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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA 
- 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 decembrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Mișcarea Populară - Organizația Județeană 
Hunedoara pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Mișcarea Populară - Organizația 
Județeană Hunedoara au totalizat 31.200,02 lei și au fost obținute din donații în sumă de 
31.200,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,02 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 12 IANUARIE 2016 
NR. 374 

 
 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – 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 16 noiembrie-04 
decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat – Sediul central 
pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat – Sediul central au 
totalizat 25.522.772,04 lei și au fost obținute din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 
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2.194.634,74 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 14.298.095,48 lei, din 
donații în sumă de 8.484.998,44 lei și din alte surse de venit în sumă de 545.043,38 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 13 IANUARIE 2016 
NR. 414 
 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BIHOR 

- 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 26-30 octombrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Bihor 
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 Social Democrat - Organizația 
Județeană Bihor au totalizat 546.684,80 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 271.879,80 lei și din donații în sumă de 274.805,00 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și ale art. 
13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată și art. 10 alin. (3) și (5) și ale art. 13 alin. (4) - (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 Social Democrat - 
Organizația Județeană Bihor 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 și respectarea Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 
BUCUREȘTI, 14 IANUARIE 2016 
NR. 494 
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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ PRAHOVA 
- 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 Uniunii Naționale pentru Progresul României - Organizația 
Județeană Prahova pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României - 
Organizația Județeană Prahova au totalizat 23.665,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 
membrilor de partid în sumă de 11.975,00 lei și din donații în sumă de 11.690,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 14 IANUARIE 2016 
NR. 495 
 

 
RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ – 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 19-28 octombrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Mișcarea Populară – 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 Mișcarea Populară – Sediul central 
au totalizat 2.955.269,16 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
268.503,53 lei, din donații în sumă de 2.686.761,67 lei și din alte surse de venit în sumă de 
3,96 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. Pentru aceste fapte, Partidul Mișcarea Populară – Sediul 
central a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 
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- 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; 
- respectarea reglementărilor contabile aplicabile. 
BUCUREȘTI, 14 IANUARIE 2016 
NR. 496 
 

 
RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI 
- 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 Județeană Călărași 
pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizația Județeană 
Călărași au totalizat 9.577,00 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, 14 IANUARIE 2016 
NR. 497 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN 
DEMOCRAT – 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 perioadele 19-21 octombrie și 
10-13 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Țărănesc Creștin 
Democrat – 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 Național Țărănesc Creștin Democrat 
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– Sediul central au totalizat 73.405,90 lei și au fost obținute din subvenții de la bugetul de 
stat în sumă de 18.482,86 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 49.193,04 lei și 
din donații în sumă de 5.730,00 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. Pentru aceste fapte, Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat – 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 și respectarea Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare; 
- respectarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 2861/2009. 
BUCUREȘTI, 15 IANUARIE 2016 
NR. 516 
 
 

 
RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN 
- 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 Partidului Poporului-Dan Diaconescu - Organizația 
Județeană Caraș-Severin pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Poporului-Dan Diaconescu - 
Organizația Județeană Caraș-Severin au totalizat 18.882,00 lei și au fost obținute din 
cotizațiile membrilor de partid în sumă de 382,00 lei și din donații în sumă de 18.500,00 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 288 
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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL CONSERVATOR - ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ BRAȘOV 
- 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 decembrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Conservator - Organizația Județeană Brașov 
pentru anul 2014. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator - Organizația Județeană 
Brașov au totalizat 11.985,00 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, 18 IANUARIE 2016 
NR. 375 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN 
ROMÂNIA – 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 09-17 decembrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate Maghiare din România – 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 Uniunii Democrate Maghiare din România – 
Sediul central au totalizat 20.576.115,14 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 829.632,95 lei, din donații în sumă de 1.116.186,40 lei, din alte surse de 
venit în sumă de 71.475,79 lei și din subvenții primite prin Departamentul de Relații 
Interetnice în sumă de 18.558.820,00 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, Uniunea Democrată Maghiară din România – 
Sediul central a fost sancționată conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, 
republicată. 

