RAPORT
privind acțiunile de autosesizări/sesizări desfășurate la nivel național de
personalul cu atribuții de control pe linia finanțării

Urmare a dispoziției din data de 05.02.2016 și a sesizărilor repartizate DCFPPCE,
personalul cu atribuții de control pe linia finanțării din cadrul Autorității Electorale Permanente a
desfășurat acțiuni de verificare în teritoriu, la nivel național în vederea depistării materialelor de
publicitate politică/electorală.
În urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele:

DCFPPCE – Sediul central:
La deplasarea echipei pe raza municipiului București, au fost constatate următoarele
materiale publicitare aparținând Partidului Național Liberal în sectorul 1, 2 și 3, aparținând ALDE
în sectorul 1, 2 și 3, aparținând PMP în sectorul 2, aparținând Partidului Social Democrat în
sectorul 1, aparținând Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în sectorul 2 și aparținând
primarului interimar al municipiului București în sectoarele 5 și 6.
În urma acestor acțiuni au fost întocmite procese-verbale de constatare la fața locului și
planșe foto. Au fost întocmite și transmise răspunsuri petenților.
În vederea verificării respectării actelor normative privind finanțarea partidelor politice au
fost transmise adrese către formațiunile politice implicate și către instituții publice.

A. În urma sesizărilor primite și înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă sub numerele
1588/03.02.2016, 1563/03.02.2016, 1572/02.02.2016, respectiv 1565/02.02.2016, prin care petenţii
reclamă existenţa pe raza sectorului 1 Bucureşti a unor bannere aparţinând Partidului Social
Democrat – Organizaţia Sector 1 Bucureşti, iar în sectorul 4 existenţa unui panou publicitar al
primarului interimar al sectorului 4 Bucureşti, au fost demarate cercetări la faţa locului, au fost
efectuate planşe foto şi s-au întocmit procese-verbale de constatare la faţa locului.
În interesul soluţionării aspectelor sesizate pe raza Sectorului 1 Bucureşti, fiind vorba de
același partid şi sector, am solicitat Partidului Social Democrat - Organizația Sector 1 Bucureşti
următoarele documente:
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- contractele încheiate de Partidul Social Democrat - Organizația Sector 1 cu privire la
amplasarea unor bannere pe raza Sectorului 1, București, precum și orice alte acte emise în
executarea contractului;
- contractele încheiate cu firma ce administrează stâlpii de iluminat amplasați stradal în
sectorul 1 București și orice alte acte emise în executarea contractelor;
- contractele și facturile ce privesc realizarea bannerelor amplasate pe raza sectorului 1
București;
- documentele de plată (ordinele de plată, extrasele de cont pentru plățile efectuate,
chitanțele);
- Registrul jurnal și registrul de casă în care a fost înregistrată operațiunea;
- fișa contului de furnizori și fișa contului de cheltuieli;
- pentru sursele de venit – chitanțele de încasare şi extrasele de cont.
Închidere sesizări privind amplasarea bannerelor aparținând PSD – Sector 1:
În
data de 23.02.2016, PSD – Sector 1 a transmis AEP documentele solicitate și au fost înregistrate cu
nr. 1635/23.02.2016.
Documentele depuse de formațiunea politică au fost verificate și s-a constatat că au fost
respectate prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale.
Au fost verificate: avizul de amplasare însoțit de anexe, cerere pentru emiterea avizului de
amplasare, contractul privind producția bannerelor, factura fiscală, extrasul de cont, ordinul de plată
și jurnal de bancă.
În interesul soluţionării aspectelor sesizate în Sectorul 4 Bucureşti, am solicitat Primăriei
Sectorului 4, Consiliului Local al Sectorului 4, Partidului Social Democrat – Organizaţia Sector 4 şi
societăţii Euromedia, următoarele documente:
- contractele şi toate documentele de executare ale acestora;
- documentele privind comanda de producţie şi plăţile efectuate privind afişul publicitar
aparţinând EUROMEDIA amplasat în Calea Văcăreşti, sector 4 în apropiere de staţia RATB
Pridvorului;
Precizăm că sesizările au fost însoţite de mijloace probatorii fotocopii ale bannerelor afişate,
respectiv ale panoului publicitar).
Stadiu privind sesizările din sectorul 4: În data de 24.02.2016 Euromedia Group SA a
transmis AEP documente înregistrate cu nr. 1909/24.02.2016. Precizăm că Euromedia Group SA nu
a transmis toate documentele solicitate, fapt pentru care propunem sancționarea contravențională a
acestei entități și retransmiterea solicitării privind documentele necesare.
1. În sectorul 2, la intersecția bld. Pache Protopopescu cu bld. Mihai Bravu, în dreptul stației de
metrou Piața Iancului, un panou publicitar, cu 4 (patru) fețe, prins în șuruburi de asfalt, aparținând
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE cu inscripția ”ALDE ROMÂNIA a 7-a
putere a Europei – un proiect” și sloganul ” O ROMÂNIE LIBERĂ”, RESPECTIV ”ALDE –
Alianța Liberalilor și Democraților sector 2”, însemnul partidului și stelele Uniunii Europene,
pagina de internet www.aldesector2.ro și pagina de Facebook) ”facebook.com/aldesector2”, pentru
care s-au efectuat planșe foto;
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În sectorul 2, la intersecția bld. Ștefan cel Mare cu șos. Tunari, în dreptul stației de metrou
Ștefan cel Mare, un panou publicitar, cu 4 (patru) fețe, prins în șuruburi de asfalt, aparținând
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE cu inscripția ”ALDE ROMÂNIA a 7-a
putere a Europei – un proiect” și sloganul ” O ROMÂNIE LIBERĂ”, RESPECTIV ”ALDE –
Alianța Liberalilor și Democraților sector 2”, însemnul partidului și stelele Uniunii Europene,
pagina de internet www.aldesector2.ro și pagina de Facebook ”facebook.com/aldesector2”, pentru
care s-au efectuat planșe foto;
Au mai fost verificate bulevardele principale din sectoarele 2 și 3, zonele aglomerate,
intersecții și zonele de la stațiile de metrou, nefiind găsite alte bannere sau panouri publicitare
aparținând formațiunilor politice.
În interesul soluţionării aspectelor sesizate în Sectorul 2, pentru stabilirea unei eventuale
încălcări a prevederilor legale, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (4) din Legea nr.
334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
am solicitat Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE următoarele documente:
- contractele încheiate de Alianța Liberalilor și Democraților cu privire la amplasarea
unor panouri de afișaj pe raza Municipiului București, precum și orice alte acte emise în executarea
contractului;
- contractul încheiat cu primăria municipiului București sau de sector privind
ocuparea domeniul public stradal și orice alte acte emise în executarea contractului;
- contracte și facturi ce privesc realizarea panourilor de afișaj amplasate pe raza
municipiului București;
- documente de plată (ordine de plată, extrase cont pentru plățile efectuate, chitanțe);
- Registrul jurnal și registrul de casă în care a fost înregistrată operațiunea;
- fișă cont furnizori și fișă cont cheltuieli;
- pentru surse de venit – chitanțe încasare, extrase cont.
2.
În sectorul 4, în fața stației de metrou Constantin Brâncoveanu sunt amplasate 3 bannere
inscripționate cu textul ,,PRIMĂRIE PENTRU CETĂȚENI – PRIMAR PENTRU SECTORUL 4”,
MARIUS ROGIN, Co-Președinte PNL Sector 4. Au fost demarate cercetări la fața locului, s-au
efectuat planșe foto la ora 10:09 și s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului înregistrat
cu nr. 1581/02.02.2016.
În interesul soluționării aspectelor sesizate, s-a solicitat PNL – Organizația Sectorului 4
documente constând în contracte și facturi pentru panourile publicitare, documente privind sursele
de venit și plățile efectuate privitoare la realizarea bannerelor, contractul încheiat cu firma
deținătoare de panouri publicitare și orice documente emise în executarea contractelor.
Precizăm că sesizarea a fost însoțită de mijloace de probă (fotocopii ale bannerului afișat).

