
 

 
 

 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Bacău în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Bacău au totalizat 

138.941,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 105.483,00 lei și din 

donații în sumă de 33.458,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 123.831,08 lei. În anul 2016 veniturile 

au totalizat 1.383.637,50 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

117.439,00 lei, din donații în sumă de 281.163,00 lei și din contribuții în sumă de 985.035,50 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.383.253,50 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Bacău se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Bacău se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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II. Recomandări: 

- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea 

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

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009; 

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilităţii, 

precum şi respectarea tuturor dispoziţiilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

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

Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15315 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Bistrița-Năsăud în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.08.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în perioada 01.08.2015 – 31.12.2015 veniturile Partidului Național Liberal – 

Filiala Bistrița-Năsăud au totalizat 36.096,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 24.803,00 lei și din donații în sumă de 11.293,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

32.317,29 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 802.892,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 41.321,00 lei, din donații în sumă de 130.431,00 lei, din contribuții în 

sumă de 630.040,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 1.100,00 lei. Cheltuielile au fost în 

sumă de 820.362,33 lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile  art. 9 și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Bistrița-Năsăud se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Bistrița-Năsăud se sancționează potrivit art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

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

nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15316 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA MARAMUREȘ 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Maramureș în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.10.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în perioada 01.10.2015-31.12.2015 veniturile Partidului Național Liberal – 

Filiala Maramureș au totalizat 30.096,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. 

Cheltuielile au fost în sumă de 70.114,61 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.190.344,99 lei și au 
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fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 182.414,99 lei, din donații în sumă de 

137.150,00 lei, din contribuții în sumă de 864.200,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

6.580,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.211.289,62 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 9,  art. 13 alin. (1), art. 16 

alin. (3) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Maramureș se sancționează potrivit 

art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea integrală a reglementărilor contabile și prevederilor legale referitoare la finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale în activitatea viitoare. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15317 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA MUREȘ 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Mureș în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Mureș au totalizat 

61.210,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 60.710,00 lei și din 

donații în sumă de 500,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 87.543,51 lei. În anul 2016 veniturile au 

totalizat 607.261,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 64.471,00 lei, 

din donații în sumă de 101.500,00 lei și din contribuții în sumă de 441.290,00 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 585.612,34 lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art.9 și art. 13 alin. (1) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 lit. b) din Normele 

metodologice de aplicarea a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Mureș se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborate cu art. 49 alin. (5) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Mureș se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 58 alin. (5) din Normele metodologice de 

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

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Mureș se sancționează potrivit art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a nr. Legii 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016 și a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității; 

- respectarea prevederilor privind funcționarea şi utilizarea conturilor contabile conform 

Ordinului ministrului economiei şi finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15318 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SUCEAVA 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Suceava în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Suceava au 

totalizat 183.255,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în 

sumă de 183.255,00 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.063.317,03 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 309.273,00 lei, din contribuții în sumă de 736.684,03 lei și 

din venituri din alte surse în sumă de 17.360,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.044.557,80 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 

334/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Suceava se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016, ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15319 

 

RAPORT 
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA HUNEDOARA 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Hunedoara în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.09.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în perioada 01.09.2015 – 31.12.2015 veniturile Partidului Național Liberal – 

Filiala Hunedoara au totalizat 77.972,84 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 58.655,05 lei, din donații în sumă de 15.975,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

3.342,79 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 143.321,75 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 

487.527,78 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 271.644,00 lei, din 

donații în sumă de 207.002,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 8.881,78 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 465.080,55 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Hunedoara se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) și (3) din Anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Hunedoara se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II. Recomandări: 

Acordarea unei mai mari atenții prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

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

electorale, Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăti în 

numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15320 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA NEAMȚ 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Neamț în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Neamț au totalizat 

240.575,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 133.200,00 lei și din 

donații în sumă de 107.375,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 246.184,92 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 2.390.446,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

196.851,00 lei, din donații în sumă de 713.595,00 lei și din contribuții în sumă de 1.480.000,00 lei. La 

aceste venituri se adaugă suma de 86.000,00 lei reprezentând împrumuturi de la persoane fizice. 

