
 

 
 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Argeș 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Argeș au totalizat 121.025,24 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

73.292,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 47.733,24 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

118.708,77 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.112.637,67 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 399.670,00 lei, din donații în sumă de 2.000,00 lei, din contribuții în 

sumă de 668.240,87 lei și din alte surse de venit în sumă de 42.726,80 lei. Cheltuielile au fost în sumă 

de 1.379.299,98 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10, 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 Social Democrat – Organizația Județeană Argeș a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din 

același act normativ. 

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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Argeș a fost sancționat conform 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 art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
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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 

Social Democrat – Organizația Județeană Argeș a fost sancționat conform art. 2 alin. (1) 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 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 contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind 

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

 

BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13940 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BACĂU 

Extras 

 

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

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

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 11.09.2017 

– 22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Bacău 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Bacău au au totalizat 923.857,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

170.187,00 lei, din donații în sumă de 114.500,00 lei și din contribuții în sumă de 639.170,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 821.145,35 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Bacău a fost sancționat conform 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Bacău a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor privind funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform 

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

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

ulterioare; 

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

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

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

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității, 

precum și respectarea tuturor dispozițiilor Legii 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, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12844 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                                  

JUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN 

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 11.09.2017 

– 22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Caraș-

Severin în anul 2016, perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Partidului Social Democrat – Organizația Județeană 

Caraș-Severin au totalizat 323.826,69 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

de 316.469,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.357,69 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

337.935,39 lei.  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 28 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14414 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Harghita în anul 2015 și anul 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 Partidului Social Democrat – Organizația Județeană Harghita nu a 

înregistrat venituri. Cheltuielile au fost în sumă de 9.000,00 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 

29.280,00 lei și au fost obținute din contribuții. Cheltuielile au fost în sumă de 32.326,33 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Harghita a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

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

și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2016 privind finanțarea activității partidelor 

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

 

BUCUREȘTI, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12829 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ HUNEDOARA 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Hunedoara în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Hunedoara au totalizat 205.856,49 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

205.855,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 1,49 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 192.370,77 

lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 532.764,19 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 
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partid în sumă de 512.764,00 lei, din donații în sumă de 20.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă 

de 0,19 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 406.873,16 lei. 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 

Organizația Județeană Hunedoara a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 43 alin. (4) și art. 49 alin. (5)  

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și prevederile art. 45 

alin. (1) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

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

la prevederile art. 11 și art. 21 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare precum și la prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 

privind documentele financiar – contabile. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația 

Județeană Hunedoara a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor legale privind rambursarea cheltuielilor electorale; 

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

completările ulterioare, a Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind 

operațiunile de încasări și plăți 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, ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 

1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 

patrimonial cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului finanțelor publice 

nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și a Ordinului Ministerului Finanțelor 

Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

 

III. Măsuri de control: 

- refacerea evidenței financiar-contabile în baza documentelor justificative pentru perioada 

01.01.2015-31.12.2016, cât și pentru perioada 2017, la zi; 

- întocmirea un raport de către o societate specializată în activități de evidență financiar-

contabilă cu care Organizația Județeană Hunedoara a Partidului Social Democrat a încheiat 

contractul de prestări servicii nr. 7/18.09.2017 în care se vor menționa în detaliu operațiunile 

efectuate și concluziile rezultate; 
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- implementarea măsurilor din prezentul raport de control și comunicarea rezultatelor la zi, vor fi 

aduse la cunoștința reprezentanților Autorității Electorale Permanente printr-o adresă scrisă 

detaliată, în termen de 15 zile de la data finalizării perioadei de 30 de zile afectate dispunerii de 

măsuri. 

