
 
 
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE  

OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU  
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI  

DIN ANUL 2014 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ROMÂNIA MARE PENTRU VERIFICAREA 

CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE 
ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
România Mare. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Partidul România Mare a obținut venituri în sumă de 4.807,00 lei și a 
efectuat cheltuieli în valoare de 3.306,52 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de 
1.500,48 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 600,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18257 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE A 

CANDIDATULUI INDEPENDENT GHEORGHE FUNAR LA ALEGERILE PENTRU 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, a candidatului independent 
Gheorghe Funar. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că domnul Gheorghe Funar a obținut venituri în sumă de 8.600,00 lei și a 
efectuat cheltuieli în valoare de 8.465,02 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de 
134,98 lei. Nu au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor electorale.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18276 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PENTRU 

VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
Mișcarea Populară. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Partidul Mișcarea Populară a obținut venituri în sumă de 1.275.510,00 lei și 
a efectuat cheltuieli în valoare de 1.828.027,92 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a 
fost de – 552.517,92 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului 
detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 663.917,61 lei.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (2) din Legea 
nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Mișcarea Populară a fost sancţionat conform art. 41 alin. 
(1) din Legea nr. 334/2006.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18281 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ PENTRU 
VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
Alternativa Socialistă. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Partidul Alternativa Socialistă a obținut venituri în sumă de 3.010,00 lei și a 
efectuat cheltuieli în valoare de 248,00 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de 
2.762,00 lei. Nu au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor electorale.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18286 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA ERDELYI MAGYAR NEPPART – PARTIDUL POPULAR 

MAGHIAR DIN TRANSILVANIA PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE 
OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Erdelyi 
Magyar Neppart – Partidul Popular Maghiar din Transilvania. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Erdelyi Magyar Neppart – Partidul Popular Maghiar din Transilvania a 
obținut venituri în sumă de 69.901,27 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 68.428,24 lei. 
Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de 1.473,03 lei. Nu au fost înregistrate datorii 
neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18287 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE A 

CANDIDATULUI INDEPENDENT TEODOR-VIOREL MELEȘCANU LA ALEGERILE 
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, a candidatului independent 
Teodor-Viorel Meleșcanu. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că domnul Teodor-Viorel Meleșcanu a obținut venituri în sumă de 164.960,00 
lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 163.615,67 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a 
fost de 1.344,33 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat 
al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 6.000,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18288 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL PRODEMO PENTRU VERIFICAREA 

CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE 
ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
Prodemo. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate, Partidul Prodemo nu a înregistrat venituri sau cheltuieli 
electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2014. 
 
 
 
BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2014 
NR. 18289 
 
 
 



 
 

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

PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE 
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Uniunea 
Democrată Maghiară din România. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Uniunea Democrată Maghiară din România a obținut venituri în sumă de 
612.031,01 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 661.653,65 lei. Rezultatul financiar al campaniei 
electorale a fost de – 49.622,64 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii 
raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 31.139,55 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 15 DECEMBRIE 2014 
NR. 18555 
 
 
 

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

PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE 
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
Poporului – Dan Diaconescu. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Partidul Poporului – Dan Diaconescu a obținut venituri în sumă de 
18.729,23 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 26.172,02 lei. Rezultatul financiar al campaniei 
electorale a fost de – 7.442,79 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii 
raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 8.188,58 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale prevederilor legale referitoare la finanțarea campaniilor 
electorale.  
 
 
BUCUREȘTI, 15 DECEMBRIE 2014 
NR. 18556 
 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA ALIANȚA CREȘTIN-LIBERALĂ PARTIDUL 

NAȚIONAL LIBERAL-PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL PENTRU VERIFICAREA 
CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE 

ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Alianța 
Creștin-Liberală Partidul Național Liberal-Partidul Democrat Liberal. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Alianța Creștin-Liberală Partidul Național Liberal-Partidul Democrat 
Liberal a obținut venituri în sumă de 5.029.548,00 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 
7.291.221,00 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de – 2.261.673,00 lei. Au fost 
înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor 
electorale în valoare de 2.730.481,00 lei.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (2) din Legea 
nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal a fost sancţionat conform art. 41 alin. 
(1) din Legea nr. 334/2006. 
 
BUCUREȘTI, 15 DECEMBRIE 2014 
NR. 18557 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE A 

CANDIDATULUI INDEPENDENT CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 
LA ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, a candidatului independent Călin-
Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu a obținut venituri în 
sumă de 861.258,74 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 1.353.365,32 lei. Rezultatul financiar al 
campaniei electorale a fost de – 492.106,58 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data 
depunerii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 492.106,58 lei.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (2) din Legea 
nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, candidatul independent Călin-Constantin-Anton Popescu-
Tăriceanu a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006.  
 
 
BUCUREȘTI, 15 DECEMBRIE 2014 
NR. 18558 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE A 

CANDIDATULUI INDEPENDENT MONICA-LUISA MACOVEI LA ALEGERILE PENTRU 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, a candidatului independent 
Monica-Luisa Macovei. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că doamna Monica-Luisa Macovei a obținut venituri în sumă de 656.041,60 lei 
și a efectuat cheltuieli în valoare de 642.673,88 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a 
fost de 13.367,72 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat 
al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 3.087,13 lei.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (1), art. 23 alin. 
(1) și art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, candidatul independent Monica-
Luisa Macovei a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

  
BUCUREȘTI, 20 IANUARIE 2015 
NR. 700 
 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA ALIANȚA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC PENTRU 
VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 
 

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Alianța 
Electorală PSD-UNPR-PC. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Alianța Electorală PSD-UNPR-PC a obținut venituri în sumă de 
6.457.860,54 lei și a efectuat cheltuieli în valoare de 20.136.729,25 lei. Rezultatul financiar al 
campaniei electorale a fost de – 13.678.868,71 lei. Au fost înregistrate datorii neachitate până la 
data depunerii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în valoare de 13.835.960,76 
lei.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 23, art. 26 alin. (4) lit. 
a) și art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat a fost 
sancţionat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

  
BUCUREȘTI, 21 IANUARIE 2015 
NR. 732 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PENTRU 

VERIFICAREA CAMPANIEI ELECTORALE OCAZIONATE DE ALEGERILE PENTRU 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 

 
   În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 21.11-09.12.2014 s-a efectuat controlul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, desfășurată de către Partidul 
Ecologist Român. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de 
control s-a constatat că Partidul Ecologist Român a obținut venituri în sumă de 60.307,84 lei și a 
efectuat cheltuieli în valoare de 46.779,00 lei. Rezultatul financiar al campaniei electorale a fost de 
13.528,84 lei. Nu au fost înregistrate datorii neachitate până la data depunerii raportului detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor electorale.  

De asemenea s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), art. 23 alin. 
(1) și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român a 
fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 
 
 
BUCUREȘTI, 21 IANUARIE 2015 
NR. 733 
 