3. Menționăm că aspectele cuprinse în sesizările cu nr. 1351/29.01.2016, 1485/02.02.2016,
1496/02.02.2016, 1566/02.02.2016, 1564/02.02.2016, 1580/02.02.2016, 1593/03.02.2016 și
1799/05.02.2016 au fost constatate de către echipele din cadrul departamentului în data de 02.02 –
03. 02.2016, în timpul misiunii de autosesizare.
Au fost transmise răspunsuri petenților.
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B. În urma sesizărilor înregistrate la DCFPPCE și a acțiunilor de autosesizare
Sesizarea înregistrată cu nr. 1800/05.02.2016
Sunt sesizate aspecte cu privire la un pliant ce conține un mesaj electoral și aparține PSD –
Dragodana județul Dâmbovița, cu sigla PSD, cu adrese și nr. de telefon. Se constată că pliantul
conține mesaje electorale.
În interesul soluționării aspectelor sesizate, au fost solicitate Partidului Social Democrat –
Organizația județeană Dâmbovița documente cu privire la realizarea și distribuirea pliantelor,
documente financiare privind sursa de venit și documente privind cheltuielile ocazionate de
tipărirea pliantelor.
Sectorul 1
Sesizare nr. 2918/23.02.2016
a) Constatări:
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția str.
Știrbei Vodă cu Calea Plevnei, în care este expusă imaginea domnului Alexandru Nazare și care
cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în bine”,
denumirea prescurtată a formațiunii politice ”PNL” și sigla PNL. De asemenea, pe banner este
imprimat tirajul de 25 bucăți, faptul că au fost comandate de către Alexandru Nazare (PNL),
conform contractului nr. 140/18.02.2016 și a facturii nr. 355/18.02.2016 și că au fost produse de
către S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L.;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția bld.
Ion Mihalache cu Str. Clăbucet, (zona Piața Chibrit), în care este expusă imaginea domnului
Alexandru Nazare și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –”
și ”continuitate în bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice ”PNL” și sigla PNL. De
asemenea pe banner este imprimat tirajul de 25 bucăți, faptul că au fost comandate de către
Alexandru Nazare (PNL), conform contractului nr. 140/18.02.2016 și a facturii nr. 355/18.02.2016
și că au fost produse de către S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L.;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția bld. Ion
Mihalache cu bld. 1 Mai, (zona Piața Chibrit), în care este expusă imaginea domnului Alexandru
Nazare și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –” și
”continuitate în bine”, denumirea prescurtată a formaținii politice ”PNL” și sigla PNL. De
asemenea pe banner este imprimat tirajul de 25 bucăți, faptul că au fost comandate de către
Alexandru Nazare (PNL), conform contractului nr. 140/18.02.2016 și a facturii nr. 355/18.02.2016
și că au fost produse de către S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L.;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția șos.
Chitilei cu bld. Bucureștii Noi, în care este expusă imaginea domnului Alexandru Nazare și care
cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în bine”,
denumirea prescurtată a formațiunii politice ”PNL” și sigla PNL. De asemenea, pe banner este
imprimat tirajul de 25 bucăți, faptul că au fost comandate de către Alexandru Nazare (PNL),
conform contractului nr. 140/18.02.2016 și a facturii nr. 355/18.02.2016 și că au fost produse de
către S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L.;
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1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția str.
Dridu cu str. Intrare Dridu, (zona Pajura), în care este expusă imaginea domnului Alexandru Nazare
și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în
bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice ”PNL” și sigla PNL. De asemenea, pe banner
este imprimat tirajul de 25 bucăți, faptul că au fost comandate de către Alexandru Nazare (PNL),
conform contractului nr. 140/18.02.2016 și a facturii nr. 355/18.02.2016 și că au fost produse de
către S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L.;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția șos.
București-Ploiești cu șos. Pavel D. Kiseleff, (zona Piața Presei Libere), în care este expusă
imaginea domnului Alexandru Nazare și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE –
PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice
”PNL” și sigla PNL.
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția bld.
Mareșal Constantin Prezan cu șos. Pavel D. Kiseleff, (zona Piața Presei Libere), în care este expusă
imaginea domnului Alexandru Nazare și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE –
PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice
”PNL” și sigla PNL;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția bld.
Mareșal Constantin Prezan cu șos. Pavel D. Kiseleff, (zona Arcul de Triumf), în care este expusă
imaginea domnului Alexandru Nazare și care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE –
PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice
”PNL” și sigla PNL;
1 banner cu 2 (două) fețe, suspendat între 2 (doi) stâlpi, amplasat la intersecția șos.
Pavel D. Kiseleff cu str. Ion Mincu, în care este expusă imaginea domnului Alexandru Nazare și
care cuprinde mesajele ”ALEXANDRU NAZARE – PENTRU SECTOR 1 –” și ”continuitate în
bine”, denumirea prescurtată a formațiunii politice ”PNL” și sigla PNL.
b) Măsuri luate:
- au fost efectuate planșe foto;
- s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului;
- pentru bannerele publicitare aparținând Partidului Naţional Liberal au fost întocmite 4
adrese către Consiliul local – Sector 1, Primăria – Sector 1, Partidul Naţional Liberal –
Filiala Sector 1 și S.C. New Enterprise Worldwide Advertising S.R.L. privind solicitarea
contractelor şi a tuturor documentelor în executarea acestora, precum şi solicitările
formaţiunii politice în vederea obţinerii avizelor pentru amplasarea următoarelor
panouri.
Sectorul 2
a) Constatări:
un panou publicitar amplasat în bld. Carol I, nr. 24, în incinta curții sediului central
al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, ce conține mesajul ”RENAȘTEM pentru
ROMÂNIA TA!”, sigla PNȚCD și numele partidului ”PNȚCD PARTIDUL NAȚIONAL
ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT”;
un panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu 4 (patru) fețe (două fețe
asemănătoare), amplasat în bld. Mihai Bravu, intersecție cu str. Vatra Luminoasă, ce conține
imaginile foto ale domnului Călin Popescu Tăriceanu și ale domnului Daniel Constantin – co5

președinți ai Alianței Liberalilor și Democraților – ALDE, sigla ALDE, denumirea ”ALDE Alianța
Liberalilor și Democraților”, ”ROMÂNIA a 7-a putere a Europei – un proiect” și sloganul ” O
ROMÂNIE LIBERALĂ”, respectiv ”ALDE – Alianța Liberalilor și Democraților Sector 2”, pagina
de internet ”www.ALDESector2.ro” și pagina de facebook ”facebook.com/ALDESector2”;
un panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu 4 (patru) fețe (două fețe
asemănătoare), amplasat în șos. Pantelimon, intersecție cu șos. Fundeni, ce conține imaginile foto
ale domnului Călin Popescu Tăriceanu și ale domnului Daniel Constantin – co-președinți ai
Alianței Liberalilor și Democraților – ALDE, sigla ALDE, denumirea ”ALDE Alianța Liberalilor și
Democraților”, ”ROMÂNIA a 7-a putere a Europei – un proiect” și sloganul ” O ROMÂNIE
LIBERALĂ”, respectiv ”ALDE – Alianța Liberalilor și Democraților Sector 2”, pagina de internet
”www.ALDESector2.ro” și pagina de facebook ”facebook.com/ALDESector2”.

-

-

-

b) Măsuri luate:
au fost efectuate planșe foto;
s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului, înregistrat la Autoritatea
Electorală Permanentă cu nr. 2053/09.02.2016;
pentru panoul publicitar aparținând Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat a
fost întocmită o adresă privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi
pentru panoul publicitar, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate privind
realizarea panoului publicitar, contractul încheiat cu firma care deține panoul publicitar
și orice documente emise în executarea contractului;
pentru panourile publicitare aparținând Alianței Liberalilor și Democraților - ALDE a
fost întocmită o adresă privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi
pentru panourile publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate
privind realizarea panourilor publicitare și orice documente emise în executarea
contractului;
au fost întocmite adrese către Primăria sectorului 2 și Consiliul Local al sectorului 2 prin
care s-a solicitat punerea la dispoziţie a contractelor şi a tuturor documentelor în
executarea acestora privind amplasarea panourile publicitare identificate pe raza
sectorului 2.

Sector 3
a) Constatări:
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu 4 (patru) fețe (două fețe asemănătoare),
amplasat în str. Lucrețiu Pătrășcanu, intersecție cu bld. Basarabia, la stația METROREX Costin
Georgian, ce conține imaginile foto ale domnului Călin Popescu Tăriceanu și ale domnului Daniel
Constantin – co-președinți ai Alianței Liberalilor și Democraților – ALDE, sigla ALDE, denumirea
”ALDE Alianța Liberalilor și Democraților SECTOR 3”, ”ROMÂNIA a 7-a putere a Europei – un
proiect” și sloganul ” O ROMÂNIE LIBERALĂ”, respectiv ”ALDE – Alianța Liberalilor și
Democraților SECTOR 3”, sigla partidului, mesajul ”Vino alături de noi!”, adresa sediului de partid
”SEDIUL: THEODOR PALLADY NR 37, BL N4A, SC A, PARTER, SECTOR4”, pagina de
internet ”WWW.ALDESECTOR3.RO”,pagina de facebook ”facebook.com/ALDE.SECTOR3” și
adresa de e-mail ”E-MAIL: SECRETARIAT.GENERAL@ALDESECTOR3.RO”;
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu 4 (patru) fețe (două fețe asemănătoare),
amplasat în bld. Camil Ressu, intersecție cu bld. Mihai Bravu, lângă McDonald’s, imaginile foto
ale domnului Călin Popescu Tăriceanu și ale domnului Daniel Constantin – copreședinți ai Alianței
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Liberalilor și Democraților – ALDE, sigla ALDE, denumirea ”ALDE Alianța Liberalilor și
Democraților SECTOR 3”, ”ROMÂNIA a 7-a putere a Europei – un proiect” și sloganul ” O
ROMÂNIE LIBERALĂ”, respectiv ”ALDE – Alianța Liberalilor și Democraților SECTOR 3”,
sigla partidului, mesajul ”Vino alături de noi!”, adresa sediului de partid ”SEDIUL: THEODOR
PALLADY NR 37, BL N4A, SC A, PARTER, SECTOR4”, pagina de internet
”WWW.ALDESECTOR3.RO”,pagina de facebook ”facebook.com/ALDE.SECTOR3” și adresa de
e-mail ”E-MAIL: SECRETARIAT.GENERAL@ALDESECTOR3.RO”;
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu 4 (patru) fețe (două fețe asemănătoare),
amplasat în Piața Unirii, intersecție cu bld. Corneliu Coposu, lângă McDonald’s, ce conține
imaginile foto ale domnului Călin Popescu Tăriceanu și ale domnului Daniel Constantin – copreședinți ai Alianței Liberalilor și Democraților – ALDE, sigla ALDE, denumirea ”ALDE Alianța
Liberalilor și Democraților SECTOR 3”, ”ROMÂNIA a 7-a putere a Europei – un proiect” și
sloganul ” O ROMÂNIE LIBERALĂ”, respectiv ”ALDE – Alianța Liberalilor și Democraților
SECTOR 3”, sigla partidului, mesajul ”Vino alături de noi!”, adresa sediului de partid ”SEDIUL:
THEODOR PALLADY NR 37, BL N4A, SC A, PARTER, SECTOR4”, pagina de internet
”WWW.ALDESECTOR3.RO”,pagina de Facebook ”facebook.com/ALDE.SECTOR3” și adresa
de e-mail ”E-MAIL: SECRETARIAT.GENERAL@ALDESECTOR3.RO”;
b) Măsuri luate:
- au fost efectuate planșe foto;
- s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului, înregistrat la Autoritatea
Electorală Permanentă cu nr. 2054/09.02.2016;
- pentru panourile publicitare aparținând Alianței Liberalilor și Democraților - ALDE a
fost întocmită o adresă privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi
pentru panourile publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate
privind realizarea panourilor publicitare și orice documente emise în executarea
contractului;
- au fost întocmite adrese către Primăria sectorului 3 și Consiliul Local al sectorului 3 prin
care s-a solicitat punerea la dispoziţie a contractelor şi a tuturor documentelor în
executarea acestora privind amplasarea panourile publicitare identificate pe raza
sectorului 3.
Sector 4
a) Constatări:
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu trei fețe asemănătoare, amplasat în
intersecția șos. Berceni cu str. Sergent Ion Iriceanu, în dreptul stației METROREX Apărătorii
Patriei, ce conține imaginea foto a domnului Marius Rogin, copreședinte al Partidului Național
Liberal – Filiala sector 4, numele ”MARIUS ROGIN – sigla PNL – co-președinte PNL Sector 4” și
mesajele ”PRIMĂRIE PENTRU CETĂȚENI” și ”PRIMAR PENTRU SECTORUL 4”.
2 (două) afișe publicitare față-verso amplasate pe 2 (două) panouri aparţinând
EUROMEDIA din șos. Splaiul Independenței, vizavi de staţia METROREX Piața Unirii 1, pe
trotuarul de lângă Parcul Unirii, în care este expusă imaginea domnului primar general interimar al
municipiului București Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul
capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”.
b) Măsuri luate:
- au fost efectuate planșe foto;
7

