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EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 

CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA IULIE 2015 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CONSTANȚA 

 

   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 18.05-22.05.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Constanța 

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 

Constanța au totalizat 426.696,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 287.275,00 lei, din donații în sumă de 139.399,00 lei şi din alte surse de venit în 

sumă de 22,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 

alin. (8), art. 4 alin. (4) și 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 Social Democrat – Organizaţia Județeană Constanța a 

fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) și (2) 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; 
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- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 02 IULIE 2015 

NR. 12956 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ SIBIU 

 

   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 18.05-28.05.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 

Sibiu au totalizat 468.881,15 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă 

de 342.182,29 lei, din donații în sumă de 8.500,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 

118.198,86 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 12 alin. 

(1) lit. e) 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 Sibiu a fost sancţionat conform art. 

41 alin. (1) și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II. Recomandări: 

- informarea cu privire la adoptarea unor noi acte normative aplicabile partidelor politice. 

 

 

BUCUREȘTI, 02 IULIE 2015 

NR. 12957 



 

 

3 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ALBA 

 

   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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Alba 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 Alba 

au totalizat 387.711,29 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 

233.703,00 lei, din donații în sumă de 147.848,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 

6.160,29 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) 

din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

II. Recomandări: 

- informarea cu privire la adoptarea unor noi acte normative aplicabile partidelor politice. 

 

 

BUCUREȘTI, 02 IULIE 2015 

NR. 12958 

 

 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TELEORMAN 

 

   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 03.06-09.06.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman 

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 

Teleorman au totalizat 748.754,38 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 526.730,00 lei, din donații în sumă de 192.700,00 lei şi din alte surse de venit în 

sumă de 29.324,38 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, 02 IULIE 2015 

NR. 12959 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - 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 22.06-26.06.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 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 Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia 

Sectorului 3 București nu a obținut venituri în anul 2014. 

    

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

 

BUCUREȘTI, 06 IULIE 2015 

NR. 13149 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL  - 

ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 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 4 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 4 

București au totalizat 154.033,23 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 9.030,00 lei, din donații în sumă de 145.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 3,23 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) 

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 4 București a fost sancţionat conform art. 41 alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 07 IULIE 2015 

NR. 13171 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 2 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 Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 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 Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 

Organizaţia Sectorului 2 București au totalizat 7.926,00 lei și au fost obţinute exclusiv din 

cotizaţiile membrilor de partid. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate 

prevederile art. 3 alin. (2) 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, 10 IULIE 2015 

NR. 13323 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

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 25.06-01.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal - 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană 

Timiș au totalizat 960.079,30 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 108.301,00 lei, din donații în sumă de 815.778,30 lei și din alte surse de venit în 

sumă de 36.000,00 lei.  

 

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

 

BUCUREȘTI, 13 IULIE 2015 

NR. 13393 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - 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 06.07-07.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 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 Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia 

Sectorului 6 București nu a obținut venituri în anul 2014. 

    

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 14 IULIE 2015 

NR. 13487 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 5 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 06.07-08.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 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 Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 

Organizaţia Sectorului 5 București au totalizat 8.000,00 lei și au fost obţinute exclusiv din 

donații.  

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată. 

 

BUCUREȘTI, 14 IULIE 2015 

NR. 13491 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI  - ORGANIZAŢIA SECTORULUI 4 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 22.06-25.06.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naţionale pentru Progresul României - 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 Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia 

Sectorului 4 București nu a obținut venituri în anul 2014. De asemenea, s-a constatat faptul că 

au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, 

Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 București a fost 

sancţionată conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. 

BUCURESTI, 15 IULIE 2015 

NR. 13541 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GORJ 

 

   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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj 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 Gorj 

au totalizat 420.660,24 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 

124.475,24 lei și din donații în sumă de 296.185,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că 

au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, 

Partidul Social Democrat – Organizaţia Județeană Gorj a fost sancţionat conform art. 52 alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 15 IULIE 2015 

NR. 13542 

 

 

 
RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

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 08.06-12.06.2015 s-a 



 

 

9 

 

efectuat controlul finanţării Partidului Național 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană 

Caraș-Severin au totalizat 83.450,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid 

în sumă de 5.400,00 lei și din donații în sumă de 78.050,00 lei. De asemenea, s-a constatat 

faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și 

prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, 

Partidul Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraș-Severin a fost sancţionat conform art. 