 

BUCUREȘTI, 13 DECEMBRIE 2017 

NR. 14806 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Vaslui în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Vaslui au totalizat 64.959,78 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

43.813,50 lei și din alte surse de venit în sumă de 21.146,28 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

76.189,94 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 739.366,95 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 227.483,00 lei, din donații în sumă de 495.830,00 lei și din alte surse 

de venit în sumă de 16.053,95 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 756.423,84 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Vaslui a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) 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 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 
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completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vaslui a 

fost sancționat conform art. 2 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea termenului legal de restituire a contribuțiilor către candidați; 

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității, 

precum și respectarea tuturor dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, 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, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12827 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Arad 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Arad au totalizat 142.811,03 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

139.511,03 lei și din alte surse de venit în sumă de 3.300,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

136.804,89 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 512.798,65 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 179.663,65 lei și din donații în sumă de 333.135,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 508.962,89 lei. 
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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 de Guvern nr. 10/2016. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 

Organizația Județeană Arad a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) 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, Legii nr. 

70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți 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, 13 DECEMBRIE 2017 

NR. 14805 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 
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privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Timiș 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Timiș au totalizat 571.380,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

565.880,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.500,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

435.260,78 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 2.112.226,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 583.101,00 lei, din donații în sumă de 1.526.425,00 lei și din alte surse 

de venit în sumă de 2.700,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.859.721,04 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Timiș a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

 

II. Recomandări: 

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, 3 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13617 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA 

ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA 

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 
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privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Botoșani în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Botoșani au totalizat 204.164,05 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

178.364,00 lei, donații în sumă de 20.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.800,05 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 398.191,72 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.682.038,14 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 654.478,14 lei, din contribuții în sumă de 

1.022.260,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.300,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

1.662.590,56 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Botoșani a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

 

II. Recomandări: 

- aducerea la cunoștință a Autorității Electorale Permanente a modificării datelor trecute în 

registrul fiscal al partidelor politice în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora; 

- aprofundarea prevederilor legale precum și întocmirea și transmiterea către sediul central al 

partidului a situației membrilor de partid care au plătit la nivelul organizației cotizații a 

căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară în vederea publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I; 

- respectarea prevederilor privind funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform 

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

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 3 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13616 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ IAȘI 

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Iași 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Iași au totalizat 207.507,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

206.947,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 560,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

287.122,66 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.268.046,00 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 253.246,00 lei, din contribuții în sumă de 1.013.600,00 lei și din alte 

surse de venit în sumă de 1.200,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.305.873,62 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Iași a fost sancționat conform 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Iași a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- respectarea prevederilor privind funcționarea și utilizarea conturilor contabile conform 

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

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările 

ulterioare; 

- efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului în conformitate cu Normele privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

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

- respectarea cu strictețe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilității, 

precum și respectarea tuturor dispozițiilor Legii 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 
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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, 14 DECEMBRIE 2017 

NR. 14865 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – FILIALA SUCEAVA 

Extras 

 

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

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

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Filiala Suceava în anul 2015 

și anul 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 Social Democrat – Filiala Suceava au 

totalizat 59.256,42 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 51.391,00 lei, 

din donații în sumă de 600,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.265,42 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 29.517,38 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.207.960,79 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 222.089,00 lei, din donații în sumă de 983.787,00 lei și din 

alte surse de venit în sumă de 2.084,79 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.066.637,48 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 Social Democrat – 

Filiala Suceava a fost sancționat conform 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 Social Democrat – 

Filiala a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 
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II. Recomandări: 

- refacerea evidenței contabile aferente anului 2015 și anului 2016 prin cuprinderea tuturor 

documentelor financiar-contabile de la toate organizațiile Partidului Social Democrat - Filiala 

Suceava; 

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

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

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

completările ulterioare; 

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

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13012 

 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA             

JUDEȚEANĂ BRAȘOV 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Brașov 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Brașov au totalizat 1.126.047,19 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
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299.157,00 lei, din donații în sumă de 817.940,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 8.950,19 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.108.526,49 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Brașov a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

 

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, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12828 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                  

JUDEȚEANĂ GIURGIU 

Extras 

 

 

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

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

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 11.09.2017 

– 18.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Giurgiu 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Giurgiu au totalizat 834.077,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

259.509,00 lei, din contribuții în sumă de 567.600,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 6.968,00 

lei. Cheltuielile au fost în sumă de 726.682,51 lei.  



 
 

16 
 

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 

Social Democrat – Organizația Județeană Giurgiu a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același 

act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea tuturor 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, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13013 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Sibiu 

în anul 2015 și anul 2016, perioada verificată fiind 01.06.2015 -31.12.2015 și anul 2016. 