s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului, înregistrat la Autoritatea
Electorală Permanentă cu nr. 2055/09.02.2016;
- pentru panoul publicitar aparținând Partidului Național Liberal – Filiala sector 4 a fost
întocmită o adresă privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi
pentru panoul publicitar, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate privind
realizarea panoului publicitar și orice documente emise în executarea contractului;
- pentru panourile publicitare aparținând domnului Răzvan Sava au fost întocmite adrese
privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi pentru panourile
publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate pentru realizarea
panourilor publicitare, contractul încheiat cu firma care deține panourile publicitare și
orice documente emise în executarea contractului către Primăria Municipiului București,
Consiliul General al Municipiului București și către dl. Răzvan Sava în calitate de
primar general interimar al Municipiului București;
- a fost întocmită o adresă pentru solicitarea de documente privind comanda de producție
și plățile efectuate către EUROMEDIA pentru panourile publicitare aparținând
domnului Răzvan Sava;
- au fost întocmite adrese către Primăria sectorului 4 și Consiliul Local al sectorului 4 prin
care s-a solicitat punerea la dispoziţie a contractelor şi a tuturor documentelor în
executarea acestora, a documentelor pentru comanda de producţie şi plăţile efectuate
privind panourile publicitare identificate pe raza sectorului 4.
a) Constatări:
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu patru fețe, amplasat în Piaţa Naţiunilor
Unite, la intersecţia Bulevardului Naţiunilor Unite cu Splaiul Independenţei, vizavi de Biserica
Sfântul Spiridon Vechi. Pe panoul respectiv este trecut Partidul Naţional Liberal – Filiala Sector 4,
sloganul ”Administraţie, nu vorbe!”, numele domnului Marius Rogin, denumirea prescurtată a
formaţiunii politice, priorităţile mandatului (toleranţă zero corupţiei, reabilitatea termică,
optimizarea infrastructurii de transport, modernizarea instituţiilor de învăţământ, un oraş curat
pentru copiii noştri) şi următoarele adrese de siteuri: www.pnl4.ro, www.mariusrogin.ro,
www.facebook.com/marius.rogin.oficial.
panou publicitar metalic, prins de asfalt, cu patru fețe, amplasat pe Bulevardul
Dimitrie Cantemir, în dreptul Parcului Unirii, vizavi de râul Dâmboviţa. Pe panoul respectiv este
trecut Partidul Naţional Liberal – Filiala Sector 4, sloganul ”Administraţie, nu vorbe!”, numele
domnului Marius Rogin, denumirea prescurtată a formaţiunii politice, priorităţile mandatului
(toleranţă zero corupţiei, reabilitatea termică, optimizarea infrastructurii de transport, modernizarea
instituţiilor de învăţământ, un oraş curat pentru copiii noştri) şi următoarele adrese de siteuri:
www.pnl4.ro, www.mariusrogin.ro, www.facebook.com/marius.rogin.oficial.
-

-

c) Măsuri luate:
au fost efectuate planșe foto;
s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului,
pentru panoul publicitar aparținând Partidului Naţional Liberal au fost întocmite 3
adrese către Consiliul local – Sector 4, Primăria – Sector 4 şi Partidul Naţional Liberal –
Filiala Sector 4 privind solicitarea contractelor şi a tuturor documentelor în executarea
acestora, precum şi solicitările formaţiunii politice în vederea obţinerii avizelor pentru
amplasarea următoarelor panouri
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Sector 5
a) Constatări:
2 (două) afișe publicitare față-verso amplasate pe 2 (două) panouri aparţinând
EUROMEDIA din șos. Splaiul Independenței, în stația RATB Pod Hașdeu, în care este expusă
imaginea domnului primar general interimar al municipiului București Răzvan Sava şi care
cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la
Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței,vizavi în stația RATB Pod Hașdeu, pe sensul de mers către Podul Izvor, în care este
expusă imaginea domnului primar general interimar al municipiului București Răzvan Sava şi care
cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la
Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței, în zona Pod Hașdeu, pe sensul de mers către bld. Eroilor, cu vedere spre râul
Dâmbovița, în care este expusă imaginea domnului primar general interimar al municipiului
București Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este
public”, ”Trimite părerea ta la Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței,în zona Pod Hașdeu, pe sensul de mers către bld. Eroilor, în fața Alpha Bank, în care
este expusă imaginea domnului primar general interimar al municipiului București Răzvan Sava şi
care cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la
Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței,în zona Pod Izvor, zona stației METROREX Izvor, pe sensul de mers către Piața
Unirii, în care este expusă imaginea domnului primar general interimar al municipiului București
Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”,
”Trimite părerea ta la Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței,în zona Pod Izvor, zona stației METROREX Izvor, pe sensul de mers către Piața
Unirii, vedere spre șosea, în care este expusă imaginea domnului primar general interimar al
municipiului București Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele “Transparență 100%”, ”Bugetul
capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
un afiș publicitar amplasat pe un panou aparţinând EUROMEDIA din șos. Splaiul
Independenței,în zona Pod Izvor, zona stației METROREX Izvor, pe sensul de mers către bld.
Eroilor,pe partea opusă a râului Dâmbovița, vedere spre apă, în care este expusă imaginea domnului
primar general interimar al municipiului București Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele
“Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la
Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
b) Măsuri luate:
- au fost efectuate planșe foto;
- s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului, înregistrat la Autoritatea
Electorală Permanentă cu nr. 2056/09.02.2016;
- pentru panourile publicitare aparținând domnului Răzvan Sava au fost întocmite adrese
privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi pentru panourile
publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate pentru realizarea
panourilor publicitare, contractul încheiat cu firma care deține panourile publicitare și
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-

-

orice documente emise în executarea contractului către Primăria Municipiului București,
Consiliul General al Municipiului București și către dl. Răzvan Sava în calitate de
primar general interimar al Municipiului București;
a fost întocmită o adresă pentru solicitarea de documente privind comanda de producție
și plățile efectuate către EUROMEDIA pentru panourile publicitare aparținând
domnului Răzvan Sava;
au fost întocmite adrese către Primăria sectorului 5 și Consiliul Local al sectorului 5 prin
care s-a solicitat punerea la dispoziţie a contractelor şi a tuturor documentelor în
executarea acestora, a documentelor pentru comanda de producţie şi plăţile efectuate
privind panourile publicitare identificate pe raza sectorului 5.

