au totalizat 4.020,00 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
1.020,00 lei și din donații în sumă de 3.000,00 lei. 
    

II. Recomandări: 
Achiziționarea registrului unic de control. 

 
 
BUCURESTI, 29 IANUARIE 2014 
NR. 842 
 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN 

DEMOCRAT  - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRAȘOV 
 

 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.01-24.01.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat Organizaţia 
Judeţeană Brașov pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat Organizaţia 
Judeţeană Brașov au totalizat 6.620,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de 
partid. 
    

 Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 
 
BUCURESTI, 29 IANUARIE 2014 
NR. 843 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  - 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.01-30.01.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 
2013. 

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 Bacău au 
totalizat 123.130,00 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 
 

II. Recomandări: 
Respectarea prevederilor privind funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform 

Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare. 
    
 
BUCURESTI, 05 FEBRUARIE 2014 
NR.1106 



 
 

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

JUDEŢEANĂ GALAȚI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.01-31.01.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Galați pentru anul 
2013. 

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 Galați au 
totalizat 186.248,92 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 160.283,00 
lei, din donații în sumă de 2.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.965,92 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 05 FEBRUARIE 2014 
NR. 1107 
 
 
 

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

SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 
 

 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.01-07.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal Organizația Sectorului 5 București 
pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal Organizaţia Sectorului 5 București au 
totalizat 65.097,50 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 60.097,50 lei 
și din donaţii în sumă de 5.000,00 lei. 
 
 Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 07 FEBRUARIE 2014 
NR. 1180 
 
 



 
 

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

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
 

 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28.01-10.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal Organizaţia Municipiului București 
pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal Organizaţia Municipiului București 
au totalizat 544.860,38 lei și au fost obţinute din donaţii în sumă de 544.800,00 lei și din alte surse 
de venit în sumă de 60,38 lei. 
 
 Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 10 FEBRUARIE 2014 
NR. 1269 
 
 
 

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

SECTORULUI 3 BUCUREȘTI 
 

 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28.01-10.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator Organizaţia Sectorului 3 București pentru 
anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator Organizaţia Sectorului 3 București au 
totalizat 7.767,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. 
 

II. Recomandări: 
- întocmirea borderourilor pentru cotizațiile încasate prin chitanțe colective; 
- păstrarea exemplarului 2 al chitanțelor de încasare a veniturilor în carnet pentru verificarea 

operațiunilor efectuate în registrul de casă conform Ordinului nr. 3512/2008 privind 
documentele financiar-contabile; 

- completarea tuturor rubricilor din formularele de evidență a cotizațiilor. 
 
BUCURESTI, 11 FEBRUARIE 2014 
NR. 1339 



 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GALAȚI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 03.02-14.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană Galați 
pentru anul 2013. 

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 
Galați au totalizat 34.225,83 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
14.351,00 lei, din donații în sumă de 19.873,00 şi din alte surse de venit în sumă de 1,83 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 19 FEBRUARIE 2014 
NR. 1665 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ CLUJ 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.01-07.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 
2013. 

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 Cluj au 
totalizat 182.138,67 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 20 FEBRUARIE 2014 
NR. 1733 
 
 
 



 
 

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

JUDEŢEANĂ ILFOV 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 
2013. 

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 Ilfov au 
totalizat 193.190,42 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 193.190,00 
lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,42 lei. 
    

II. Recomandări: 
Completarea tuturor rubricilor din formularele de evidență a cotizațiilor. 

 
 
BUCURESTI, 20 FEBRUARIE 2014 
NR. 1764 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ ILFOV 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.02-20.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 
2013. 

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 Ilfov au 
totalizat 211.361,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 148.720,00 
lei și din donații în sumă de 62.641,00 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 21 FEBRUARIE 2014 
NR. 1795 
 
 



 
 

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

JUDEŢEANĂ ILFOV 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Ilfov pentru anul 
2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Ilfov au 
totalizat 82.959,96 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 82.959,00 lei 
și din alte surse de venit în sumă de 0,96 lei. 
 

II. Recomandări: 
Achiziționarea registrului unic de control. 

 
 
BUCURESTI, 21 FEBRUARIE 2014 
NR. 1809 
 
 
 

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

SECTORULUI 6 BUCUREȘTI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 6 București 
pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 6 București au 
totalizat 96.450,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 56.210,00 lei 
și din donații în sumă de 40.240,00 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 27 FEBRUARIE 2014 
NR. 2041 
 
 
 



 
 

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

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia Sectorului 
5 București pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României Organizaţia 
Sectorului 5 București au totalizat 9.500,00 lei și au fost obţinute în totalitate din donaţii. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 27 FEBRUARIE 2014 
NR. 2042 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ CARAȘ-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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 24.02-28.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Caraș-Severin 
pentru anul 2013. 

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 Caraș-Severin 
au totalizat 46.369,14 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 46.367,00 
lei şi din alte surse de venit în sumă de 2,14 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 05 MARTIE 2014 
NR. 2318 
 
 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  - 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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 10.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 
2013. 

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 Bacău au 
totalizat 125.044,03 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 116.844,00 
lei din donații în sumă de 6.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.200,03 lei. 
    
 Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 05 MARTIE 2014 
NR. 2319 
 
 
 

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

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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-21.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Poporului Dan Diaconescu Organizaţia Judeţeană 
Prahova pentru anul 2013. 

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 
Prahova au totalizat 39.130,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 
    

II. Recomandări: 
Achiziționarea registrului unic de control. 

 
 
BUCURESTI, 05 MARTIE 2014 
NR. 2320 
 
 
 



 
 

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

SECTORULUI 5 BUCUREȘTI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27.01-07.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 5 București 
pentru anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 5 București au 
totalizat 165.485,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 165.484 lei 
și din alte surse de venit în sumă de 1,00 lei. 
    

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

financiar-valutare, cu modificările ulterioare; 
- corectarea în anul 2014 a soldului contului “5121 – Conturi la bănci în lei”. 

 
 
BUCURESTI, 05 MARTIE 2014 
NR. 2321 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ GALAȚI 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-28.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Galați pentru 
anul 2013. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal Organizaţia Judeţeană Galați au 
totalizat 82.397,36 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 66.787,50 
lei, din donaţii în sumă de 15.520,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 89,86 lei. 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 06 MARTIE 2014 
NR. 2423 
 



 
 

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

JUDEŢEANĂ BRAȘOV 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-28.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Brașov pentru 
anul 2013. 

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 Brașov au 
totalizat 136.058,79 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 128.130,00 
lei și din alte surse de venit în sumă de 7.928,79 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 10 MARTIE 2014 
NR. 2594 
 
 
 

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

JUDEŢEANĂ BIHOR 
 

   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 2014, aprobat de Preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 17.02-28.02.2014 
s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal Organizaţia Judeţeană Bihor pentru anul 
2013. 

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 Bihor au 
totalizat 238.253,56 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 191.724,00 
lei din donații în sumă de 46.520,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 9,56 lei. 
    
 Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 21 MARTIE 2014 
NR. 3253  
 