Cheltuielile au fost în sumă de 2.447.954,87 lei. 
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Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, ale 

Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul 

ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, cu modificările și completările ulterioare, şi ale 

Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15321 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA ARAD 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Arad în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Arad au totalizat 

219.787,22 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 175.503,00 lei, din 

donații în sumă de 18.785,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 25.499,22 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 169.790,27 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.565.903,09 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 201.243,00 lei, din donații în sumă de 243.793,42 lei, din 

contribuții în sumă de 1.083.300,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 37.566,67 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 1.621.071,79 lei. 
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Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor legale privind rambursarea cheltuielilor electorale; 

- organizarea activității de încasări și plăți astfel încât sa fie evidențiate toate sediile teritoriale 

secundare (unde există astfel de activități) conform prevederilor art. 3 alin. (8) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15322 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sălaj în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sălaj au totalizat 

44.240,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 28.340,00 lei și din 

donații în sumă de 15.900,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 41.403,64 lei. În anul 2016 veniturile 

au totalizat 475.478,52 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 28.790,00 

lei, din donații în sumă de 446.150,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 538,52 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 487.244,42 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Sălaj se 

sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 
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II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15323 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Constanța 

în anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Județeană 

Constanța au totalizat 408.136,17 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

100.715,24 lei, din donații în sumă de 269.807,93 lei și din venituri din alte surse în sumă de 37.613,00 

lei. Cheltuielile au fost în sumă de 295.077,72 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 2.832.045,29 lei 

și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 38.026,54 lei, din donații în sumă de 

1.128.974,00 lei, din contribuții în sumă de 1.621.800,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

43.244,75 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 3.079.108,49 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9, art. 16 alin. (1) lit. h) și art. 60 alin. (3) 

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, 

Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Constanța se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din 

același act normativ. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Județeană Constanța se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 28 DECEMBRIE 2017 

NR. 15324 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SIBIU 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sibiu în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sibiu au totalizat 

189.484,50 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 139.951,00 lei, din 

donații în sumă de 43.380,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 6.153,50 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 182.928,82 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.641.257,78 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 191.894,00 lei, din donații în sumă de 454.180,00 lei, 

din contribuții în sumă de 990.350,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 4.833,78 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 1.614.183,52 lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Sibiu se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 

Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, precum și a Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 3 IANUARIE 2018 

NR. 5 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – 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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–13.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Organizația Județeană Galați 

în anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Organizația Județeană 

Galați au totalizat 269.739,90 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

237.213,00 lei, din donații în sumă de 6.000,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 26.526,90 
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lei. Cheltuielile au fost în sumă de 182.819,65 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.105.218,63 lei 

și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 238.781,00 lei, din donații în sumă de 

73.900,00 lei, din contribuții în sumă de 763.150,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

29.387,63 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.131.617,65 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Organizația Județeană Galați se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a prevederilor 

Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare și 

a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și acordarea unei atenții sporite privind modul de efectuare a înregistrărilor contabile. 

 

BUCUREȘTI, 3 IANUARIE 2018 

NR. 6 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA CARAȘ-SEVERIN 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Caraș-Severin în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Caraș-Severin au 
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totalizat 48.681,87 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 25.894,00 lei și 

din donații în sumă de 22.787,87 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 72.303,84 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 187.585,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

157.585,00 lei și din donații în sumă de 30.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 216.124,36 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (1 ) și (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Caraș-Severin se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, precum și Legea 

contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 26 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BIHOR 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Bihor în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Bihor au totalizat 

250.175,60 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 157.750,60 lei și din 
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donații în sumă de 92.425,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 185.052,70 lei. În anul 2016 veniturile 

au totalizat 1.017.484,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

207.919,00 lei și din donații în sumă de 809.565,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.025.523,34 

lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Bihor se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 27 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BRAȘOV 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Brașov în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Brașov au totalizat 

183.490,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 148.232,00 lei, din 

donații în sumă de 25.250,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 10.008,00 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 141.199,13 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.318.578,00 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 241.029,00 lei, din donații în sumă de 110.500,00 lei, din 
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contribuții în sumă de 944.150,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 22.899,00 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 1.268.893,79 lei. 

Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, precum și a 

Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 28 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA JUDEȚEANĂ OLT 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Olt în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Județeană Olt au 

totalizat 166.669,39 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 140.336,00 lei 

și din donații în sumă de 26.333,39 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 183.540,98 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 895.389,62 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

233.346,00 lei, din donații în sumă de 12.290,34 lei, din contribuții în sumă de 649.750,00 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 3,28 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 904.354,63 lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Județeană Olt se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu prevederile art. 49 

alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Olt se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din 

același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 29 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA VASLUI 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–25.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Vaslui în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 - 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Vaslui au totalizat 

121.057,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 84.287,00 lei și din 

donații în sumă de 36.770,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 118.468,33 lei. În anul 2016 veniturile 

au totalizat 1.144.606,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
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144.451,00 lei, din donații în sumă de 62.605,00 lei și din contribuții în sumă de 937.550,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.155.936,39 lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Vaslui se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (8) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Vaslui se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile conform 

Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 30 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA HARGHITA 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Harghita în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 
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I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Harghita au 

totalizat 12.025,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în 

sumă de 4.009,46 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 39.982,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 3.964,00 lei și din contribuții în sumă de 36.018,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 38.642,30 lei. 

Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a Ordinului 

ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru 

persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 34 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA VÂLCEA 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Vâlcea în anul 2016, 

perioada verificată fiind 01.04.2016 - 31.12.2016. 

 

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

control s-a constatat că în perioada 01.04.2016 - 31.12.2016 veniturile Partidului Național Liberal – 

Filiala Vâlcea au totalizat 1.168.667,83 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 201.174,00 lei, din donații în sumă de 125.930,00 lei, din contribuții în sumă de 840.300,00 

lei și din venituri din alte surse în sumă de 1.263,83 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.191.123,56 

lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Vâlcea se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu prevederile art. 49 

alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Vâlcea se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 35 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA CLUJ 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Cluj în anul 2016, 

perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2016. 
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I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Cluj au totalizat 

1.326.736,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 146.766,00 lei, din 

donații în sumă de 1.162.014,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 17.956,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 1.245.248,63 lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Cluj se 

sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016; 

- respectarea prevederilor Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar - 

contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind 

documentele financiar – contabile. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 36 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA COVASNA 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–22.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Covasna în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Covasna au 

totalizat 8.045,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă 

de 7.853,15 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 77.336,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 11.610,00 lei și din contribuții în sumă de 65.726,00 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 77.226,59 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Covasna se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de 

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

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Covasna se sancționează potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a Legii 

contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului 

ministrului și economiei nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 38 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA ILFOV 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 
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Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Ilfov în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Ilfov au totalizat 

55.473,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 

72.444,26 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 896.940,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 214.730,00 lei și din contribuții în sumă de 682.210,00 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 826.314,44 lei. 

Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și ale 

reglementărilor contabile în vigoare. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 39 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA CĂLĂRAȘI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–26.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Călărași în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 
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I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Călărași au totalizat 

151.300,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 137.000,00 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 14.300,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 104.444,40 lei. În anul 

2016 veniturile au totalizat 1.120.154,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 144.444,00 lei, din donații în sumă de 83.350,00 lei, din contribuții în sumă de 884.560,00 lei 

și din venituri din alte surse în sumă de 7.800,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.099.690,20 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Călărași se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborate dispozițiile art. 49 

alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Călărași se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același 

act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 40 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA IAȘI 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 
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privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Iași în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Iași au totalizat 

198.289,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 152.223,00 lei și din 

donații în sumă de 46.066,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 112.193,17 lei. În anul 2016 veniturile 

au totalizat 1.974.117,50 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

260.294,00 lei, din donații în sumă de 331.323,50 lei și din contribuții în sumă de 1.382.500,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.841.445,24 lei. 

Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016; 

- respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 41 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA TELEORMAN 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 
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privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Teleorman în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Teleorman au 

totalizat 74.094,68 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 64.200,00 lei și 

din venituri din alte surse în sumă de 9.894,68 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 68.243,93 lei. În anul 

2016 veniturile au totalizat 1.004.357,63 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 51.550,00 lei, din donații în sumă de 69.550,00 lei, din contribuții în sumă de 874.850,00 lei 

și din venituri din alte surse în sumă de 8.407,63 lei. La aceste venituri se adaugă suma de 5.400,00 lei 

reprezentând împrumuturi de la persoane fizice. Cheltuielile au fost în sumă de 1.038.106,53 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9, art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (1) și art. 60 

alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Teleorman se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același 

act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), alin. (4) și alin. (8) coroborat cu 

prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Teleorman se sancționează potrivit 

art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului 

nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Teleorman se sancționează potrivit art. 2 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 42 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA IALOMIȚA 
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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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Ialomița în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

         Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Ialomița au 

totalizat 36.992,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în 

sumă de 36.992,00 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 508.139,60 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 18.790,00 lei, din donații în sumă de 105.850,00 lei și din 

contribuții în sumă de 383.499,60 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 494.782,79 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de 