Sector 6
a) Constatări:
Au fost depistate 8 (opt) afișe publicitare, amplasate pe geamurile sediului Partidului
Național Liberal – Filiala sector 6, situat în bld. Drumul Taberei nr. 92, ce conțineau următoarele:
imaginea foto a domnului Rareș Șerban Mănescu – primar al sectorului 6 București,
”Primarul sectorului 6”, ”VICEPREȘEDINTE PNL”, ”PREȘEDINTE PNL SECTOR 6”, sigla
PNL și adresa de internet www.rares-manescu.ro;
- imaginile foto ale domnului Robert Stan, domnului Ionel Pușcaș și doamnei Florentina
Gașpar, consilieri locali în consiliul local ai sectorului 6 București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul
Local al sectorului 6”, ”Vino sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginile foto ale domnului Adrian Simion, domnului Cristian Dumitrașcu și doamnei
Conona Petrescu, consilieri locali în consiliul local ai sectorului 6 București, ”Ei sunt vocea ta în
Consiliul Local al sectorului 6”, ”Vino sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginile foto ale domnilor Cornel Pieptea, Răzvan Sava și Andrei Nicolae, consilieri în
cadrul Consiliului General al Municipiului București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul General al
Municipiului București”, ”Vino sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginea foto a domnului Răzvan Mironescu – deputat, ”Deputat, Vicepreședinte al
Comisiei pentru industrie și servicii”, sigla PNL și adresa de internet www.razvan-mironescu.ro;
- imaginea foto a domnului Corneliu Dobrițoiu – senator, ”Senator, Președinte al Comisiei
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională”, sigla PNL și adresa de internet
www.dobritoiu.ro;
- imaginea foto a doamnei Ramona Mănescu, ”EuroCampioana fondurilor europene” și sigla
PNL;
- imaginea foto a domnului Klaus Werner Iohannis – președintele României, ”Klaus Iohannis
Președinte”,”România lucrului bine făcut” și sigla PNL.
9 (nouă) afișe publicitare, amplasate pe geamurile sediului Partidului Național Liberal –
Organizația Crângași-Giulești, situat în șos. Crângași, ce conțineau următoarele:
- imaginile foto ale domnilor Robert Stan și Adrian Simion, consilieri locali în consiliul local
ai sectorului 6 București,”Ei sunt vocea ta în Consiliul Local al sectorului 6”, ”Vino sa-i cunoști” și
sigla PNL;
- imaginile foto ale doamnelor Florentina Gașpar și Conona Petrescu, consilieri locali în
consiliul local ai sectorului 6 București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul Local al sectorului 6”, ”Vino
sa-i cunoști” și sigla PNL;
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- imaginile foto ale domnilor Cristian Dumitrașcu și Ionel Pușcaș, consilieri locali în consiliul
local ai sectorului 6 București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul Local al sectorului 6”, ”Vino sa-i
cunoști” și sigla PNL;
- imaginile foto ale domnului Cornel Pieptea, consilier în cadrul Consiliului General al
Municipiului București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul General al Municipiului București”, ”Vino
sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginile foto ale domnului Cătălin Câmpeanu, consilier în cadrul Consiliului General al
Municipiului București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul General al Municipiului București”, ”Vino
sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginile foto ale domnilor Răzvan Sava și Daniel Nicolae, consilieri în cadrul Consiliului
General al Municipiului București, ”Ei sunt vocea ta în Consiliul General al Municipiului
București”, ”Vino sa-i cunoști” și sigla PNL;
- imaginea foto a doamnei Ramona Mănescu, ”EuroCampioana fondurilor europene” și sigla
PNL;
- ”Ramona luptă pentru”, ”dezvoltarea orașelor dunărene românești, prin Strategia Dunării”,
”achiziții simple și transparente”, ”reabilitarea și dezvoltarea rețelei feroviare”, ”mai multe
informații despre activitatea EuroCampioanei Ramona Mănescu găsiți pe www.ramona-manescu.ro
și Facebook” și sigla PNL;
- imaginea foto a domnului Klaus Werner Iohannis – președintele României, sigla ”ACL –
Alianța Creștin Liberală PDL-PNL”, ”Candidatul ACL pentru președenția României”.
2 (două) afișe publicitare față-verso amplasate pe 2 (doua) panouri aparţinând
EUROMEDIA din șos. Cotroceni, stația RATB Gradina Botanică, în care este expusă imaginea
domnului primar general interimar al municipiului București Răzvan Sava şi care cuprinde mesajele
“Transparență 100%”, ”Bugetul capitalei este public”, ”Trimite părerea ta la
Razvan.Sava@pmb.ro” și numele ”RĂZVAN SAVA”;
b) Măsuri luate:
- au fost efectuate planșe foto;
- s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața locului, înregistrat la Autoritatea
Electorală Permanentă cu nr. 2057/09.02.2016;
- pentru afișele publicitare aparținând Partidului Național Liberal – Filiala sector 6 a fost
întocmită o adresă privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi
pentru afișele publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate
privind realizarea afișelor publicitare și orice documente emise în executarea
contractului;
- pentru panourile publicitare aparținând domnului Răzvan Sava au fost întocmite adrese
privind solicitarea de documente constând în contracte și facturi pentru panourile
publicitare, documentele privind sursele de venit și plățile efectuate pentru realizarea
panourilor publicitare, contractul încheiat cu firma care deține panourile publicitare și
orice documente emise în executarea contractului către Primăria Municipiului București,
Consiliul General al Municipiului București și către dl. Răzvan Sava în calitate de
primar general interimar al Municipiului București;
- a fost întocmită o adresă pentru solicitarea de documente privind comanda de producție
și plățile efectuate către EUROMEDIA pentru panourile publicitare aparținând
domnului Răzvan Sava;
- au fost întocmite adrese către Primăria sectorului 6 și Consiliul Local al sectorului 6 prin
care s-a solicitat punerea la dispoziţie a contractelor şi a tuturor documentelor în
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executarea acestora, a documentelor pentru comanda de producţie şi plăţile efectuate
privind panourile publicitare identificate pe raza sectorului 6.
În cadrul DCFPPCE au mai fost primite o serie de petiții, după cum urmează:

-

nr. 2510/16.02.2016 – petent – sesizează amplasarea unor afișe în Sectorul 5;
nr. 3051/24.02.2016 – petent – sesizează amplasarea de bannere aparținând PSD și PNL (aspectele
au fost constatate la alte acțiuni) – urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 3048/24.02.20156 – petent – sesizează afiș aparținând ALDE – urmează a se transmite răspuns;
nr. 3099/24.02.2016 – petent – sesizează aspecte cu privire la faptul că mai mulți candidați au
început campania electorală în București – urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 3100/24.02.2016 – petent – sesizează aspecte cu privire la apariția unor afișe în sectorul 1 –
urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 2950/23.02.2016 – petent – redirecționează două reclamații sosite pe adresa primăriei –
urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 3109/24.02/2016 – petent - solicită punct de vedere privind amplasarea bannerelor în sectorul 1;
nr. 2498/16.02.2016 – petent - solicită punct de vedere privind amplasarea bannerelor în sectorul 1;
nr. 2757/26.02.2016 – cerere de primire audiență – solicitarea unor detalii suplimentare;
nr. 3271/29.02.2016 – petent – solicitare documente financiare privind un candidat;
nr. 3504/02.03.2016 – petent – sesizează aspecte cu privire la amplasarea unor afișe – urmează a se
transmite răspuns petentului;
nr. 3646/03.03.2016 – petent – sesizează amplasarea de corturi în Sectorul 3, având inscripționate
mesaje electorale – urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 3616/03.03.2016 – petent – sesizează amplasarea unor bannere și afișe la Primăria Bolintin Deal
– urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 3551/02.03.2016 – plângere împotriva unui presupus candidat la Primăria Sectorului 6 –
urmează a se transmite răspuns petentului;
nr. 2
Precizăm că aspectele sesizate în lucrările menționate sunt în curs de soluționare.

