
 
EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 

CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

LA PARTIDELE POLITICE ÎN PERIOADA  

SEPTEMBRIE – OCTOMBRIE 2014 

 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 01.08-

08.08.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Ecologist Român - 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 Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău au 

totalizat 37.518,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid. 

II. Recomandări:    

- înserierea chitanţierelor utilizate la încasări; 

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea 

financiar – contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCURESTI,  8 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 11919 

 

 

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 

modificările şi 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 25.08-

05.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Social Liberale – Sediul central 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 Social Liberale – Sediul central au totalizat 1.001.221,69 



 

 

lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 16.180,70 lei, din donații în 

sumă de 221.699,79 lei și din alte surse de venit în sumă de 763.341,20 lei. 
 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 9 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 11954 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR – 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 

modificările şi 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 01.09-

19.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator – Sediul central 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 – Sediul central au totalizat 883.725,12 lei 

și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 604.091,56 lei, din donații în sumă 

de 60.508,00 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 213.303,70 lei și din alte surse de 

venit în sumă de 5.821,86 lei. 
 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 22 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12707 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA 

– 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 

modificările şi 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 09.09-

19.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Democrate Maghiare din România – Sediul 

central 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 Democrate Maghiare din România – Sediul central au 

totalizat 19.717.142,61 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 

801.072,23 lei, din donații în sumă de 812.073,78 lei, din subvenții sumă de 18.011.900,00 lei și din 

alte surse de venit în sumă de 92.096,60 lei. 
 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 



 

 
 

BUCURESTI, 23 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12740 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI – 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 

modificările şi 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 04.09-

19.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României – Sediul 

central 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 ProgresulRomâniei – Sediul central au 

totalizat 860.186,73 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 629.558,89 

lei, din donații în sumă de 104.609,00 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 100.350,17 

lei și din alte surse de venit în sumă de 25.668,67 lei. 
 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 23 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12741 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT  - 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 23.07-

01.08.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat Organizaţia Sectorului 2 

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 2 București au 

totalizat 62.076,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 51.976,00 lei 

și din alte surse de venit în sumă de 10.100,00 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost 

încălcate prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Social 

Democrat – Organizaţia Sectorului 2 București a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea 

nr. 334/2006. 

 



 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

    

BUCURESTI, 23 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12742 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 08.09-

19.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - 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 Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brașov au 

totalizat 75.581,48 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 56.016,00 

lei, din donații în sumă de 6.400,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 13.165,48 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 25 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12894 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR - 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 08.09-

19.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Conservator Organizaţia Judeţeană Caraş-

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 Conservator Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin au 

totalizat 1.450,00 lei și au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.  

 

II. Recomandări: 

- achiziţionarea registrului unic de control; 



 

 

- completarea numărului carnetului de membrului de partid în  formularul FC1 – Fişa 

personală pentru evidența cotizațiilor. 
    

BUCURESTI, 06 OCTOMBRIE 2014 

NR. 12895 

 

 

 
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), şi (6) din Legea nr. 334/2006 

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

modificările şi 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 23.07-

20.08.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal – Sediul central 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 – Sediul central au totalizat 

9.219.921,74 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 5.529.081,69 lei, 

din donații în sumă de 1.849.432,35 lei, din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.525.108,57 

lei și din alte surse de venit în sumă de 316.299,13 lei. 
 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCURESTI, 25 SEPTEMBRIE 2014 

NR. 12897 

 