 

Constatări: 

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

control s-a constatat că în perioada 01.06.2015 - 31.12.2015 veniturile Partidului Social Democrat – 

Organizația Județeană Sibiu au totalizat 70.308,28 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 26.420,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 43.888,28 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 25.821,41 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 578.211,82 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 127.309,00 lei, din donații în sumă de 364.605,00 lei și din 

alte surse de venit în sumă de 86.297,82 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 484.135,29 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Sibiu a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

BUCUREȘTI, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13011 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Vâlcea în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Vâlcea au totalizat 85.450,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

79.750,00  lei și din donații în sumă de 5.700,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 100.004,88 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat 1.003.681,20 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 284.741,20 lei și din contribuții în sumă de 718.940,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

867.207,26 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Vâlcea a fost sancționat conform 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 Social Democrat – Organizația Județeană Vâlcea a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(2) din același act normativ. 
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II. Recomandări: 

Respectarea tuturor 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, 28 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14415 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                        

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Bistrița-Năsăud în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Bistrița-Năsăud au totalizat 289.604,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în 

sumă de 101.504,00 lei, din donații în sumă de 173.100,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 

15.000,00 lei.  Cheltuielile au fost în sumă de 356.165,05 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 

940.942,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 400.982,00 lei, din 

contribuții în sumă de 528.960,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 11.000,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 946.647,36 lei. 

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

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

- înregistrarea în contabilitate a veniturilor din alte surse, respectiv  subînchirierea de spații 

pentru birouri parlamentare, în contul 739 „Alte venituri din activități fără scop patrimonial”, în 

loc de contul 706 ”Venituri din redevențe și chirii”, conform Ordinului Ministrului Economiei 

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

juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare; 

- înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor, reprezentând cote-părți datorate potrivit 

statutului, în exercițiul financiar curent, respectiv sumele decontate de subunități înregistrate în 

contul 481 ’’Decontări între unitate și subunități”, conform Ordinului Ministrului Economiei și 

Finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice 

fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13007 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Cluj 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Cluj au totalizat 174.800,40 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

164.800,40 lei și din donații în sumă de 10.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 288.106,42 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat 1.389.513,64 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 483.563,64 lei și din donații în sumă de 905.950,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

1.367.250,11 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Cluj a fost sancționat conform 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. Pentru aceste fapte, Partidul Social 

Democrat – Organizația Județeană Cluj a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

II. Recomandări: 

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

ale 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 și finanțelor nr. 1969/2007 cu modificările și completările ulterioare și ale 

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

 

BUCUREȘTI, 28 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14412 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Alba 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Alba au totalizat 236.913,04 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 
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228.241,84 lei, din donații în sumă de 6.040,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 2.631,20 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 183.524,41 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.023.876,84 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 433.515,60 lei, din donații în sumă de 

129.047,03 lei, din contribuții în sumă de 456.665,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 4.649,21 

lei. Cheltuielile au fost în sumă de 851.218,49 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 

Organizația Județeană Alba a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- efectuarea cheltuielilor electorale din contribuțiile depuse de către candidați pentru campania 

electorală, numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30 din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1969/2007 privind 

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare, cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a 

cheltuielilor reprezentând cote-părți datorate potrivit statutului în exercițiul financiar curent, 

respectiv sumele decontate de subunități înregistrate în contul 481 ”Decontări între unitate și 

subunități”; 

- 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, 25 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13302 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                        

JUDEȚEANĂ 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 
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Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 11.09.2017 

- 29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dâmbovița în 

anul 2016, perioada verificată fiind 01.03.2016 – 31.12.2016. 

 

I. Constatări: 

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

control s-a constatat că în perioada 01.03.2016 – 31.12.2016 veniturile Partidului Social Democrat – 

Organizația Județeană Dâmbovița au totalizat 2.079.655,80 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 864.081,38 lei, din contribuții în sumă de 1.204.350,00 lei și din alte 

surse de venit în sumă de 11.224,42 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 2.307.435,13 lei și sunt eferente 

anului 2016. Sumele aferente lunilor ianuarie și februarie 2016 au fost preluate din balanța de 

verificare din data de 31.01.2016 și 29.02.2016. 