Filiala București – Ilfov și birourile județene arondate au informat că au identificat în
presa locală un singur articol referitor la existența unor materiale de publicitate politică/electorală.
Filiala Sud – Est și birourile arondate au informat că au fost identificate materiale
publicitare în următoarele locații:
Autosesizare - Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Galați
În data de 08.02.2016, ca urmare a dispozițiilor primite din partea conducerii Autorității
Electorale Permanente, personalul Filialei Sud-Est a desfășurat la nivelul municipiului Galați,
județul Galați activități specifice de identificare a materialelor de propagandă politică/electorală.
S-a constat că pe fațada sediului Alianței Liberalilor și Democraților – Filiala Galați situat
în municipiul Galați, str. Brăilei, nr. 58, bloc BR2, județul Galați era amplasat un afiș cu pozele
domnilor copreședinți ai ALDE și cu mesajul ,,O Românie liberă”.
Reprezentanții Filialei Sud-Est a Autorității Electorale Permanente au efectuat poze, au
încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit adrese către Alianța
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Liberalilor și Democraților – Filiala Galați prin care, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (4)
din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a prevederilor legale,
s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul a documentelor justificative
(contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea afișului
menționat mai sus.
Autosesizare - Partidul Național Liberal – Filiala Constanța
S-a constat că pe fațada sediului Partidului Național Liberal – Filiala Constanța, situat în
municipiul Constanța, bulevardul Ferdinand, nr. 49 bloc D, județul Constanța erau amplasate afișe
cu pozele domnului președinte al României C.W. Iohannis și cu mesajul ,,România lucrului bine
făcut”.
Reprezentanții Biroului județean Constanța al Autorității Electorale Permanente au efectuat
poze, au încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de
adrese către Partidul Național Liberal – Filiala Constanța prin care, în conformitate cu dispozițiile
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a
prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul a documentelor
justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc), ce privesc realizarea
afișelor menționate mai sus.
Autosesizare - Partidul Mișcarea Populară – Filiala Constanța
S-a constat că pe fațada sediului Partidului Mișcarea Populară – Filiala Constanța, situat în
municipiul Constanța, strada Viceamiral Ioan Murgescu colț cu bulevardul Mamaia, județul
Constanța erau amplasate afișe cu pozele domnului Claudiu Iorga-Palaz, sigla PMP și cu diferite
mesaje politice/electorale.
Reprezentanții Biroului județean Constanța al Autorității Electorale Permanente au efectuat
poze, au încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de
adrese către Partidul Mișcarea Populară – Filiala Constanța prin care, în conformitate cu dispozițiile
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a
prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul a documentelor
justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea
afișelor menționate mai sus.
Autosesizare - Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea
S-a constat că în mai multe locații din municipiul Focșani, județul Vrancea, erau afișe prin
care toți locuitorii din municipiul Focșani, județul Vrancea, erau informați că, în perioada 18 –
29.01.2016, domnul președinte Marian Oprișan și Organizația PSD Vrancea în parteneriat cu firma
Lent Optik desfășurau la sediul central PSD din bulevardul Republicii, nr. 13 și la cabinetul
parlamentar Angel Tîlvar din bulevardul București nr. 6 consultații gratuite la ochi și măsurarea
tensiunii arteriale.
Reprezentanții Biroului județean Vrancea al Autorității Electorale Permanente au efectuat
poze, au încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de
adrese către partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vrancea și către firma Lent Optik
prin care, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru
stabilirea unei eventuale încălcări a prevederilor legale, s-au solicitat celor două entități copii
conforme cu originalul a documentelor justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe,
extrase de cont etc) ce privesc acțiunile menționate mai sus.
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Autosesizare - Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Galați
În data de 15.02.2016, ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii
politice/electorale din mass-media locală cu privire la subiecte referitoare la Autoritatea Electorală
Permanentă și la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a materialelor
de publicitate ale partidelor politice, a fost identificat în publicația on-line ,,www.antidotul.ro”
articolul ,, Patru mutre triste și niciun mesaj. Atît au putut ALDE Durbacă & comp”.
http://www.antidotul.ro/321354/patru-mutre-triste-si-niciun-mesaj-atit-au-putut-aldedurbaca-comp.html
Personalul Filialei Sud-Est s-a autosesizat și s-a deplasat în municipiului Galați, județul
Galați unde s-a constatat că sesizările prezentate în articolul mass-media erau reale, fiind constatată
amplasarea unor mesh-uri cu pozele domnilor copreședinți ai ALDE, a domnului senator Eugen
Durbacă și a domnului Cristian Dima (posibil candidat al ALDE – Filiala Galați la funcția de
primar al municipiului Galați și cu mesajul ,,O Românie liberă”.
Reprezentanții Filialei Sud-Est a Autorității Electorale Permanente au efectuat poze, au
încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de adrese
către Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Galați prin care, în conformitate cu dispozițiile
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a
prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale documentelor
justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea
mesh-rilor menționate mai sus.
Autosesizare - Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Galați
În data de 18.02.2016, ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii
politice/electorale din mass-media locală cu privire la subiecte referitoare la Autoritatea Electorală
Permanentă și la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a materialelor
de publicitate ale partidelor politice, au fost identificate în publicațiile on-line următoarele articole:
,,Viața Liberă” articolul ,,CIUMACENCO arată cu degetul spre PSD şi ALDE: ”Au reuşit
să încalce legea, fără să pară că o fac”
http://www.viata-libera.ro/politica-administratie/75068-ciumacenco-arata-cu-degetul-sprepsd-si-alde-au-reusit-sa-incalce-legea-fara-sa-para-ca-o-fac
,,www.antidotul.ro” articolul ,, Ciumacenco: "gălățenii merită o altfel de campanie, cu altfel
de politicieni care să fie capabili să facă o altfel de politică"
http://www.antidotul.ro/321474/ciumacenco-galatenii-merita-o-altfel-de-campanie-cualtfel-de-politicieni-care-sa-fie-capabili-sa-faca-o-altfel-de-politica.html
,,www.presagalatibraila.com” articolul,,Galaţi: Campanie electorală făcută din cort sau ... la cort?
AEP s-a autosesizat.”
http://www.presagalatibraila.com/article/gala%C5%A3i-campanie-electoral%C4%83f%C4%83cut%C4%83-din-cort-sau-la-cort-aep-s-autosesizat
Personalul Filialei Sud-Est s-a autosesizat și s-a deplasat în municipiului Galați, județul
Galați, unde s-a constatat că sesizările prezentate în articolul mass-media erau reale, fiind constatate
amplasarea unor mesh-uri cu pozele domnilor copreședinți ai ALDE, a domnului senator Eugen
Durbacă și a domnului Cristian Dima (posibil candidat al ALDE – Filiala Galați la funcția de
primar al municipiului Galați) și cu mesajul ,,O Românie liberă”, în alte locații decât cele constate
anterior.
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Reprezentanții Filialei Sud-Est a Autorității Electorale Permanente au efectuat poze, au
încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de adrese
către Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Galați prin care, în conformitate cu dispozițiile
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a
prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale documentelor
justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea
mesh-rilor menționate mai sus.
Autosesizare - Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Galați
În data de 18.02.2016, ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii
politice/electorale din mass-media locală cu privire la subiecte referitoare la Autoritatea Electorală
Permanentă și la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a materialelor
de publicitate ale partidelor politice, au fost identificate în publicațiile on-line următoarele articole:
,,Monitorul de Galați” articolul ,, Ciumacenco atrage atenţia că PSD încalcă Legea
electorală”
http://www.monitoruldegalati.ro/politica/ciumacenco-atrage-atentia-ca-psd-incalca-legeaelectorala.html
,,Viața Liberă” articolul ,,CIUMACENCO arată cu degetul spre PSD şi ALDE: ”Au reuşit
să încalce legea, fără să pară că o fac”
http://www.viata-libera.ro/politica-administratie/75068-ciumacenco-arata-cu-degetul-sprepsd-si-alde-au-reusit-sa-incalce-legea-fara-sa-para-ca-o-fac
,,www.antidotul.ro” articolul ,, Ciumacenco: "gălățenii merită o altfel de campanie, cu altfel
de politicieni care să fie capabili să facă o altfel de politică"
http://www.antidotul.ro/321474/ciumacenco-galatenii-merita-o-altfel-de-campanie-cualtfel-de-politicieni-care-sa-fie-capabili-sa-faca-o-altfel-de-politica.html
,,www.presagalatibraila.com” articolul,,Galaţi: Campanie electorală făcută din cort sau ... la cort?
AEP s-a autosesizat.”
http://www.presagalatibraila.com/article/gala%C5%A3i-campanie-electoral%C4%83f%C4%83cut%C4%83-din-cort-sau-la-cort-aep-s-autosesizat
Personalul Filialei Sud-Est s-a autosesizat și s-a deplasat în municipiului Galați, județul
Galați unde s-a constatat că sesizările prezentate în articolul mass-media erau reale, fiind constatate
amplasarea unor corturi unde se strângeau semnături pentru domnul Ionuț Pucheanu (posibil
candidat al Partidului Social democrat – Organizația Județeană Galați la funcția de primar al
municipiului Galați) corturi pe lateralul cărora existau mesh-uri cu poza domnului Ionuț Pucheanu
și textul ,,Ionuț PUCHEANU - Galați 2016 – www.ionutpucheanu.ro”. Totodată, s-a constat că în
unele locații erau distribuite și flyere conținând poza domnului Ionuț Pucheanu și textul ,,Ionuț
PUCHEANU - Galați 2016 – www.ionutpucheanu.ro”
Reprezentanții Filialei Sud-Est a Autorității Electorale Permanente au efectuat poze, au
încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de adrese
către Partidul Social democrat – Organizația Județeană Galați prin care, în conformitate cu
dispozițiile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale
încălcări a prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale
documentelor justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce
privesc realizarea mesh-rilor menționate mai sus, amplasarea corturilor și realizarea flyerelor.
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Autosesizare - Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Galați
În data de 19.02.2016, ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii
politice/electorale din mass-media locală cu privire la subiecte referitoare la Autoritatea Electorală
Permanentă și la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a materialelor
de publicitate ale partidelor politice, a fost identificat în publicația ,,www.antidotul.ro” articolul
,,Candidatul Pucheanu s-a băgat în cutiile poștale cu mîna întinsă după voturi”
http://www.viata-libera.ro/politica-administratie/75068-ciumacenco-arata-cu-degetul-sprepsd-si-alde-au-reusit-sa-incalce-legea-fara-sa-para-ca-o-fac
Personalul Filialei Sud-Est s-a autosesizat și s-au întocmit proiecte de adrese către partidul
Social Liberal – Organizația Județeană Galați prin care, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin.
(4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a prevederilor
legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale documentelor justificative
(contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea flyerelor
distribuite în cutiile poștale.
Autosesizare - Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Galați
În data de 18.02.2016, ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii
politice/electorale din mass-media locală cu privire la subiecte referitoare la Autoritatea Electorală
Permanentă și la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a materialelor
de publicitate ale partidelor politice, a fost identificat în publicația ,,news.ro” articolul ,, Afişe şi
corturi cu candidaţi la Primărie au apărut în Galaţi cu mai mult de două luni înainte de începerea
campaniei electorale”.
http://www.news.ro/politic-intern/afise-si-corturi-cu-candidati-la-primarie-au-aparut-ingalati-cu-mai-mult-de-doua-luni-inainte-de-inceperea-campaniei-electorale1922414924022016021915391188
Personalul Filialei Sud-Est s-a autosesizat și s-a deplasat în municipiului Galați, județul
Galați, unde s-a constatat că sesizările prezentate în articolul mass-media erau reale, fiind constatate
amplasarea unor mesh-uri pe fațadedele unor imobile și respectiv a unor afișe la sediul Partidului
Social Democrat – Organizația Județeană Galați, toate acestea conținând poza domnului Ionuț
Pucheanu (posibil candidat al Partidului Social democrat – Organizația Județeană Galați la funcția
de primar al municipiului Galați) și textul ,,Ionuț PUCHEANU - Galați 2016 –
www.ionutpucheanu.ro”.
Reprezentanții Filialei Sud-Est a Autorității Electorale Permanente au efectuat poze, au
încheiat un proces-verbal de constatare la fața locului, iar ulterior au întocmit proiecte de adrese
către Partidul Social democrat – Organizația Județeană Galați prin care, în conformitate cu
dispozițiile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale
încălcări a prevederilor legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale
documentelor justificative (contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce
privesc realizarea și amplasarea mesh-rilor menționate mai sus și realizarea afișelor.
Sesizare - Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Buzău
În data de 18.02.2016 - sesizare prin care se reclamă apariția unor afișe în comuna Berca
din județul Buzău, prin care PSD Organizația Locală Berca organizează o excursie la Prislop în
perioada 26 - 27 februarie 2016, cu plecare din localitatea Berca la ora 2200.
Personalul Biroului județean Buzău s-a deplasat în comuna Berca, județul Buzău, unde s-a
constatat că sesizarea era întemeiată, fiind astfel efectuat poze, s-a încheiat un proces16