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

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Ialomița se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Ialomița se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 43 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI 

Extras 

 

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

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–24.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Mehedinți 

în anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Județeană 

Mehedinți au totalizat 129.756,74 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

107.306,74 lei și din donații în sumă de 22.450,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 123.563,07 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat 505.142,60 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 167.107,60 lei, din donații în sumă de 15.700,00 lei și din contribuții în sumă de 322.335,00 

lei. S-au încasat și s-au restituit împrumuturi în valoare totală de 45.000,00 lei. Cheltuielile au fost în 

sumă de 512.570,37 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1),  art. 47 alin. (4) 

și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Mehedinți se sancționează potrivit 

art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (4) și alin. (8) coroborat cu 

prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Mehedinți se sancționează 

potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 44 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA JUDEȚEANĂ GIURGIU 
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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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Giurgiu în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Județeană Giurgiu 

au totalizat 117.649,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 58.304,00 

lei și din donații în sumă de 59.345,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 92.927,84 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 447.032,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

25.942,00 lei, din donații în sumă de 134.940,00 lei și din contribuții în sumă de 286.150,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 409.816,28 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4),  art. 9, art. 11 alin. (1) coroborat 

cu art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Giurgiu se 

sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborate cu art. 49 alin. (5) și  

art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 

aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Giurgiu se sancționează potrivit art. 52 alin. 

(2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 4 IANUARIE 2018 

NR. 99 
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RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA PRAHOVA 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Prahova în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Prahova au totalizat 

251.480,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 233.580,00 lei, din 

donații în sumă de 6.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 11.900,00 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 122.055,42 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 2.157.516,00 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 468.216,00 lei, din contribuții în sumă de 1.673.900 lei și 

din alte surse de venit în sumă de 15.400,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 2.161.939,93 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Prahova se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și ale art. 49 alin. (5) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Prahova se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, precum și 

respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 
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NR. 199 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA ALBA 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Alba în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

      Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Alba au totalizat 

318.356,15 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 279.629,00 lei, din 

donații în sumă de 18.948,00 lei și din contribuții în sumă de 19.779,15 lei. Cheltuielile au fost în sumă 

de 270.086,57 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.047.050,04 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 287.566,00 lei, din donații în sumă de 58.728,00 lei, din contribuții în 

sumă de 677.300,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.456,04 lei. Cheltuielile au fost în sumă 

de 1.083.819,77 lei. 

      S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 200 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 1 BUCUREȘTI 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

23.10.2017–17.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 1 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 1 București 

au totalizat 606.260,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 539.760,00 

lei, din donații în sumă de 16.000,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 50.500,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 568.412,87 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 567.253,81 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 187.012,00 lei, din donații în sumă de 

371.666,94 lei și din venituri din alte surse în sumă de 8.574,87 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

484.458,16 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Sector 1 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și ale art. 49 alin. (5) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Sector 1 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016, ale Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, 

aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar contabile. 
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BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 202 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 3 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

23.10.2017–22.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 3 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 3 București 

au totalizat 147.416,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 136.828,00 

lei și din donații în sumă de 10.588,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 67.655,99 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 370.385,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

192.290,00 lei, din donații în sumă de 25.250,00 lei și din contribuții în sumă de 152.845,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 435.065,21 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (1) 

și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Sector 3 București se sancționează potrivit art. 

52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu art. 49 alin. (5) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Sector 3 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 
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Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 203 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 6 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

23.10.2017–10.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 6 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 6 București 

au totalizat 88.535,35 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 67.895,00 

lei, din donații în sumă de 13.300,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 7.340,35 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 149.428,62 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 338.961,73 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 92.465,00 lei, din donații în sumă de 

103.500,00 lei, din contribuții în sumă de 136.200,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

6.796,73 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 433.967,99 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (1 ) și (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Sector 6 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Sector 6 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 
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II.   Recomandări: 

Acordarea unei mai mari atenții prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016, Legii contabilității, nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 

nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 

ministrului economiei și finanțelor publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile 

pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

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

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 204 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 2 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

23.10.2017–10.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 2 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

         Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 2 București 

au totalizat 150.516,07 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 74.795,00 

lei, din donații în sumă de 46.550,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 29.171,07 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 109.443,03 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 315.654,07 lei și au fost obținute 
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din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 132.221,00 lei, din donații în sumă de 23.525,00 lei, din 

contribuții în sumă de 154.730,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.178,07 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 319.659,68 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) și  art. 16 alin. (3) din Legea 