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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Dâmbovița a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

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 Social Democrat – Organizația Județeană Dâmbovița a fost sancționat conform art. 52 

alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- să organizeze evidența contabilă electronic, în sistem informatizat, motivat de faptul că 

formațiunea politică deține și achită contravaloare prestări servicii pentru programul de 

activitate contabilă achiziționat de la furnizorul SAGA Software SRL; 

- întocmirea registrului Cartea Mare; 

- inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii conform 

art. 6 alin (1) din Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice 

nr. 2861/2009;   

- restituirea sumelor necheltuite în campaniile electorale se va face în conformitate cu 

prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 1969/2007 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului 

finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, în sensul înregistrării 

operațiunilor financiare în contabilitatea partidului. 
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BUCUREȘTI, 8 DECEMBRIE 2017 

NR. 14715 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ILFOV 

Extras 

 

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

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

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 11.09.2017 

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

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Ilfov 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Ilfov au totalizat 480.358,35 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

93.500,00 lei, din donații în sumă de 386.705,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 153,35 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 337.930,37 lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 47 alin. (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

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

Democrat – Organizația Județeană Ilfov a fost sancționat conform 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 

Social Democrat – Organizația Județeană Ilfov a fost sancționat conform 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 constituie contravenție conform prevederilor 

art. 2 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 10/2016. 

 

II. Recomandări: 
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- întocmirea documentelor justificative în concordanță cu operațiunile economico – financiare 

efectuate și îndreptarea erorilor contabile constatate pentru anul 2016, în anul 2017; 

- transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a informațiilor corecte privind persoana 

îndreptățită să reprezinte partidul politic în vederea actualizării registrului fiscal; 

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

ulterioare, ale 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 ale reglementărilor contabile în vigoare. 

 

BUCUREȘTI, 15 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14015 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA 

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Brăila în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Brăila au totalizat 163.733,92 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

163.683,92 lei și din alte surse de venit în sumă de 50,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de  84.365,06 

lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 926.456,49 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 441.459,53 lei și din contribuții în sumă de 484.996,96 lei. Cheltuielile au fost în 

sumă de 1.006.704,47 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 Social 
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Democrat – Organizația Județeană Brăila a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea întocmai a 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, 9 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12717 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Buzău în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Buzău au totalizat 378.580,44 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

312.977,00 lei, din donații în sumă de 1.145,88 lei și din alte surse de venit în sumă de 64.457,56 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 392.591,83 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.659.127,13 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 401.774,00 lei, din donații în sumă de  

250.050,00 lei, din contribuții în sumă de 984.073,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 23.230,13 

lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.675.281,37 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4), art. 9, art. 16 alin. (3) și art. 60 

alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste 
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fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Buzău a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(1) din același act normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Buzău a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea întocmai a 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, 14 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13938 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                          

JUDEȚEANĂ CĂLĂRAȘI 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Călărași în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Călărași au totalizat 81.857 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au 

fost în sumă de 85.125,84 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 661.626,04 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 181.040,00 lei, din contribuții în sumă de 480.583,00 lei și 

din alte surse de venit în sumă de 3,04 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 624.349,40 lei. 
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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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Călărași a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Călărași a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a valorii corecte a veniturilor din 

cotizații, încasate conform documentelor justificative; 

- utilizarea unui program informatic de contabilitate; 

- respectarea întocmai a 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, 8 DECEMBRIE 2017 

NR. 14713 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                        

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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Constanța în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Constanța au totalizat 195.516,07 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile 

au fost în sumă de 299.827,54 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 1.882.579,00 lei și au fost 

obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 568.821,00 lei, din contribuții în sumă de 

833.550,00 lei și din donații în sumă de 480.208,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.741.660,58 

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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Constanța a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Constanța a fost sancționat conform art. 52 

alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea cu strictețe a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările și 

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

precum si ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 

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

completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 15 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14002 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ COVASNA 

Extras 

 