verbal de constatare la fața locului, iar ulterior s-au întocmit proiecte de adrese către Partidul
Social democrat – Organizația Județeană Galați prin care, în conformitate cu dispozițiile art. 43
alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, pentru stabilirea unei eventuale încălcări a prevederilor
legale, s-au solicitat formațiunii politice copii conforme cu originalul ale documentelor justificative
(contracte, facturi, ordine de plată, chitanțe, extrase de cont etc) ce privesc realizarea și amplasarea
mesh-rilor menționate mai sus și realizarea afișelor. De asemenea, s-a întocmit un proiect de
răspune către petent.
Filiala Cluj și birourile județene arondate au informat DCFPPCE că:
În județele Cluj, Bihor, Bistrița – Năsăud, Maramureș și Satu – Mare nu au fost identificate
materiale publicitare;
În județul Sălaj a fost identificat un material publicitar aparținând PNȚCD;
Filiala Sud Vest Oltenia și birourile județene arondate au informat că:
Autosesizare conform procesului–verbal de constatare la fața locului nr. 45/08.02.2016,
înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă - Biroul județean Olt
În urma controlului efectuat pe plan local în data de 08.02.2016 s-a constatat existența unor
afișe cu domnul Marius Bălașa, amplasate pe geamurile unu spațiu situat în Bld. A.I.Cuza nr. 3B,
Bl. P1, parter, vizavi de Instituția Prefectului Județul Olt, au fost efectuate planșe foto și s-a
întocmit process-verbal de constatare la fața locului înregistrat cu nr. 45/08.02.2016.
În interesul soluționării aspectelor anterior menționate s-a întocmit și transmis către
D.C.F.P.P.C.E. al Autorității Electorale Permanente adresa prin care solicităm Partidului Național
Liberal - Filiala Olt documente constând în contracte și facturi pentru realizarea afișelor, documente
privind sursele de venit și plățile efectuate privitoare la realizarea afișelor, contractul încheiat cu
proprietarul spațiului și orice documente emise în executarea contractului.
Precizăm că procesul-verbal de constatare la fața locului a fost însoțit de mijloace de probă (
fotocopii ale afișelor).
Autosesizare din data de 09.02.2016 urmare a monitorizării presei online
În urma monitorizării presei online, în data de 09.02.2016 s-a constatat apariția unor
materiale publicitare cu domnul Buliteanu Dima Gabriel, în următoarele publicații online: Ziarul de
Olt, Linia Întâi și Olt-Alert.
În interesul soluționării acestor aspecte, s-a întocmit și transmis către D.C.F.P.P.C.E. al
Autorității Electorale Permanente adresa prin care solicităm domnului Buliteanu Dima Gabriel
contractele de prestări servicii încheiate cu publicațiile respective, documente privind sursele de
venit și plățile efectuate privitoare la apariția materialelor publicitare.
Totodată, s-au solicitat publicațiilor menționate contractele de prestări servicii încheiate cu
domnul Buliteanu Dima Gabriel.
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Autosesizare conform procesului–verbal de constatare la fața locului nr. 54/15.02.2016,
înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă - Biroul județean Olt
În urma apariției în presa locală a articolului ”Liberalii încalcă legea și la Piatra-Olt”, o
echipă de control s-a deplasat în data de 15.02.2016 în orașul Piatra-Olt și a constatat existența unor
afișe cu domnul Stana Dan, amplasate pe geamurile unui spațiu situat în Str. Traian nr. 75. Cu
această ocazie, au fost efectuate planșe foto și s-a întocmit proces-verbal de constatare la fața
locului înregistrat cu nr. 54/15.02.2016.
În interesul soluționării aspectelor anterior menționate, s-a întocmit și transmis către
D.C.F.P.P.C.E. al Autorității Electorale Permanente adresa prin care solicităm Partidului Național
Liberal - Filiala Olt documente constând în contracte și facturi pentru realizarea afișelor, documente
privind sursele de venit și plățile efectuate privitoare la realizarea afișelor, contractul încheiat cu
proprietarul spațiului și orice documente emise în executarea contractului.
Precizăm că autosesizarea a fost însoțită de mijloace de probă ( fotocopii ale afișelor).
Autosesizare cu privire la pliantul dlui. Pavel Badea, candidatul PNL la Primăria
Municipiului Craiova.
În data de 22.02.2016, DCFPPCE al Autorității Electorale Permanente a transmis prin email spre Biroul județean Dolj, în vederea autosesizării, un pliant cu însemnele PNL, cu fotografia
dlui. Pavel Badea și cu mesajul ”Semnează pentru Pavel Badea, Primarul Craiovei”.
În acest sens, a fost întocmită și transmisă spre aprobare adresa prin care se solicită
Partidului Național Liberal - Filiala Dolj datele necesare verificării surselor de finanțare, respectiv a
cheltuielilor privitoare la materialele publicitare (pliante) distribuite în municipiul Craiova, județul
Dolj.
Menționăm că la nivelul Filialei Sud – Vest Oltenia nu a fost primită nicio sesizare cu
privire la existența materialelor de publicitate politică amplasate în județele din aria de competență.
Filiala Bacău ( Nord –Est) și birourile arondate au informat că:
În perioada 04.02.2016 – 26.02.2016 la nivelul Filialei Nord-Est au fost desfășurate acțiuni
ca urmare a sesizărilor/autosesizărilor privitoare la materialele de publicitate politică/electorală,
astfel:
Autosesizare ALDE – Filiala Neamț: În data de 04.02.2016 s-a constatat existența unor
bannere amplasate în municipiul Piatra-Neamț, str. Ozanei, vizavi de Sucursala CEC Bank PiatraNeamț, pe clădirea în care se află sediul ALDE - Filiala Neamț și sediul cabinetului parlamentar –
deputat Vasile Cătălin Drăgușanu, cu inscripția “Alianța Liberalilor și Democraților”. A fost
întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 101/04.02.2016, au fost întocmite documentarul foto
și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PSD – Organizația județeană Neamț: În data de 05.02.2016 s-a constatat
expunerea unui mesaj publicitar electoral pe panoul publicitar, situat în municipiul Piatra-Neamț,
cartierul Mărăței, Bulevardul Traian, vizavi de Sucursala BCR Neamț. A fost întocmit procesulverbal la fața locului cu nr. 108/05.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin
care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
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Autosesizare PSD – Organizația județeană Bacău: În data de 08.02.2016 s-a constatat
existența unui material publicitar, respectiv autocolantele amplasate la sediul Partidului Social
Democrat – Organizaţia judeţeană Bacău din municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, clădirea
SIF Moldova. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 339/08.02.2016, au fost
întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii
politice.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Bacău: În data de 08.02.2016 s-a constatat
existența unui material publicitar amplasat la sediul Partidului Naţional Liberal – Filiala Bacău din
municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 3. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr.
339/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate
documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare ALDE – Filiala Bacău: În data de 08.02.2016 s-a constatat existența
bannerului amplasat pe clădirea SIF Moldova din municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C. A
fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 339/08.02.2016, au fost întocmite documentarul
foto și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Suceava: În data de 08.02.2016 s-a constatat
existența unui afiș amplasat pe geamul orientat spre aleea pietonală/stradă al sediului Cabinetului
parlamentar Burdujeni - deputat Ioan Balan, din municipiul Suceava, Calea Unirii, nr. 60, bl. 40 A,
parter. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 80/08.02.2016, au fost întocmite
documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Suceava – Cabinet parlamentar Ioan
Balan: În data de 08.02.2016 s-a constatat existența unui indicator amplasat în municipiul Suceava,
strada Calea Unirii, purtând sigla PNL. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr.
80/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate
documente financiare domnului deputat Ioan Balan.
Autosesizare PSD – Organizația județeană Iași: În data de 08.08.2016 s-a constatat
existența unor afișe amplasate în municipiul Iași, în str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 47-49 la
avizierul din fața sediului Partidului Social Democrat. A fost întocmit procesul-verbal la fața
locului cu nr. 60/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost
solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Iași: În data de 08.02.2016 s-a constatat
existența unui afiș amplasat în municipiul Iași, la avizierul din strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.
47-49. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 60/08.02.2016, au fost întocmite
documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
PSD – Organizația județeană Neamț: În data de 08.02.2016 s-a constatat expunerea unor
mesaje publicitare electorale/politice pe mesh-ul amplasat la sediul PSD – Organizația județeană
Neamț, bulevardul Republicii, nr.17A și panourile publicitare, situate în municipiul Piatra-Neamț,
str. Mihai Viteazu, la intrarea în Piatra-Neamț dinspre Roman, pe partea dreaptă, în vecinătatea
magazinului White Lady, str. Petru Movilă, pe DN 15, la ieșirea din Piatra-Neamț spre Bicaz, pe
partea dreaptă, bulevardul Traian, vizavi de Trezoreria municipiului Piatra-Neamț, bulevardul
Decebal, în vecinătatea Casei de Cultură a Sindicatelor. A fost întocmit procesul-verbal la fața
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locului cu nr. 113/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost
solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Neamț: În data de 08.02.2016 s-a constatat
expunerea unor mesaje publicitare electorale/politice pe cuburi stradale, situate în municipiul
Piatra-Neamț, piața Mihail Kogălniceanu, vizavi de Muzeul de Istorie și pe bulevardul Traian, în
apropierea sensului giratoriu de la Spitalul Județean Neamț precum și casete luminoase, amplasate
pe stâlpi stradali de iluminat public de pe bulevardul Decebal, în vecinătatea stației Rompetrol și
strada Petru Movilă (DN 15) la o distanță de aproximativ 300 metri de restaurantul Nefertiti. A fost
întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 113/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto
și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare ALDE – Filiala Neamț: În data de 08.02.2016 s-a constatat existența afișului
amplasat în municipiul Piatra-Neamț, piața Mihail Kogălniceanu, complex comercial Pietricica, la
sediul Filialei județene ALDE Neamț. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr.
113/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate
documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PER – Partidul Ecologist - Organizația județeană Neamț: În data de
08.02.2016 s-a constatat expunerea unor mesaje publicitare electorale/politice pe bannerul
aparținând PER – Organizația județeană Neamț, amplasat în municipiul Piatra-Neamț, piața Mihail
Kogălniceanu, complex comercial Pietricica, deasupra magazinului Giorgia. A fost întocmit
procesul-verbal la fața locului cu nr. 113/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și
adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice. Toate documentele au
fost transmise prin e-mail către DCFPPCE în data de 10.02.2016. În data de 15.02.2016, ca urmare
a unei noi sesizări din oficiu, s-a constatat că materialele de propagandă electorală aparținând PER
– Organizația județeană Neamț au fost îndepărtate şi având în vedere că acestea erau materiale
vechi, de la campania pentru europarlamentare, a fost încheiată nota nr. 128/15.02.2016, prin care
se propune clasarea lucrării.
Autosesizare Andrei Ignat – Piatra-Neamț: În data de 08.02.2016 s-a constatat că domnul
Andrei Ignat a distribuit fluturașe cu mesaj politic în cutiile poștale ale unui imobil situat în Aleea
Paltinilor, nr. 4, județul Neamț. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr.
113/08.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresa prin care au fost solicitate datele de
identificare ale domnului Andrei Ignat de la BJABDEP Neamț.
Autosesizare PSD – Organizația municipală Roman: În data de 09.02.2016 s-a constatat
expunerea unor mesaje publicitare electorale/politice, aparținând PSD Neamț pe panourile stradale,
situate în municipiul Roman, județul Neamț, bulevardul Roman Mușat, în vecinătatea blocului nr.
8, în vecinătatea Casei de Cultură Roman și în vecinătatea BRD Roman. A fost întocmit procesulverbal la fața locului cu nr. 119/09.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin
care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL – Organizația municipală Roman: În data de 09.02.2016 s-a constatat
expunerea unor mesaje publicitare electorale/politice, aparținând PNL Neamț pe panourile stradale,
situate în municipiul Roman, județul Neamț, bulevardul Roman Mușat, vizavi de BCR Roman, în
vecinătatea blocului nr.40 și în vecinătatea A.N.A.F. Roman. A fost întocmit procesul-verbal la fața
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locului cu nr. 119/09.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost
solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare Marius Bodea – Iași (PNL – Organizația județeană Iași): În urma apariţiei în
presa locală din jud. Iaşi, din data de 05.02.2016 a unui articol prin care se face referire la
publicitate politică/electorală a PNL Iaşi (semnalat în monitorizarea presei transmisă în data de
05.02.2016) şi a acţiunii pe teren desfăşurate în data de 08.02.2016 privind identificarea unor
eventuale materiale de publicitate politică/electorală nu au putut fi confirmate informaţiile din
articol. În data de 12.02.2016, personalul din cadrul BJ Iaşi a efectuat verificări pe teren, în urma
acestora constatându-se existenţa unor pliante distribuite în cutiile poştale din municipiul Iaşi şi, ca
urmare, a fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 69/12.02.2016, au fost întocmite
documentarul foto și adresa prin care au fost solicitate informațiile referitoare la datele de
identificare ale domnului Marius Bodea de la BJABDEP Iași. Având în vedere informațiile din
presă conform cărora domnul Marius Bodea va fi candidatul PNL Iași la Primăria Municipiului Iași
la alegerile locale din 2016, a fost întocmită şi o adresă către Partidul Naţional Liberal prin care se
solicită precizări privind producerea acestui material de publicitate şi documente financiare
aferente.
Autosesizare PNL – Organizația județeană Suceava: În data de 12.02.2016 s-a constatat
existența în presa scrisă a unui articol conform căruia a fost efectuat un sondaj de opinie pentru
desemnarea candidaţilor la primăriile din municipiile judeţului Suceava – aspect sesizat în
monitorizarea presei transmisă în data de 12.02.2016. Au fost întocmite adresele prin care au fost
solicitate documente financiare formațiunii politice precum și documentarul foto.
Autosesizare ALDE – Filiala Neamț: În data de 15.02.2016 s-a constatat existența bannerului
aparținând Filialei județene ALDE Neamț amplasat în municipiul Piatra-Neamț, piața Mihail
Kogălniceanu, complex comercial Pietricica, deasupra magazinului Giorgia. A fost întocmit
procesul-verbal la fața locului cu nr. 127/15.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și
adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice.
Autosesizare PNL Iași – Organizația municipală Pașcani: În data de 16.02.2016 s-a
constatat existența afișului amplasat în județul Iași, între localitățile Lețcani și Podu-Iloaiei,
conținând sigla PNL și chipul primarului comunei Lețcani și mesajul “Împreună relansăm
agricultura – Park Agroindustrial”. A fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr.
79/16.02.2016, au fost întocmite documentarul foto și adresele prin care au fost solicitate
documente financiare formațiunii politice.
Sesizarea Primăriei Orașului Slănic-Moldova vs. Ioan Munteanu: În data de 17.02.2016
la Filiala Nord-Est a Autorității Electorale Permanente a fost primită de la Primăria Orașului SlănicMoldova, jud. Bacău sesizarea înregistrată cu nr. 420/17.02.2016 prin care se sesizează distribuirea
către cetățeni a unor plicuri cu scrisori electorale din partea unui posibil candidat la primăria
orașului Slănic- Moldova. Având în vedere procedura operațională privind modul de soluționare a
petițiilor, aceasta a fost transmisă în data de 17.02.2016 la office@roaep.ro și la finantare@roaep.ro
în vederea repartizării către compartimentul de specialitate pentru soluționare. În urma repartizării
acesteia, a fost întocmit proiectul de răspuns către petent, dosarul cu documentele aferente acestei
sesizări a fost transmis către DCFPPCE în data de 23.02.2016, cu adresa nr. 420/22.02.2016.
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Sesizare Cristian Ghingheș vs. Dragosș Luchian, PNL – Organizația județeană Bacău:
În data de 22.02.2016 a fost primită prin e-mail o petiție înregistrată cu nr. 444/22.02.2016, prin
care se sesiza existența unor afișe amplasate pe raza municipiului Bacău, având sloganul “Proiect
pentru Bacău – Din inimă, Dragoș Luchian”. Au fost efectuate verificări pe teren, în urma cărora a
fost întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 450/22.02.2016, au fost întocmite documentarul
foto și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice, precum și
proiectul de răspuns către petent.
Sesizare Amariei Florin vs. PMP – Organizația județeană Suceava: În data de
25.02.2016, la sediul Biroului județean Suceava al AEP, a fost primită sesizarea înregistrată cu nr.
108/25.02.2016 privind încălcarea legislației electorale de către Mișcarea Populară – Organizația
județeană Suceava. A fost demarată procedura de soluționare a sesizării, fiind informat DCFPPCE,
prin e-mailul din data de 25.02.2016, au fost efectuate verificări în teren. In urma acestora a fost
întocmit procesul-verbal la fața locului cu nr. 450/22.02.2016, au fost întocmite documentarul foto
și adresele prin care au fost solicitate documente financiare formațiunii politice, precum și proiectul
de răspuns către petent.
Filiala Brașov și județele arondate au informat că:
Autosesizarea nr. 77/17.02.2016 înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă Biroul judeţean Mureş
Urmare a acţiunii de autosesizare a Biroului judeţean Mureş al Autorităţii Electorale
Permanente au fost demarate cercetări la faţa locului în data de 17.02.2016, în intervalul orar 8.3010.00, unde s-a constatat existenţa unor fluturaşi lipiţi la avizierele blocurilor de pe str. Muncii din
cartierul Tudor Vladimirescu, municipiul Tîrgu Mureş, precum şi distribuirea acestora în cutiile
poştale ale cetăţenilor care locuiesc pe această stradă. Fluturaşii cu dimensiunea de 15 cm/10,5 cm
au inscripţionată sigla Partidului Naţional Liberal şi conţin o invitaţie a cetăţenilor la sediul
partidului pentru oferirea de consultaţii medicale oftalmologice gratuite. Cu ocazia cercetării la faţa
locului au fost efectuate planşe foto şi a fost întocmit procesul-verbal de constatare la faţa locului
nr. 77/17.02.2016.
În data de 17.02.2016 Biroul judeţean Mureş a transmis pe e-mail către Filiala Centru
documentele întocmite ca urmare a constatărilor efectuate la faţa locului (proces-verbal de
constatare la faţa locului nr. 77/17.02.2016, Ordinele de deplasare nr. 123/17.02.2016 şi nr.
124/17.02.2016, planşele foto nr. 1 şi nr. 2, adresă solicitare documente Partidul Naţional Liberal Organizaţia judeţeană Mureş şi adresă solicitare documente S.C. Lent Optik).
În vederea soluţionării aspectelor care fac obiectul autosesizării a fost întocmită o adresă
către Organizaţia judeţeană Mureş a Partidului Naţional Liberal prin care se solicită documente
constând în contracte şi facturi pentru realizarea fluturaşilor, documente privind sursele de finanţare
şi plăţile efectuate privitoare la realizarea fluturaşilor, contractul încheiat cu S.C. Lent Optik ce
priveşte realizarea serviciilor de consultaţii oftalmologice gratuite, documente de plată şi orice
documente emise în executarea contractelor.
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De asemenea, a fost întocmită o adresă către S.C. Lent Optik prin care a fost solicitat
contractul şi orice document în executarea contractului cu Partidul Naţional Liberal - Organizaţia
judeţeană Mureş.
Precizăm că autosesizarea a fost însoţită de mijloace de probă (planşă foto a fluturaşilor
lipiţi la avizierul blocului şi un exemplar de fluturaş distibuit în cutia poştală).

