
 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute în 

campania electorală organizată cu ocazia alegerilor parțiale pentru Camera Deputaţilor 

şi  Senat din 25 mai 2014 

 

 Având în vedere rapoartele de venituri şi cheltuieli depuse de competitorii electorali la 

alegerile parțiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 25 mai 2014, publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Ţinând cont de deciziile şi hotărârile emise de Autoritatea Electorală Permanentă 

conform dispoziţiilor  art. 42 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 Văzând că prezenta hotărâre reprezintă un act administrativ care nu intră sub incidenţa 

prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I a hotărârilor Autorităţii Electorale 

Permanente, 

 În temeiul art. 39 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările 

ulterioare, 

  

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. -  Se confirmă corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea 

plăţilor făcute în campania electorală la alegerile parțiale pentru Camera Deputaţilor şi  Senat 

din 25 mai 2014 pentru următorii competitori electorali: 

 



 
 

Nr. 

crt.  
Competitor electoral 

1.  Partidul Democrat Liberal 

2.  Partidul Forța Civică 

3.  Alianța electorală PSD–UNPR–PC 

4.  Partidul Național Liberal 

5.  Partidul Mișcarea Populară 

6.  Partidul Poporului Dan-Diaconescu 

7.  Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat 

8.  Partidul România Mare 

9.  Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

 

     Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul 

Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 

Preşedinte, 

Ana Maria Pătru 

 

 

Contrasemnează: 

 

         Vicepreşedinte,                                              Vicepreşedinte, 

            Dan Vlaicu                                Marian Muhuleţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12 din 21.07.2014 


