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EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA IUNIE 2015 

 
 
 

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

ORGANIZAŢIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.05-20.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Naţional 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 Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 
București au totalizat 89.724,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 52.424,00 lei și din donații în sumă de 37.300,00 lei. De asemenea, s-a constatat 
faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 
Organizaţia Sectorului 3 București a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

I. Recomandări: 

- respectarea reglementărilor contabile în vigoare pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial; 
- desemnarea unei persoane care să se ocupe de organizarea contabilității. 
 
    
BUCUREȘTI, 04 IUNIE 2015 
NR. 10922 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ OLT 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.05-15.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Olt 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 Olt 
au totalizat 203.838,04 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 
197.149,52 lei şi din alte surse de venit în sumă de 6.688,52 lei. De asemenea, s-a constatat 
faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 
Organizaţia Județeană Olt a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

II. Recomandări: 

- respectarea permanent a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- respectarea permanent a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 
1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial, cu modificările ulterioare; 
- respectarea permanent a prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
BUCUREȘTI, 04 IUNIE 2015 
NR. 10986 

 
 

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

ORGANIZAŢIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.04-29.04.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 1 București 
pentru anul 2014. 
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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 1 
București au totalizat 496.423,86 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 61.211,00 lei, din donații în sumă de 434.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă 
de 1.212,86 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. 
(3), art. 9 alin. (1) și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Organizaţia Sectorului 1 București 
a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

II. Recomandări: 

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare; 
- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Hotărârii 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. 
 
    
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11802 

 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRAȘOV 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 28.04-08.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brașov 
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 
Brașov au totalizat 468.351,59 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 287.800,00 lei, din donații în sumă de 169.194,45 lei şi din alte surse de venit în 
sumă de 11.357,14 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11803 



 
 

4 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CARAȘ-SEVERIN 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.03-10.04.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 
Caraș-Severin au totalizat 82.130,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid 
în sumă de 79.730,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.400,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11804 
 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIȘ 

 
   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.04-24.04.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiș 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 
Timiș au totalizat 1.145.838,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 624.338,00 lei, din donații în sumă de 516.500,00 lei şi din alte surse de venit în 
sumă de 5.000,00 lei.  

II. Recomandări : 
Completarea formularelor FC1 și FC2 de evidență a cotizațiilor conform prevederilor 
Hotărârii 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. 

 
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11805 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CĂLĂRAȘI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.05-15.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 
Călărași au totalizat 367.985,94 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 118.527,00 lei şi din donații în sumă de 249.458,94 lei. De asemenea, s-a constatat 
faptul că au fost încălcate prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

II. Recomandări: 

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11806 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 
ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VÂLCEA 

 
   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.05-29.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Național 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Vâlcea au totalizat 182.839,99 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 99.203,00 lei, din donații în sumă de 70.990,96 lei şi din alte surse de venit în sumă 
de 12.646,03 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 15 IUNIE 2015 
NR. 11807 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ IALOMIȚA 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 08.06-12.06.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Național 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Ialomița au totalizat 20.000,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 13.055,00 lei și din donații în sumă de 6.945,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 18 IUNIE 2015 
NR. 12290 
 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PRAHOVA 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.05-26.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 
Prahova au totalizat 752.721,44 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 430.354,50 lei, din donații în sumă de 322.366,00 lei şi din alte surse de venit în 
sumă de 0,94 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 18 IUNIE 2015 
NR. 12291 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.06-08.06.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Uniunea Naţională pentru Progresul României - 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 Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 
Organizaţia Sectorului 1 București au totalizat 10.000,00 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. 
 
BUCUREȘTI, 19 IUNIE 2015 
NR. 12303 
 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 25.05-29.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara 
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 
Hunedoara au totalizat 1.098.185,34 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid 
în sumă de 1.076.184,98 lei, din donații în sumă de 21.500,00 lei şi din alte surse de venit în 
sumă de 500,36 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12349 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CLUJ 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.03-08.04.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj 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 Cluj 
au totalizat 688.004,20 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 
294.640,39 lei și din donații în sumă de 393.363,81 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că 
au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 
activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12350 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GALAȚI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.06-11.06.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Național 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană 
Galați au totalizat 638.050,72 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 294.249,50 lei, din donații în sumă de 318.965,00 lei şi din alte surse de venit în 
sumă de 24.836,22 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12351 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ SATU MARE 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20.04-24.04.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Satu Mare 
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 Satu 
Mare au totalizat 1.025.172,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 478.672,00 lei și din donații în sumă de 546.500,00 lei. De asemenea, s-a constatat 
faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- respectarea prevederilor Hotărârii 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. 
 
 
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12352 
 
 
 

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

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ILFOV 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 02.06-11.06.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal - 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov 
au totalizat 393.450,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 
77.950,00 lei și din donații în sumă de 315.500,00 lei.  
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Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
 
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12353 

 
 
 

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

ORGANIZAŢIA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI 
 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Preşedintele Autorităţii Electorale 
Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.05-20.05.2015 s-a 
efectuat controlul finanţării Partidului Naţional 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 Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 
București au totalizat 57.428,30 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 
sumă de 52.438,50 lei și din alte surse de venit în sumă de 4.989,80 lei. De asemenea, s-a 
constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) și ale art. 12 alin. (3) din Legea 
nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 
Liberal – Organizaţia Sectorului 6 București a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din 
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

II. Recomandări: 

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare;  
- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- informarea cu privire la aprobarea de acte normative noi. 
 
    
BUCUREȘTI, 22 IUNIE 2015 
NR. 12364 

 
 