Sesizarea nr. 2766/22.02.2016 înregistrată la sediul central al Autorităţii Electorale
Permanente
În data de 23.02.2016, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale al Autorităţii Electorale Permanente, a transmis spre competentă soluţionare
Filialei Centru sesizarea nr. 2766/22.02.2016, cu privire la distribuirea unor fluturaşi cu sigla
Partidului Naţional Liberal în municipiul Tîrgu Mureş. Directorul Filialei Centru a repartizat
această sesizare spre soluţionare Biroului judeţean Mureş.
În data de 24.02.2016 Biroul judeţean Mureş a transmis pe e-mail către Filiala Centru
propunerea de răspuns către petent, iar după avizarea acesteia de către directorul Filialei Centru a
fost transmisă prin e-mail pentru verificare şi avizare către D.C.F.P.P.C.E.
Autosesizarea nr. 130/25.02.2016 înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă
Filiala Centru
Ca urmare a activităţii de monitorizare a publicităţii electorale din mass-media locală cu
privire la subiecte referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi a
materialelor de publicitate a partidelor politice, în data de 24.02.2016 au fost identificate două
articole cu privire la programul de meditaţii gratuite la Limba şi literatura română şi Matematică,
oferite de Partidul Social Democrat – Organizaţia judeţeană Braşov, pentru elevii de clasa a XII-a
din municipiul Braşov:
- http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/meditatii-gratuite-pentru-elevii-defavorizati.html;
- http://newsbv.ro/2016/02/23/meditatii-gratuite-pentru-elevi/ .
Conform declaraţiilor făcute într-o conferinţă de presă de către domnul Răzvan Popa
preşedinte executiv al Organizaţiei municipale Braşov a Partidului Social Democrat şi viitor
candidat la primăria municipiului Braşov, care au stat la baza acestor articole, programul de
meditaţii se va desfăşura într-o sală închiriată de la Universitatea George Bariţiu situată în
municipiul Braşov, strada Lunii, nr.6, judeţul Braşov.
În urma studierii acestor articole a fost demarată acţiunea de autosesizare prin întocmirea
Notei de autosesizare nr. 130/25.02.2016.
În interesul soluţionării aspectelor sesizate am întocmit şi transmis pe e-mail către
D.C.F.P.P.C.E. al Autorităţii Electorale Permanente adresele prin care solicităm Organizaţiei
judeţene Braşov a Partidului Social Democrat documente constând în contracte, facturi şi
documente privind sursele de venit, precum şi plăţile efectuate privitoare la realizarea programului
de meditaţii sus-menţionat şi Universităţii George Bariţiu din Braşov copie a contractului de
închiriere încheiat cu Partidul Social Democrat pentru desfăşurarea programului de meditaţii,
precum şi orice alte acte emise în executarea contractului.
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Filiala Sud Muntenia și birourile județene arondate au informat că:
Biroul Judeţean Argeş
1. Sesizarea nr. 2654/18.02.2016 înregistrată la sediul central al Autorităţii Electorale
Permanente
În data de 22.02.2016, DCFPPCE al Autorităţii Electorale Permanente, a transmis spre
competentă soluţionare Filialei Sud Muntenia sesizarea nr. 2654/18.02.2016, cu privire la existența
unor bannere amplasate pe DN 7C Curtea de Argeș-Pitești. Directorul Filialei
Sud Muntenia a repartizat această sesizare spre soluţionare Biroului judeţean Argeș.
Biroul Judeţean Prahova
Autosesizările nr. 101/12.02.2016 și nr. 102/12.02.2016 înregistrate la sediul Biroului
Județean Prahova al Autorităţii Electorale Permanente
Ca urmare a e-mailului primit în data de 05.02.2016, de la domnul director Gheorghe
Onogea, reprezentanții Biroului județean Prahova s-au deplasat în baza ordinelor de deplasare nr.24
si 25/12.02.2016, pe plan local unde au întocmit procesele-verbale nr.101/12.02.2016 la sediul
Partidului Național Liberal Filiala Prahova și 102/12.02.2016 la sediul biroului candidatului
independent, Marius Fenechiu.
În data de 12.02.2016 Biroul judeţean Prahova a transmis pe e-mail către Filiala Sud
Muntenia procesele-verbale întocmite la fața locului, iar în data de 15.02.2016 am înaintat către
filială adresele privind autosesizarea pentru materialele de propagandă politică/electorală ca urmare
a întocmirii proceselor-verbale mai sus menționate.
Biroul Judeţean Teleorman
Autosesizarea nr. 156/ 08.02.2016, prin care au fost constatate, în temeiul art. 44, alin (4),
din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unele aspecte
privind publicitatea politică și electorală, realizate de Alianța Liberarilor și Democraților (ALDE) –
Organizația Județeană Teleorman și Partidul România Unită ( PRU) – Organizația Județeană
Teleorman.
Aspectele identificate au fost descrise în procesul-verbal de constatare la fața locului, care
împreună cu ordinele de deplasare și planșele foto, au fost transmise pentru verificare către
DCFPPCE din cadrul Autorității Electorale Permanente. Ulterior, conform dispozițiilor primite și a
procedurilor operaționale, s-au transmis către D.C.F.P.P.C.E, în format editabil, pentru verificare și
semnare, adrese către formațiunile politice menționate anterior, pentru a comunica documente, date
și informații referitoare la bannerele amplasate în municipiul Alexandria, pe strada Libertății, pe
clădirile unde se află sediile de partid ale organizațiilor județene.
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Filiala Reșița și birourile arondate au informat că:
Autosesizarea Biroului judetean Timiș, conform procesului - verbal de constatare la
fața locului nr. 94/08.02.2016.
În urma acțiunii de control din 08.02.2016 pe raza municipiului Timișoara, a fost identificat
un panou publicitar al formațiunii politice ALDE. În vederea verificării surselor de finanțare,
respectiv a cheltuielilor ocazionate cu amplasarea panoului mai sus menționat am transmis în
original către DCFPPCE cu adresa nr. 173/17.02.2015 următoarele documente:
- proces - verbal de constatare la fața locului înregistrat cu nr. 94/08.02.2016;
- ordinele de deplasare nr. 1 și nr. 2 din data de 08.02.2016;
- adresele către formațiunea politică conform art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2016 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată;
- planșe foto nr. 4 și nr 5.