52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 15 IULIE 2015 

NR. 13543 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BOTOȘANI 

 

   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 perioadele 04.05-08.05.2015, 

18.05-22.05.2015 și 25.05-29.05.2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social 

Democrat - Organizaţia Judeţeană Botoșani 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 Social Democrat - Organizaţia Judeţeană 

Botoșani au totalizat 813.393,04 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 695.543,04 lei, din donații în sumă de 110.750,00 lei şi din alte surse de venit în 

sumă de 7.100,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 

alin. (8) și art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat 

– Organizaţia Județeană Botoșani a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) și (2) și art. 53 

alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, republicată. 

 

II. Recomandări: 

- refacerea evidențelor contabile aferente anului 2014 și transmiterea către sediul central a 

situației veniturilor din cotizații; 

- studierea legislației în vigoare referitoare la finanțarea activității partidelor politice și 

respectarea surselor de finanțare care pot fi folosite de un partid politic; 

- respectarea prevederilor referitoare la funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform 

Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea 

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările 

ulterioare; 

- respectarea prevederilor legale privind modul de gestionare a chitanțierelor; 

- aprofundarea și respectarea prevederilor legale contabile în vigoare referitoare la întocmirea 

și utilizarea documentelor justificative; 

- aprofundarea și respectarea prevederilor legale contabile în vigoare referitoare la întocmirea 

registrului de casă; 

- efectuarea înregistrărilor contabile în ordine cronologică; 

- aprofundarea legislației în vigoare și întocmirea fișelor de evidență a veniturilor din 

cotizații.  

 

 

BUCUREȘTI, 15 IULIE 2015 

NR. 13544 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA 

 

   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 22.06-26.06.2015 s-a 
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efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Tulcea 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 

Tulcea au totalizat 166.420,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 72.572,00 lei, din donații în sumă de 87.800,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 6.048,00 lei.  

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

 

BUCUREȘTI, 17 IULIE 2015 

NR. 13793 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI - ORGANIZAŢIA MUNICIPIULUI 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 20.07-23.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României - Organizaţia 

Municipiului 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 Naționale pentru Progresul României - 

Organizaţia Municipiului București au totalizat 129.440,00 lei și au fost obţinute din 

cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 129.400,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 

40,00 lei.  

 

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

activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

 

BUCUREȘTI, 28 IULIE 2015 

NR. 14249 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI - 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 20.07-22.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Uniunii Naționale pentru Progresul României - 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 Uniunii Naționale pentru Progresul României - 

Organizaţia Judeţeană Ilfov au totalizat 300,00 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, 29 IULIE 2015 

NR. 14357 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VRANCEA 

 

   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 13.07-17.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea 

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 

Vrancea au totalizat 192.203,82 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 151.769,00 lei, din donații în sumă de 21.185,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 19.249,82 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. 

(8) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi 

a campaniilor electorale, republicată.  

 

 



 

 

13 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 30 IULIE 2015 

NR. 14383 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA 

 

   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 13.07-17.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila 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 

Brăila au totalizat 459.032,10 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 368.992,10 lei, din donații în sumă de 83.300,00 lei şi din alte surse de venit în sumă 

de 6.740,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. 

(8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată.  

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată; 

- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 
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- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 30 IULIE 2015 

NR. 14384 

 

 

 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ CONSTANȚA 

 

   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 06.07-10.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanța 

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 

Constanța au totalizat 457.847,53 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 132.834,05 lei, din donații în sumă de 293.000,00 lei și din alte surse de venit în 

sumă de 32.013,48 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 

alin. (8) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, republicată.  

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată; 

- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 30 IULIE 2015 

NR. 14385 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ VRANCEA 

 

   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 20.07-22.07.2015 s-a 

efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea 

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 

Vrancea au totalizat 241.895,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în 

sumă de 211.895,00 lei și din donații în sumă de 30.000,00 lei.  

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, republicată; 

- respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

cu modificările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

BUCUREȘTI, 30 IULIE 2015 

NR. 14386 