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

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

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Covasna în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Covasna au totalizat 15.310,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au 

fost în sumă de 15.421,87 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 103.758,00 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 17,058,00 lei și din contribuții în sumă de 86.700,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 110.689,08 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Covasna a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

 

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, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13009 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ DOLJ 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 
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privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dolj 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Dolj au totalizat 219.385,99 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

188.865,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 30.520,99 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

248.875,41 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 2.327.037,53 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 484.160,00 lei, din contribuții în sumă de 1.827.280,16 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 15.597,37 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 2.381.780,94 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Dolj a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dolj a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) 

din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea tuturor 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, 15 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14001 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GALAȚI 

Extras 

 

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

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

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Galați 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Galați au totalizat 1.398.099,17 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

599.559,00 lei, din contribuții în sumă de 776.324,17 lei și din venituri din alte surse în sumă de 

22.216,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 1.384.036,09 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Galați a fost sancționat conform 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Galați a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea cu strictețe a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările și 

modificările 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, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

BUCUREȘTI, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12825 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Gorj 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Gorj au totalizat 148.879,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

135.967,00 lei și din donații în sumă de 12.912,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 142.557,30 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat de 885.687,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 143.951,00 lei, din contribuții în sumă de 716.150,00 lei, din donații în sumă de 25.536,00 

lei și din venituri din alte surse în sumă de 50,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 898.934,50 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Gorj a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Gorj a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) 

din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

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

ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a prevederilor contabile aplicabile persoanelor juridice fără scop 

patrimonial. 

 

BUCUREȘTI, 15 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14016 

 

RAPORT 
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Mehedinți în anul 2015 și anul 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 pentru perioada 01.09.2015 – 31.12.2015 veniturile Partidului Social Democrat 

– Organizația Județeană Mehedinți au totalizat 19.988,96 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 19.953,00 lei și din donații provenite din reduceri de preț care depășesc 

20% din valoarea serviciilor oferite în sumă de 35,96 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 159.300,26 

lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 626.058,27 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 262.725,00 lei, din contribuții în sumă de 363.220,00 lei și din donații provenite din 

reduceri de preț care depășesc 20% din valoarea serviciilor oferite în sumă de 113,27 lei. Cheltuielile 

au fost în sumă de 515.405,57 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate art. 47 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația 

Județeană Mehedinți a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act normativ. 

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

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

fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mehedinți a fost sancționat conform art. 52 

alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea tuturor 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. 
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BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13917 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ MARAMUREȘ 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Maramureș în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Maramureș au totalizat 110.870,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

54.870,00 lei, din donații în sumă de 53.500,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 2.500,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 54.183,37 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 1.256.228,00 lei și 

au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 293.410,00 lei, din donații în sumă de 

960.718,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 2.100,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

1.160.767,48 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 Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 și ale 

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

referitoare la funcțiunea conturilor și la înregistrarea operațiunilor economico–financiare 

cronologic, la data la care acestea au avut loc. 
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BUCUREȘTI, 29 SEPTEMBRIE 2017 

NR. 12393 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

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

 

I. Constatări: 

În anul 2015 veniturile obținute de Organizația Județeană Mureș a Partidului Social Democrat 

conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, dar care nu au putut fi 

verificate cu documentele financiar contabile deoarece acestea nu au fost puse la dispoziția echipei de 

control, au fost în valoare totală de 115.434,00 lei reprezentând cotizațiile membrilor de partid. În anul 

2016 veniturile obținute de Organizația Județeană Mureș a Partidului Social Democrat conform 

documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, dar care nu au putut fi verificate cu 

documentele financiar contabile deoarece acestea nu au fost puse la dispoziția echipei de control, au 

fost în valoare totală de 403.259,00 lei reprezentând cotizațiile membrilor de partid. Nu a fost posibilă 

identificarea cheltuielilor înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș, 

datorită neprezentării documentelor justificative referitoare la cheltuielile înregistrate în anul 2015 și 

2016 și a documentelor financiar contabile. 