II. Recomandări: 
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- 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 Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 
- întocmirea registrelor de contabilitate obligatorii în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, 
cu modificările ulterioare. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 628 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – 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 16 noiembrie - 04 
decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal – 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 Național Liberal – Sediul central au 
totalizat 13.591.117,89 lei și au fost obținute din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 
1.525.108,56 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 5.125.353,45 lei, din donații 
în sumă de 6.666.902,72 lei și din alte surse de venit în sumă de 273.753,16 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. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Sediul 
central a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, republicată. 

II. Recomandări: 

- respectarea de către toate organizațiile teritoriale a prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 
334/2006, republicată; 
- organizarea contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectarea Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare.. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 677 
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RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL – 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 16 noiembrie - 04 
decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal – 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 Democrat Liberal – Sediul central au 
totalizat 9.327.046,72 lei și au fost obținute din subvenții de la bugetul de stat în sumă de 
1.066.223,81 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 2.702.761,00 lei, din donații 
în sumă de 5.344.587,73 lei și din alte surse de venit în sumă de 213.474,18 lei.  

De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), ale art. 
16 alin. (3) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul 
Democrat Liberal – 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 și respectarea Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 678 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL 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 02-06 noiembrie 2015 
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația Județeană Dolj 
pentru anul 2014. 
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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 Dolj au totalizat 143.825,56 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 115.860,00 lei, din donații în sumă de 22.390,00 lei și din alte surse de 
venit în sumă de 5.575,56 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 
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 și respectarea Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare 
- efectuarea corecțiilor pentru conturile de furnizori și venituri. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 20903 
 

 
RAPORT  

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

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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Sectorului 1 
București pentru anul 2015. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Sectorului 1 București au totalizat 167.588,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor 
de partid în sumă de 162.852,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 4.736,00 lei. 
Cheltuielile au fost în sumă de 257.760,77 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 682 
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RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAȚIA  

SECTORULUI 2 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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Sectorului 2 
București pentru anul 2015. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Sectorului 2 București au totalizat 62.423,85 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor 
de partid în sumă de 47.423,85 lei și din alte surse de venit în sumă de 15.000,00 lei. 
Cheltuielile au fost în sumă de 78.972,25 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 Social Democrat - Organizația 
Sectorului 2 București 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 Reglementărilor 
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările ulterioare. 
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 683 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAȚIA SECTORULUI 4 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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
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a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Sectorului 4 
București pentru anul 2015. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Sectorului 4 București au totalizat 21.544,00 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile 
membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 18.808,00 lei.  

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

II. Recomandări: 

- folosirea cu forme legale a spațiilor în care își desfășoară activitatea.  
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 684 

 
 

RAPORT 
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ILFOV 

- 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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Ilfov 
pentru anul 2015. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Județeană Ilfov au totalizat 129.050,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 94.050,00 lei și din donații în sumă de 35.000,00 lei. Cheltuielile au fost în 
sumă de 40.653,71 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale.  
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 685 

 
RAPORT  

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

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRAȘOV 
- 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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
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a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov 
pentru anul 2015. 

Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Județeană Brașov au totalizat 134.709,65 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
partid în sumă de 113.650,00 lei, din donații în sumă de 14.500,00 lei și din alte surse de 
venit în sumă de 6.559,65 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 153.861,17 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale.  
BUCUREȘTI, 20 IANUARIE 2016 
NR. 688 

 
 

RAPORT  
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ  

CARAȘ-SEVERIN 
- 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 2016, aprobat de Președintele Autorității Electorale 
Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 ianuarie 2016 s-
a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Caraș-
Severin pentru anul 2015. 

I. Constatări: 
   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 
echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizația 
Județeană Caraș-Severin au totalizat 97.014,15 lei și au fost obținute din cotizațiile 
membrilor de partid în sumă de 85.248,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 11.766,15 
lei. Cheltuielile au fost în sumă de 70.185,61 lei.  

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare cu privire la finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale.  
BUCUREȘTI, 18 IANUARIE 2016 
NR. 690 