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 207 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 5 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

30.10.2017–17.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 5 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 5 București 

au totalizat 58.798,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 54.798,00 

lei și din donații în sumă de 4.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 38.399,07 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 299.722,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

154.556,00 lei, din donații în sumă de 20.666,00 lei și din contribuții în sumă de 124.500,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 342.532,58 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Sector 5 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu art. 49 alin. (5) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 
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Național Liberal – Filiala Sector 5 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 208 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SECTOR 4 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

23.10.2017–17.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Sector 4 București în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Sector 4 București 

au totalizat 217.509,20 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 205.965,20 

lei și din donații în sumă de 11.544,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 183.942,70 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 339.383,19 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

154.383,19 lei, din donații în sumă de 28.500,00 lei și din contribuții în sumă de 156.500,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 355.081,22 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Sector 4 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu art. 49 alin. (5) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Sector 4 București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 211 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA DÂMBOVIȚA 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Dâmbovița în anul 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Dâmbovița au 

totalizat 1.646.120,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 554.610,00 

lei, din donații în sumă de 30.360,00 lei și din contribuții în sumă de 1.061.150,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 1.654.161,55 lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 49 alin. (5) coroborat cu prevederile art. 3 

alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Dâmbovița se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același 

act normativ. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Dâmbovița se sancționează potrivit art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 23 IANUARIE 2018 

NR. 267 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Județeană Argeș în 

anul 2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Județeană Argeș au 

totalizat 83.690,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 78.490,00 lei și 

din donații în sumă de 5.200,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 92.802,81 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 1.054.781,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

237.433,00 lei și din donații în sumă de 817.348,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.068.614,41 

lei. 
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Nu au fost constatate fapte care constituie contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016; 

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 23 IANUARIE 2018 

NR. 268 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

06.12.2017–15.12.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala București în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala București au 

totalizat 149.950,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 60.500,00 lei 

și din donații în sumă de 89.450,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 414.516,20 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 3.150.456,51 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

36.000,00 lei, din donații în sumă de 869.146,01 lei și din contribuții în sumă de 2.245.310,50 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 2.814.792,18 lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 și  art. 13 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala București se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 11 IANUARIE 2018 

NR. 289 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BOTOȘANI 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Botoșani în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Botoșani au 

totalizat 149.719,62 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 139.719,62 lei 

și din alte surse de venit în sumă de 10.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 150.009,54 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat 1.117.519,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 298.579,00 lei, din donații în sumă de 806.940,00 lei și din venituri din alte surse în sumă 

de 12.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.140.383,35 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Botoșani se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 
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II. Recomandări: 

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității, 

precum și respectarea tuturor dispozițiilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

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

Guvernului nr. 10/2016; 

- respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele 

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 22 IANUARIE 2018 

NR. 1618 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA DOLJ 

Extras 

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele Autorității 

Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 09.10.2017–

30.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Dolj în anul 2015 și 2016, 

perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Dolj au totalizat 

157.908,38 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 125.103,26 lei și din 

alte surse de venit în sumă de 32.805,12 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 191.305,70 lei. În anul 

2016 veniturile au totalizat 1.631.969,27 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 210.660,05 lei, din donații în sumă de 207.938,00 lei, din contribuții în sumă de 1.179.100,00 

lei și din venituri din alte surse în sumă de 34.271,22 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.684.394,95 

lei. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (3) și art. 60 alin. (3) 

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, 

Partidul Național Liberal – Filiala Dolj se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) coroborat cu prevederile art. 49 

alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Dolj se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 23 IANUARIE 2018 

NR. 1619 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA SATU MARE 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–31.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Satu Mare în anul 

2015 și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Satu Mare au 

totalizat 85.204,06 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 71.184,00 lei și 

din donații în sumă de 14.020,06 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 71.186,19 lei. În anul 2016 
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veniturile au totalizat 661.520,48 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

70.410,48 lei, din donații în sumă de 141.700,00 lei și din contribuții în sumă de 449.410,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 629.041,71 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Satu Mare se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Satu Mare se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor 

contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 23 IANUARIE 2018 

NR. 1620 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA TIMIȘ 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Timiș în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Timiș au totalizat 
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412.379,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 245.729,00 lei, din 

donații în sumă de 109.850,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 56.800,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 260.603,63 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.480.012,42 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 198.177,00 lei, din donații în sumă de 419.119,57 lei, 

din contribuții în sumă de 755.230,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 107.485,85 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.332.689,34 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 12 alin. (1) din Normele metodologice de 

