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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BACĂU 

- 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 Bacău 

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 Bacău au totalizat 248.312,00 lei și au fost obținute exclusiv din cotizațiile 

membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 62.001,57 lei.  

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 3 MARTIE 2016 

NR. 3660 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GALAȚI 

- 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 Galați 

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 Galați au totalizat 152.250,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
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partid în sumă de 128.286,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.964,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 62.403,29 lei.  

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2016 

NR. 3814 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SĂLAJ 

- 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 9-13 noiembrie 2015 

s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național Liberal - Organizația județeană Sălaj 

pentru anul 2014. 

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 Sălaj au totalizat 74.630,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 23.532,00 lei și din donații în sumă de 51.098,00 lei. Cheltuielile au fost în 

sumă de 74.956,50 lei.  

 

 

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2016 

NR. 3815 

 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI – SEDIIUL 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 16-27 noiembrie 

2015 și 2-16 decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Naționale pentru 

Progresul României – Sediul central 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 Uniunii Naționale pentru Progresul României – 

Sediul central au totalizat 819.756,62 lei și au fost obținute din subvenții de la bugetul de 

stat în sumă de 100.350,18 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 675.100,03 lei 

din donații în sumă de 33.465,27 lei și din alte surse de venit în sumă de 10.841,14 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 736.690,19 lei.  

II. Recomandări: 

- deschiderea unui cont bancar separate pentru încasarea subvenției primite de la 

bugetul de stat; 

- clarificiarea sumelor înregistrate în contul „creditori diverși”. 

 

BUCUREȘTI, 7 MARTI 2016 

NR. 3816 

 

 

 

RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - 

ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ IALOMIȚA 

- 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 25-29 ianuarie 2016 s-

a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat - Organizația județeană Ialomița 

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 Ialomița au totalizat 249.629,49 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 232.790,00 lei, din donații în sumă de 14.000,00 lei și din alte surse de 

venit în sumă de 2.839,49 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 232.725,26 lei.  

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2016 

NR. 3817 
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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU – 

SEDIIUL 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 19-30 octombrie 

2015 și 23 noiembrie-15 decembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Partidului 

Poporului – Dan Diaconescu – Sediul central pentru anul 2014. Perioada controlată a fost 

extinsă la 01 ianuarie-30 noiembrie 2015 

I. Constatări: 

   Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția 

echipei de control s-a constatat că în anul 2014 veniturile Partidului Poporului – Dan 

Diaconescu – Sediul central au totalizat 1.439.588,44 lei și au fost obținute din subvenții de 

la bugetul de stat în sumă de 922.203,39 lei, din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

229.134,69 lei, din donații în sumă de 284.679,68 lei și din alte surse de venit în sumă de 

3.570,68 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 999.320,36 lei.  

Pentru perioada 01 ianuarie-30 noiembrie 2015 veniturile Partidului Poporului – Dan 

Diaconescu – Sediul central au totalizat 918.470,15 lei și au fost obținute din subvenții de la 

bugetul de stat în sumă de 918.469,78 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,37 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 411.856,50 lei. 

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

10, ale art. 25 alin. (1) și (2) și ale art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

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

Partidul Poporului – Dan Diaconescu – Sediul central a fost sancționat conform art. 52 alin. 

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

II. Recomandări: 

- înregistrarea în contabilitatea proprie, ca donații, a reducerilor de preț care depășesc 

20% din valoarea bunurilor sau serviciilor; 

- respectarea Normelor de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, 

aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2634/2015; 

- respectarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- verificarea documentelor transmise de către organizațiile județene și remedierea 

erorilor din contabilitate constatate în urma misiunilor de control desfășurate de către 

reprezentanții Autorității Electorale Permanente;  

- întocmirea la zi a evidenței contabile a Partidului Poporului – Dan Diaconescu – 

Sediul central, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- întocmirea ordinelor de deplasare și a deconturilor de cheltuieli pentru deplasările 

efectuate. Conform Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-

contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2634/2015. 

BUCUREȘTI, 30 MARTI 2016 

NR. 5512 
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RAPORT  

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL 

ROMÂNIEI - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GIURGIU 

- 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 21-25 septembrie 

2015 și 10-12 noiembrie 2015 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Naționale pentru 

Progresul României - Organizația județeană Giurgiu pentru anul 2014. 

I. Constatări: 

   Conform declarației conducerii Uniunii Naționale pentru Progresul României – 

Organizația județeană Giurgiu în anul 2016 nu au existat surse de finanțare și nu au fost 

efectuate cheltuieli.  

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 Națională pentru Progresul României – 

Organizația județeană Giurgiu a fost sancționată 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; 

- 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, 30 MARTIE 2016 

NR. 5513 

 


