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EXTRASE ALE RAPOARTELOR PRIVIND REZULTATELE 
CONTROALELOR  EFECTUATE DE CĂTRE  

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
LA PARTIDELE POLITICE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 

 
 

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 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 perioada 10.08-14.08.2015 s-a efectuat controlul finanţării 
Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoșani 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 Botoșani au 
totalizat 358.004,26 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 296.136,00 
lei și din donații în sumă de 61.868,26 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 
și art. 13 alin. (4) și (5) 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 Botoșani 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: 

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-
contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial; 
- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilităţii, precum 
şi respectarea dispoziţiilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice şi a 
campaniilor electorale,, republicată. 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAŢIA 

JUDEŢEANĂ NEAMȚ 
 

   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 24.08-28.08.2015 s-a efectuat controlul finanţării 
Partidului Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamț 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 Neamț au 
totalizat 131.971,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.242,00 
lei și din donații în sumă de 82.729,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că nu a fost efectuată inventarierea patrimoniului în 
conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de 
pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009. 

II.    Recomandări: 

- organizarea și finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și organizarea 
contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 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 31.08-04.09.2015 s-a efectuat controlul finanţării 
Partidului Național Liberal - 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 Național Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba au 
totalizat 295.240,00 lei și au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 165.345,00 
lei, din donații în sumă de 111.895,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 18.000,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
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