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

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2006. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Timiș se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

II.   Recomandări: 

Acordarea unei mai mari atenții prevederilor Legii nr. 334/2016, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016, Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 

nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind 

introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 

ministrului economiei și finanțelor publice nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile 

pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și Ordinului 

ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

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

 

BUCUREȘTI, 23 IANUARIE 2018 

NR. 1621 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA GORJ 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–25.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Gorj în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Gorj au totalizat 

174.769,85 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 147.182,99 lei și din 

donații în sumă de 27.586,86 lei. La aceste venituri se adaugă suma de 6.751,73 lei reprezentând 

împrumuturi de la persoane fizice. Cheltuielile au fost în sumă de 212.337,67 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 665.337,94 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

106.707,94 lei, din donații în sumă de 34.480,00 lei, din contribuții în sumă de 512.930,00 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 11.220,00 lei. La aceste venituri se adaugă suma de 35.000,00 lei 

reprezentând împrumuturi de la persoane fizice. Cheltuielile au fost în sumă de 708.418,31 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Gorj se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), alin (4) și art. 3 alin. (8) 

coroborat cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Gorj se sancționează 

potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor 

contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 31 IANUARIE 2018 

NR. 2094 

 

RAPORT 
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BUZĂU 

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 

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–27.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Buzău în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Buzău au totalizat 

38.073,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 

60.661,58 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 797.569,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 185.989,00 lei și din contribuții în sumă de 611.580,00 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 818.388,69 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4),  art. 15 alin. (1) și art. 60 alin. (3) 

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, 

Partidul Național Liberal – Filiala Buzău se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) și art. 3 alin. (8) coroborate 

cu dispozițiile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Buzău se sancționează potrivit art. 52 

alin. (2) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 alin. (1) litera c) 

din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru aceste 

fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Buzău se sancționează potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 
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Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

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

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a 

prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și 

completările ulterioare și a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și acordarea unei atenții sporite privind modul de efectuare a 

înregistrărilor contabile. 

 

BUCUREȘTI, 31 IANUARIE 2018 

NR. 2095 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA VRANCEA 

Extras 

 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–03.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Vrancea au 

totalizat 81.417,92 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 37.439,00 lei și 

din donații în sumă de 43.978,92 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 98.818,31 lei. În anul 2016 

veniturile au totalizat 984.107,47 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

108.837,47 lei, din donații în sumă de 74.700,00 lei și din contribuții în sumă de 800.570,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 982.459,77 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Vrancea se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2) și alin. (8) coroborat cu prevederile 

art. 49 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 

aceste fapte, Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din 

același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului 

nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Vrancea se sancționează potrivit art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 58 alin. (5) din Normele metodologice de 

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

electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul Național 

Liberal – Filiala Vrancea se sancționează potrivit art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, a prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind 

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și 

completările ulterioare, și a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și acordarea unei atenții sporite privind modul de efectuare a 

înregistrărilor contabile. 

 

BUCUREȘTI, 31 IANUARIE 2018 

NR. 2096 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA TULCEA 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

09.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Tulcea în anul 2015 

și 2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Tulcea au totalizat 

128.335,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 60.583,00 lei, din 

donații în sumă de 62.885,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 4.867,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 129.098,76 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 505.816,00 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 79.853,00 lei, din donații în sumă de 422.390,00 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 3.573,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 525.835,11 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Tulcea se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Național Liberal – 

Filiala Tulcea se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II.   Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 1 FEBRUARIE 2018 

NR. 2156 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BRĂILA 

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

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

modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2017 aprobat de Președintele 

Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 

02.10.2017–20.10.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Național Liberal – Filiala Brăila în anul 2015 și 

2016, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Partidului Național Liberal – Filiala Brăila au totalizat 

85.047,26 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 22.119,00 lei, din 

donații în sumă de 38.997,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.931,26 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 102.570,92 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.278.373,71 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 105.013,00 lei, din donații în sumă de 432.814,00 lei, din 

contribuții în sumă de 722.550,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 17.996,71 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 1.440.103,94 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile  art. 10, art. 13 alin. (1) și art. 47 alin. (4) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul 

Național Liberal – Filiala Brăila se sancționează potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 48 alin. (10) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

II. Recomandări: 

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. 

 

BUCUREȘTI, 1 FEBRUARIE 2018 
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