
 
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN PERIOADA 

 NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2014 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL 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 
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 03.07-
18.07.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - 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 Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 București 
au totalizat 39.645,22 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 39.645,00 
lei și din alte surse de venit în sumă de 0,22 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost 
încălcate prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, 
Partidul Naţional Liberal – 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 şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    
BUCURESTI, 08 OCTOMBRIE 2014 
NR. 13700 

 
 
 



 
 

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 
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-
18.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat – 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 Social Democrat – Sediul central au totalizat 
15.203.653,93 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 10.831.065,86 
lei, din donații în sumă de 813.908,97 lei din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 
2.194.634,74 lei și din alte surse de venit în sumă de 1.364.044,36 lei. De asemenea s-a constatat 
faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, 
Partidul Social Democrat – Sediul central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 
334/2006. 

II. Recomandări: 
 - respectarea reglementărilor contabile în vigoare; 

 - deschiderea unui cont bancar separat pentru încasarea şi utilizarea subvenţiei de la bugetul 

de stat; 

 - transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a formularelor prevăzute de către 

Hotărârea Guvernului 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, la termenele prevăzute; 

- verificarea documentelor transmise de către organizaţii şi comunicarea soluţiilor corecte 
pentru remedierea erorilor din contabilitate; 
 - toate documentele întocmite/transmise trebuie să poarte dovada autenticităţii şi 

responsabilităţii întocmirii lor, respectiv semnătură şi stampilă. 

 
BUCURESTI, 05 NOIEMBRIE 2014 
NR. 15877 

 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL 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 
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 Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt 
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 Olt au 
totalizat 145.140,00 lei care au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. De 
asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. 
Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Olt a fost sancţionată 
conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 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 şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 12 NOIEMBRIE 2014 
NR. 16801 
 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 
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 18.08-
29.08.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
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 Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au 
totalizat 37.120,50 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 31.720,50 
lei, din sponsorizări în sumă de 1.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 4.400,00 lei. De 
asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 
334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea a fost 
sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 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 şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



 
 
 
BUCURESTI, 12 NOIEMBRIE 2014 
NR. 16841 
 
 

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 
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-
25.09.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 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 Democrat Liberal – Sediul central au totalizat 
5.474.991,92 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.015.041,71 lei, 
din donații în sumă de 2.153.998,00 lei din subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 1.066.223,81 
lei și din alte surse de venit în sumă de 239.728,40 lei. De asemenea s-a constatat faptul că au fost 
încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat 
Liberal – Sediul central a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

II. Recomandări: 
 - respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - verificarea documentelor transmise de către organizaţii şi comunicarea soluţiilor corecte 
pentru remedierea erorilor din contabilitate; 
 - toate documentele întocmite/transmise trebuie să poarte dovada autenticităţii şi 
responsabilităţii întocmirii lor, respectiv semnătură şi stampilă. 
 
BUCURESTI, 12 NOIEMBRIE 2014 
NR. 16842 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA 

 
   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 21.07-
25.07.2014 s-a efectuat controlul finanţării Uniunii Croaţilor din România 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 Croaţilor din România au totalizat 2.078.033,01 lei și au 
fost obţinute din resurse de la bugetul de stat în sumă de 2.037.000,00 lei, din donaţii în sumă de 



 
 
17.417,60 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.615,41 lei. De asemenea s-a constatat faptul că 
au fost încălcate prevederile art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste 
fapte, Uniunea Croaţilor din România a fost sancţionată conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) 
din Legea nr. 334/2006. 

II. Recomandări:    
- respectarea surselor de finanțare prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006;  

- întocmirea formularelor specifice surselor de venituri, conform prevederilor  Hotărârii  

Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006; 

- respectarea prevederilor  Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

referitoare la criteriile de recunoaștere a veniturilor aferente exercițiului financiar. 
 

BUCURESTI, 26 NOIEMBRIE 2014 
NR. 17709 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 
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 06.08-
26.08.2014 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Cluj 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 Cluj au 
totalizat 64.858,01 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 49.556,00 
lei, din donaţii în sumă de 15.302,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,01 lei. De asemenea 
s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 
334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Cluj 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 şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările 
ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
BUCURESTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18280 


