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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ DOLJ 

- extras - 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 03-07 august 2015 s-a efectuat controlul 

finanțării Partidului Democrat Liberal - Organizația Județeană Dolj pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizația Județeană Dolj au 

totalizat 244.166,16 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 86.625,13 

lei, din donații în sumă de 138.389,20 lei și din alte surse de venit în sumă de 19.151,83 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. 

Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizația Județeană Dolj a fost sancționat 

conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 21 SEPTEMBRIE 2015 

NR. 16090 

 

 
RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ GORJ 

- extras - 
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   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 28septembrie -02 octombrie 2015 s-a 

efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Gorj pentru anul 

2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Gorj au 

totalizat 98.401,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 67.201,00 

lei și din donații în sumă de 31.200,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată și 

prevederile art. 6 alin. (4) și ale art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal - Organizația Județeană Gorj a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din Legea 

nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009. 

 

BUCUREȘTI, 21 OCTOMBRIE 2015 

NR. 17260 

 

 

RAPORT 

 PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioadele 17 -21 august 2015 și 24-28 august 

2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană 

Mehedinți pentru anul 2014. 

I. Constatări: 
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   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Mehedinți 

au totalizat 324.695,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

124.570,00 lei, din donații în sumă de 198.625,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 1.500,00 

lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 16 alin. 

(1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizația Județeană 

Mehedinți a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) și (2) și art. 53 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 29 OCTOMBRIE 2015 

NR. 17679 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ SATU MARE 

- extras - 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 07-11 septembrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Satu Mare pentru anul 

2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Satu Mare 

au totalizat 72.314,23 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

51.313,00 lei, din donații în sumă de 21.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 1,23 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

și ale art. 13 alin. (4) și (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal 
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- Organizația Județeană Satu Mare a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 

334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 29 OCTOMBRIE 2015 

NR. 17680 

 

 

RAPORT 

 PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ OLT 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 07-11 septembrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Olt pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Olt au 

totalizat 177.344,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

103.794,00 lei și din donații în sumă de 73.550,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. 

Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Olt a fost sancționat conform 

art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 29 OCTOMBRIE 2015 

NR. 17681 
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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR - ORGANIZAȚIA 

SECTORULUI 1 BUCUREȘTI 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale  art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 03-06 noiembrie  2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Conservator - Organizația Sectorului 1 București pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizația Sectorului 1 București au 

totalizat 17.000,00 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid.  

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2015 

NR. 20063 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ MARAMUREȘ 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1)  și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 05-14 octombrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Maramureș pentru anul 

2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Maramureș 

au totalizat 321.784,89 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

136.930,00 lei, din donații în sumă de 179.422,89 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.432,00 

lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) și ale art. 16 

alin. (1) lit. h) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, și prevederile art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru 
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aceste fapte, Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Maramureș a fost sancționat 

conform art. 52 alin. (1) și art. 53 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 10 DECEMBRIE 2015 

NR. 20198 

 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN – SEDIUL 

CENTRAL 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1)și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 05-13 octombrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Ecologist Român – Sediul central pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Ecologist Român – Sediul central au totalizat 6.549,58 

lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile membrilor de partid.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și ale art. 5 

alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Ecologist Român – Sediul central a fost 

sancționat conform art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 14 DECEMBRIE 2015 

NR. 20337 

 

 

RAPORT 
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 PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ROMÂNIA MARE – SEDIUL CENTRAL 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-29octombrie2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului România Mare – Sediul central pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare – Sediul central au totalizat 10.603,00 

lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 4.060,00 lei și din donații în 

sumă de 6.543,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și ale art. 5 

alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, și prevederile art. 6 alin. (4), ale art. 10 alin. (5) și ale art. 13 alin. (4), (5) 

și (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, 

cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul România Mare – Sediul central a fost 

sancționat conform art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare și ale Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009. 

 

BUCUREȘTI, 14 DECEMBRIE 2015 

NR. 20343 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ SUCEAVA 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 
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cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Suceava pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Suceava au 

totalizat 30.571,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 26.021,00 

lei și din donații în sumă de 4.550,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. 

Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Suceava a fost sancționat 

conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și respectarea prevederilor Normelor 

metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 17 DECEMBRIE 2015 

NR. 20666 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1)  și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 19-23 octombrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Mehedinți pentru anul 

2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Mehedinți 

au totalizat 67.955,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

56.455,00 lei și din donații în sumă de 11.500,00 lei.  
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De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

și prevederile art. 6 alin. (4) și ale art. 13 alin. (4) și (5) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007,  cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, 

Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Mehedinți a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- finanțarea activității în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, republicată, și ale 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu 

modificările ulterioare; 

- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 17 DECEMBRIE 2015 

NR. 20667 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ VRANCEA 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 26-29 octombrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Uniunii Naționale pentru Progresul României - Organizația Județeană Vrancea 

pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că în anul 2014 Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația 

Județeană Vrancea nu a beneficiat de nicio sursă de finanțare.  

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2015 

NR. 21161 

 

 

RAPORT  
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ NEAMȚ 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 02-06 noiembrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Partidului Democrat Liberal - Organizația Județeană Neamț pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizația Județeană Neamț au 

totalizat 47.013,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 8.413,00 

lei și din donații în sumă de 38.600,00 lei.  

 

BUCUREȘTI, 29 DECEMBRIE 2015 

NR. 21259 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 

ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ COVASNA 

- extras - 

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, 

cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de Președintele Autorității Electorale Permanente, 

precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 noiembrie 2015 s-a efectuat 

controlul finanțării Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizația Județeană Covasna 

pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de 

control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizația 

Județeană Covasna au totalizat 32.332,00 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile 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 DECEMBRIE 2015 

NR. 21260 