Autosesizarea Biroului judetean Hunedoara, conform procesului - verbal de constatare
la fața locului nr. 89/16.02.2016.
În urma apariției articolului din ziarul on-line ,,mesagerul hunedoarean” referitor la oferirea
unor cadouri cu ocazia ,,zilei mondiale a bolnavului” de către Orgnizația municipală PSD Deva
lor internați în Spitalul Județean Deva, Filiala Vest a transmis către DCFPPCE în original, cu
adresa nr. 181/22.02.2015 următoarele documente:
- proces - verbal de constatare la fața locului înregistrat cu nr. 89/16.02.2016;
- ordinele de deplasare nr.15 și nr. 16 din data de 16.02.2016;
- adresele către formațiunea politică conform art. 43 alin (4) din Legea nr. 334/2016 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată;
-articolul din presă.
Sesizarea înregistrată la Filiala Vest cu nr. 163/15.02.2016.
În urma sesizării primite pe e-mailul Filialei Vest privind publicitatea politică electorală
dsfășurată de domnul Marius Romulus Damian prin distribuirea de pliante în municipiul
Caransebeș, am transmis către DCFPPCE în original, cu adresa nr. 181/22.02.2015 următoarele
documente:
- adresele către formațiunea politică conform art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2016 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată;
- sesizarea primită prin e-mail și pliantul cu domnul Marius Romulus Damian.
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