
 
 

 

EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 

CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA APRILIE 2015 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ IALOMIȚA 

 

 

   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 23.02-27.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomița 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 

Ialomița au totalizat 42.860,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 5.700,00 lei și din donații în sumă de 37.160,00 lei. De asemenea, s-a constatat 

faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa a 

fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006. 

 
 

 

BUCUREȘTI, 19 MARTIE 2015 

NR. 3265 

 



 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

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 09.03-18.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 

Bacău au totalizat 620.495,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 495.095,00 lei și din donații în sumă de 125.400,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 

BUCUREȘTI, 07 APRILIE 2015 

NR. 4183 

 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ARGEȘ 

 

   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 16.02-20.02.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeș 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 

Argeș au totalizat 105.820,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 22.370,00 lei și din donații în sumă de 83.450,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 

BUCUREȘTI, 07 APRILIE 2015 

NR. 4184 



 

 

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 2015, 

aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii 

de control, în perioada 27.02-09.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea 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 

Vâlcea au totalizat 86.063,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 53.954,40 lei, din donații în sumă de 29.408,60 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 2.700,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 

BUCUREȘTI, 07 APRILIE 2015 

NR. 4185 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAȘI 

 

   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 09.03-13.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Călărași 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 

Călărași au totalizat 52.470,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 23.367,00 lei, din donații în sumă de 20.00,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 9.103,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCUREȘTI, 07 APRILIE 2015 

NR. 4186 



 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

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 04.03-13.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 

București au totalizat 105.884,51 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 78.552,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 27.332,51 lei. De asemenea, s-a 

constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 12 alin (1) lit. h din Legea nr. 334/2006. 

    

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. h din Legea nr. 334/2006. 
 

BUCUREȘTI, 7 APRILIE 2015 

NR. 4187 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

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 04.03-12.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 

București au totalizat 100.177,26 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 73.777,16 lei și din donații în sumă de 26.400,10 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 – Organizaţia Sectorului 4 București a fost sancţionat 

conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. 

    



 

 

 

II. Recomandări: 

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare şi a prevederilor 

Legii nr. 334/2006; 

- încheierea unui contract de subînchiriere pentru biroul parlamentar în care să fie 

menţionat preţul exact al chiriei stabilite pentru spaţiul subînchiriat, luând în 

considerare şi prevederile art. 12 alin. (1) lit. h) şi art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

334/2006; 

- încheierea contractelor de chirie pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea. 
 

BUCUREȘTI, 7 APRILIE 2015 

NR. 4188 

 

 

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 2015, 

aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii 

de control, în perioada 04.03-13.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - Organizaţia Sectorului 2 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 Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 

București au totalizat 130.160,70 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 48.660,70 lei, din donații în sumă de 65.500,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 16.000,00 lei. 

    

II.  Recomandări: 

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 referitoare la completarea 

formularelor de evidenţă a veniturilor din cotizaţii. 
 

BUCUREȘTI, 7 APRILIE 2015 

NR. 4189 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PRAHOVA 

 

   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 02.03-06.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova 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 

Prahova au totalizat 291.352,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 192.202,00 lei, din donații în sumă de 93.150,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 6.000,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 

BUCUREȘTI, 07 APRILIE 2015 

NR. 4190 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ IAȘI 

 

   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 23.03-27.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Iași 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 Iași 

au totalizat 72.505,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 

44.523,00 lei și din donații în sumă de 27.982,00 lei.  

 

II. Recomandări: 

-  respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile 

conform Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările 

ulterioare prin înregistrarea corectă în conturi a veniturilor obţinute; 

- transmiterea datelor corecte privind veniturile din donaţii şi cotizaţii către sediul 

central al partidului în vederea efectuării corecţiilor în documentele contabile ale partidului; 

- întocmirea formularelor cod FC2 la încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile 



 

 

comunale pentru identificarea exactă a membrilor cotizanţi şi stabilirea corectă a cuantumului 

plătit de către fiecare membru; 

 - aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea 

financiar – contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum şi a prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 334/2006. 
 

 

BUCUREȘTI, 14 APRILIE 2015 

NR. 5400 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ SIBIU 

 

   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 09.03-13.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu 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 

Sibiu au totalizat 172.359,35 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă 

de 49.866,00 lei, din donații în sumă de 116.639,35 lei și din alte surse de venit în sumă de 

5.854,00 lei. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 

1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără 

scop patrimonial, cu modificările ulterioare, privind funcţionarea şi utilizarea 

conturilor contabile. 
 

 

BUCUREȘTI, 14 APRILIE 2015 

NR. 5401 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT 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 2015, 

aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii 

de control, în perioada 04.03-13.03.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat 

Liberal - Organizaţia Sectorului 2 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 2 

București au totalizat 368.989,59 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 255.500,00 lei, din donații în sumă de 79.403,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 34.086,59 lei. 

    

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

BUCUREȘTI, 14 APRILIE 2015 

NR. 5402 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ILFOV 

 

   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 02.04-08.04.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov 

au totalizat 220.520,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 

171.220,00 lei și din donații în sumă de 49.300,00 lei. 

 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 

 

BUCUREȘTI, 24 APRILIE 2015 

NR. 6712 

 

 

 

 