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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Mureș a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

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. 
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BUCUREȘTI, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13008 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ NEAMȚ 

Extras 

 

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

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

aplicare a Legii nr. 334/2006 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 11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control 

referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul 

Social Democrat – Organizația Județeană Neamț în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Neamț au totalizat 118.749,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au 

fost în sumă de 77.375,43 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 862.263,00 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 332.847,00 lei, din donații în sumă de 10.000,00 lei, din 

contribuții în sumă de 519.363,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 53,00 lei. Cheltuielile au 

fost în sumă de 854.153,19 lei. 

S-a constatat faptul că Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Neamț a încălcat 

prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 republicată, de aplicare a Legii nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

II. Recomandări: 

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

ulterioare, ale 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 și finanțelor nr. 1969/2007 cu modificările și 
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completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 18 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13010 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SĂLAJ 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Sălaj 

în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Sălaj au totalizat 52.151,93 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

44.354,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 7.797,93 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

21.358,53 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 311.667,34 lei și au fost obținute din cotizațiile 

membrilor de partid în sumă de 146.146,00 lei, din donații în sumă de 157.974,00 lei și din venituri din 

alte surse în sumă de 7.547,34 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 509.226,03 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Sălaj a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

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

completările ulterioare, ale Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr 1969/2007 cu 
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modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.  2634/2015 

privind documentele financiar-contabile. 

 

BUCUREȘTI, 28 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14413 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                        

JUDEȚEANĂ 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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Teleorman în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Teleorman au totalizat 49.737,14 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

24.182,00  lei și din donații în sumă de 3.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 22.555,14 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 44.881,42 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 997.650,51 lei și au 

fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 249.270,00 lei, din donații în sumă de 

726.550,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 21.830,51 lei. Cheltuielile au fost în sumă de  

821.531,90 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Teleorman a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

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

alin. (5) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Teleorman a fost 

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

 

II. Recomandări: 

- reconstituirea tuturor documentelor justificative lipsă de la Organizația Municipală Roșiori de 

Vede înregistrate în registrul de casă din luna octombrie și decembrie 2015; 

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

ulterioare, ale 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 ale reglementărilor contabile în vigoare. 

 

BUCUREȘTI, 5 DECEMBRIE 2017 

NR. 14606 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ TULCEA 

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Tulcea în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Tulcea au totalizat 73.389,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au 

fost în sumă de 51.215,20 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 798.480,00 lei și au fost obținute 

din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 306.330,00 lei, din contribuții în sumă de 354.150,00 lei 

și din donații în sumă de 138.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 593.911,62 lei. 
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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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Tulcea a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

Respectarea cu strictețe a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările și 

modificările 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, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 

privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13939 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                        

JUDEȚEANĂ VRANCEA 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Vrancea în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Vrancea au totalizat 13.160,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile au 

fost în sumă de 8.605,39 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 437.001,85 lei și au fost obținute din 
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cotizațiile membrilor de partid în sumă de 48.200,00 lei, contribuții în sumă de 388.800,00 lei și din 

venituri din alte surse în sumă de 1,85 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 427.505,27 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Vrancea a fost sancționat conform 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Vrancea a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

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 finanțarea activității partidelor politice și 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, 11 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12826 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BIHOR 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Bihor 

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

 

I. Constatări: 
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Echipa de control a Autorității Electorale Permanente – Biroul Județean Bihor a constatat că 

Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Bihor nu a putut prezenta până la data de 22.09.2017 

documentele financiar – contabile aferente exercițiului financiar 2015 (balanța de verificare la data de 

31.12.2015, registrele obligatorii de contabilitate, registrul de casă, documente care să ateste efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, facturi chitanțe, bonuri 

fiscale și alte documente justificative), cu excepția unui număr de 6 chitanțiere pentru încasarea 

cotizațiilor în anul 2015 de către Organizația municipală Oradea. Ca urmare a verificărilor efectuate 

asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2016 

veniturile au totalizat de 970.269,48 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

de 418.473,54 lei, din donații în sumă de 551.788,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 7,94 

lei. Cheltuielile au fost în sumă de 969.372,40 lei. 

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

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

Social Democrat – Organizația Județeană Bihor a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același 

act normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 43 alin. (4) din Legea nr. 

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

Democrat – Organizația Județeană Bihor a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 

 

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, precum și 

respectarea reglementărilor contabile din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, din Ordinului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind 

aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare, și din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 

privind documentele financiar-contabile. 

