
 
 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA FEBRUARIE 2015 

 
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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
06.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Galați pentru anul 2014. 

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 54.473,22 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 25.654,00 
lei, din donaţii în sumă de 28.770,72 lei și din alte surse de venit în sumă de 48,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 12 FEBRUARIE 2015 
NR. 1775 

 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.01-
04.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Bacău pentru anul 2014. 

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 Bacău au 
totalizat 70.883,48 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 36.200,00 lei 
și din donaţii în sumă de 34.683,48 lei. 



 
 

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 12 FEBRUARIE 2015 
NR. 1776 

 
 

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

SECTORULUI 4 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 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 
București pentru anul 2014. 

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 Sectorului 4 București 
au totalizat 41.705,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 6.305,00 
lei și din donații în sumă de 35.400,00 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 13 FEBRUARIE 2015 
NR. 1840 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 
București pentru anul 2014. 

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 Sectorului 3 București 
au totalizat 111.107,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 2.507,00 
lei, din donații în sumă de 105.600,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.000 lei. 
   Recomandări: 
- completarea tuturor rubricilor din formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii. 
BUCURESTI, 13 FEBRUARIE 2015 
NR. 1841 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 
București pentru anul 2014. 

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 Sectorului 5 București 
au totalizat 21.700,00 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, 13 FEBRUARIE 2015 
NR. 1842 

 
 
 

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

SECTORULUI 1 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 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 
București pentru anul 2014. 

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 Sectorului 1 București 
au totalizat 730.762,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 
608.662,00 lei,  din donații în sumă de 114.600,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.500,00 
lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 13 FEBRUARIE 2015 
NR. 1843 

 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 
București pentru anul 2014. 

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 Sectorului 6 București 
au totalizat 37.839,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 20.899,00 
lei, din donații în sumă de 13.100,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.840,00 lei. 
    

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 13 FEBRUARIE 2015 
NR. 1844 

 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Dâmbovița pentru anul 2014. 

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 Dâmbovița 
au totalizat 196.806,00 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
129.256,00 lei și din donaţii în sumă de 67.550,00 lei. 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
 
BUCURESTI, 18 FEBRUARIE 2015 
NR. 2011 

 
 



 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT 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 
modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.02-
11.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Caraș Severin pentru anul 2014. 

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 Caraș 
Severin au totalizat 152.427,00 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
36.170,00 lei și din donaţii în sumă de 116.257,00 lei. 

 
II. Recomandări: 
- achiziționarea registrului unic de control, conform prevederilor Legii nr. 252/2003 privind 

registrul unic de control; 
- completarea numărului de carnet în formularul FC1 “Fișa personală pentru evidența 

cotizațiilor. 
 
BUCURESTI, 18 FEBRUARIE 2015 
NR. 2012 

 
 

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

JUDEŢEANĂ SUCEAVA 
 

   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 2015, aprobat de Preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 09.02-
13.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Suceava pentru anul 2014. 

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 Suceava au 
totalizat 223.234.11 lei și au fost obţinute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 93.918,00 
lei, din donaţii în sumă de 129.316.08 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,03 lei. 

 
Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCURESTI, 26 FEBRUARIE 2015 
NR. 2326 

 