 

BUCUREȘTI, 15 NOIEMBRIE 2017 

NR. 14000 

 

RAPORT 
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                              

JUDEȚEANĂ SATU MARE 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Satu 

Mare în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Satu Mare au totalizat 138.235,25 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 

137.925,00 lei și din alte surse în sumă de 310,25 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 173.138,91 lei. În 

anul 2016 veniturile au totalizat de 761.262,53 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid 

în sumă de 281.816,51 lei, venituri din donații în sumă de 462.940,00 lei, din împrumuturi în sumă de 

15.300,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de 1.206,02 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

567.164,87 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

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

Democrat – Organizația Județeană Satu Mare a fost sancționat conform art. 52 alin. (1) din același act 

normativ. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), alin. (4), alin. (8) și art. 38 alin. 

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

Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Satu Mare a fost sancționat conform 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 reglementărilor contabile aplicabile (Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 

1969/20072007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 
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patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul minitrului finanțelor publice nr. 

2634/2015 privind documentele financiar- contabile și Regulamentul Băncii Naționale a României 

nr. 4/2005 privind regimul valutar republicat, cu modificările și completările ulterioare). 

 

BUCUREȘTI, 25 OCTOMBRIE 2017 

NR. 13301 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                  

JUDEȚEANĂ PRAHOVA 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Prahova în anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană 

Prahova au totalizat 168.637,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid. Cheltuielile 

au fost în sumă de 405.272,87 lei. În anul 2016 veniturile au totalizat 1.308.744,83 lei și au fost 

obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 739.665,50 lei, din contribuții în sumă de 

569.080,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de -0,67 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 

1.364.205,62 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 Social Democrat – 

Organizația Județeană Prahova a fost sancționat conform 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 Social 

Democrat – Organizația Județeană Prahova a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act 

normativ. 
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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, precum și 

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

ulterioare, în ceea ce privește întocmirea documentelor financiar-contabile primare. 

 

BUCUREȘTI, 14 NOIEMBRIE 2017 

NR. 13941 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ OLT 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–29.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Olt în 

anul 2015 și anul 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 Social Democrat – Organizația Județeană Olt 

au totalizat 212.222,34 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 202.275,98 

lei și din venituri din alte surse în sumă de 9.946,36 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 261.184,94 lei. 

În anul 2016 veniturile au totalizat de 956.934,28 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 331.901,07 lei, din contribuții în sumă de 614.950,00 lei și din alte surse de venit în 

sumă de 10.083,21 lei. La aceste venituri se adaugă suma de 9.700,00 lei reprezentând împrumuturi de 

la persoane fizice. Cheltuielile au fost în sumă de 970.633,60 lei. 

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

lit. h, alin. (3) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 
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ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Olt a fost sancționat 

conform 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 Social Democrat – Organizația Județeană Olt a fost sancționat 

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

 

II. Recomandări: 

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

ulterioare, ale 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, 5 DECEMBRIE 2017 

NR. 14607 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                         

JUDEȚEANĂ IALOMIȚA 

Extras 

 

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

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

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 

11.09.2017–22.09.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale 

privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Ialomița în anul 2016, perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Partidului Social Democrat – Organizația Județeană 

Ialomița au totalizat 1.055.908,00 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

210.968,00 lei, din donații în sumă de 844.400,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 540,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.078.330,44 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. 

 

BUCUREȘTI, 9 OCTOMBRIE 2017 

NR. 12718 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                              

SECTOR 1 BUCUREȘTI 

Extras 

 

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

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

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 Social Democrat – Organizația Sector 1 București 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 Social Democrat – Organizația Sector 1 

București au totalizat 290.301,45 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

150.995,00 lei, din donații în sumă de 133.500,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 5.806,45 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 379.552,90 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 Social Democrat – 

Organizația Sector 1 București a fost sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

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

ulterioare, ale 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 și finanțelor nr. 1969/2007, cu modificările și 
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completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

financiar contabile. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 198 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                          

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 Social Democrat – Organizația Sector 2 București în 

anul 2016, perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2016. 

 

Constatări: 

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

control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Partidului Social Democrat – Organizația Sector 2 

București au totalizat 266.994,49 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

147.692,40 lei, din donații în sumă de 80.800,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 38.502,09 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 282.917,20 lei.  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 206 

 

RAPORT 
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PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                             

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 

– 20.11.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Sector 3 București 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 Social Democrat – Organizația Sector 3 

București au totalizat 274.298,64 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

61.518,50 lei, din donații în sumă de 48.627,90 lei, din contribuții în sumă de 157.480,00 lei și din alte 

surse de venit în sumă de 6.672,24 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 289.555,52 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 Social Democrat – 

Organizația Sector 3 București a fost sancționat conform 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. 58 alin. (5) din Hotărârea Guvernului 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – 

Organizația Sector 3 București a fost sancționat conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului 

nr. 10/2016. 

 

I. Recomandări: 

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

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

ulterioare; 
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- respectarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 

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

completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 209 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                           

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 

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

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Sector 4 București 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 Social Democrat – Organizația Sector 4 

București au totalizat 343.394,43 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

73.188,27 lei, din donații în sumă de 121.694,16 lei, din contribuții în sumă de 148.500,00 lei și din 

alte surse de venit în sumă de 12,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 399.678,35 lei.  

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

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

aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Sector 4 București a fost sancționat conform 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) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Sector 4 București a fost 

sancționat conform art. 52 alin. (2) din același act normativ. 
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II. Recomandări: 

Respectarea tuturor 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, 9 IANUARIE 2018 

NR. 210 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                             

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 23.10.2017 

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

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Sector 5 București 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 Social Democrat – Organizația Sector 5 

București au totalizat 365.308,32 lei și au fost obținute din donații în sumă de 258.276,00 lei, din 

contribuții în sumă de 107.000,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 32,32 lei. Cheltuielile au fost 

în sumă de 325.219,82 lei.  

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 9, art. 10 și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

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

Democrat – Organizația Sector 5 București a fost sancționat conform 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 
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fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Sector 5 București a fost sancționat conform art. 52 alin. 

(2) din același act normativ. 

 

II. Recomandări: 

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informațiilor privind contribuțiile 

depuse de candidați cu ocazia alegerilor, a căror valoare depășește cuantumul a 10 salarii 

minime brute pe țară, având în vedere că sumele depuse de candidați sunt considerate donații și 

li se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 334/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

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

și ale reglementărilor contabile în vigoare. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 201 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA                          

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 Social Democrat – Organizația Sector 6 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 Social Democrat – Organizația Sector 6 

București au totalizat 90.706,18 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă 

90.706,00 lei și din alte surse de venit în sumă de 0,18 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 122.593,58 
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lei. În anul 2016 veniturile au totalizat de 354.514,41 lei și au fost obținute din cotizațiile membrilor de 

partid în sumă de 208.913,00 lei, din donații în sumă de 145.600,00 lei și din venituri din alte surse în 

sumă de 1,41 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 371.982,99 lei. 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BUCUREȘTI, 9 IANUARIE 2018 

NR. 205 

 

RAPORT 

PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA              

MUNICIPIULUI 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 

– 18.12.2017 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind 

veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat – Organizația Municipiului 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 Partidul Social Democrat – Organizația Municipiului București nu 

a înregistrat venituri. În anul 2016 veniturile au totalizat de 1.214.556,00 lei și au fost obținute din 

cotizațiile membrilor de partid în sumă de 22.600,00 lei și din contribuții în sumă de 1.191.956,00 lei. 

Cheltuielile au fost în sumă de 1.233.725,29 lei. 

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 10 și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 

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

Democrat – Organizația Municipiului București a fost sancționat conform 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 
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fapte, Partidul Social Democrat – Organizația Municipiului București a fost sancționat conform art. 52 

alin. (2) din același act normativ. 

 

I. Recomandări: 

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informațiilor corecte privind cotizațiile 

încasate și contribuțiile depuse de candidați cu ocazia alegerilor, a căror valoare depășește 

cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară, având în vedere că sumele depuse de candidați 

sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- respectarea tuturor 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 ale reglementărilor contabile în vigoare. 
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