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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 393
din 24 martie 2011

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor
art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002
privind Direcția Națională Anticorupție
Augustin Zegrean
Acsinte Gaspar
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Doina Suliman

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție,
precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din
aceeași ordonanță, excepție ridicată de Ovidiu Rusu în Dosarul
nr. 5.066/86/2009 al Tribunalului Suceava — Secția penală și
de Dan Leașă în Dosarul nr. 812/46/2009 al Curții de Apel Pitești —
Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent-șef referă asupra cauzei și arată că
partea Daniel Munteanu a depus la dosar o cerere prin care
solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea
angajării unui avocat.
Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui
nou termen de judecată.
Curtea, deliberând, respinge cererea privind acordarea unui
nou termen de judecată în vederea apărării.
Curtea, având în vedere obiectul identic al excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 2.165D/2010 și
nr. 2.311D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 2.311D/2010 la Dosarul
nr. 2.165D/2010, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii
de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudența în
materie a Curții Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin Încheierea din 21 aprilie 2010, pronunțată în Dosarul
nr. 5.066/86/2009, Tribunalul Suceava — Secția penală a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind

Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor
art. 1 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență.
Excepția a fost ridicată de Ovidiu Rusu într-o cauză penală.
Prin Încheierea nr. 51/F din 27 mai 2010, pronunțată în
Dosarul nr. 812/46/2009, Curtea de Apel Pitești — Secția
penală și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională
Anticorupție, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și
(31) și art. 4 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență.
Excepția a fost ridicată de Dan Leașă într-o cauză penală.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin, în esență, că dispozițiile legale menționate
încalcă prevederile constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. l), art. 115
alin. (4) și (6) și art. 132 alin. (1), deoarece au fost adoptate
într-un domeniu privind instituțiile fundamentale ale statului, cum
este Ministerul Public, instituție constituțională ce trebuie să
funcționeze unitar și coerent, pe principiile legalității,
imparțialității și controlului ierarhic. Or, în acest domeniu nu pot
fi emise ordonanțe de urgență de către Guvern. De asemenea,
dispozițiile legale criticate contravin și jurisprudenței Curții
Constituționale, concretizată în Decizia nr. 235/2005.
Instanțele de judecată consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de
sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899
din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 54/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 226 din 13 martie 2006. De asemenea, obiect al excepției îl
constituie, potrivit încheierilor de sesizare, și dispozițiile art. 1
alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
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Guvernului nr. 43/2002, așa cum au fost modificate și
completate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005
și Legea nr. 54/2006, dispoziții care au următoarea redactare:
— Art. 1 alin. (1) și alin. (31): „(1) Prin prezenta ordonanță de
urgență se înființează Direcția Națională Anticorupție, ca
structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin reorganizarea
Parchetului Național Anticorupție. [... ]
(31) Procurorul șef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție conduce Direcția Națională Anticorupție prin
intermediul procurorului șef al acestei direcții. Procurorul general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
soluționează conflictele de competență apărute între Direcția
Națională Anticorupție și celelalte structuri sau unități din cadrul
Ministerului Public.”;
— Art. 4 alin. (1): „Direcția Națională Anticorupție este
condusă de un procuror șef care este asimilat prim-adjunctului
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție. Procurorul șef al Direcției Naționale
Anticorupție este ajutat de 2 procurori șefi adjuncți, asimilați
adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție.”
Autorii excepției susțin că dispozițiile de lege criticate
contravin prevederilor constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. l)
referitoare la domeniul de reglementare al legii organice,
art. 115 alin. (4) și (6) referitoare la adoptarea ordonanțelor de
urgență și art. 132 alin. (1) privind statutul procurorilor.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai fost supuse
controlului său din perspectiva unor critici similare.
Astfel, prin Decizia nr. 1.706 din 17 decembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din
19 ianuarie 2010, și Decizia nr. 377 din 25 martie 2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din
30 aprilie 2008, Curtea a respins ca neîntemeiate criticile de
neconstituționalitate care urmăreau nerespectarea de către
executiv a cerințelor și criteriilor referitoare la condițiile adoptării
ordonanței de urgență criticate, precum și la domeniile în care
nu poate fi adoptat astfel de act normativ.
În plus, Curtea a constatat că Legea nr. 54/2006 a fost
adoptată de Parlament cu respectarea prevederilor
constituționale ale art. 75 și art. 76 alin. (1).
De asemenea, cu prilejul pronunțării Deciziei nr. 297 din
23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, Curtea Constituțională a
respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 și
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ale art. 1 alin. (1) și alin. (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 43/2002, statuând că este neîntemeiată
critica privind încălcarea prevederilor constituționale ale art. 115
alin. (6). În acest sens, Curtea a reținut, referitor la interdicția
Guvernului de a adopta o ordonanță de urgență în domeniul
instituțiilor fundamentale ale statului, în speță, Ministerul Public,
că fondul reglementării constituit de dispozițiile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 134/2005 nu afectează instituția
Ministerului Public, transformarea Parchetului Național
Anticorupție în Direcția Națională Anticorupție fiind un imperativ
desprins, pe de o parte, din rațiuni de conformitate cu Legea
fundamentală și impuse la rândul lor de Decizia Curții
Constituționale nr. 235/2005, definitivă și general obligatorie, și,
pe de altă parte, din necesitatea îmbunătățirii activității acestei
structuri specializate. Întrucât prin natura și finalitatea
reglementării criticate nu s-au evidențiat aspecte negative
menite a perturba organizarea și funcționarea Ministerului
Public, Curtea a respins o astfel de critică.
De asemenea, prin Decizia nr. 1.706 din 17 decembrie 2009,
Curtea a statuat că este neîntemeiată critica privind încălcarea
prevederilor art. 132 din Constituție, prin faptul că Direcția
Națională Anticorupție a fost concepută ca structură cu
personalitate juridică în cadrul Ministerului Public, prin
reorganizarea Parchetului Național Anticorupție. Astfel, potrivit
art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală, „Ministerul Public își
exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în
condițiile legii”, condiții care au stat și la fundamentarea
organizării și funcționării Direcției Naționale Anticorupție. Faptul
că în art. 1 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 43/2002 s-a prevăzut că procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce Direcția
Națională Anticorupție prin intermediul procurorului șef al acestei
direcții nu justifică susținerea că textul de lege este
neconstituțional. Dimpotrivă, având în vedere și prevederile
art. 132 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora procurorii își
desfășoară activitatea pe baza principiilor, legalității,
imparțialității și controlului ierarhic, Curtea a constatat că
dispozițiile legale criticate nu constituie altceva decât o reflectare
a principiilor constituționale menționate și o subliniere a naturii
juridice a Direcției Naționale Anticorupție, aceea de magistratură
specială instituită pentru combaterea infracțiunilor de corupție.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să
determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția și
considerentele care fundamentează deciziile sus-citate își
păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum
și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din aceeași ordonanță, excepție ridicată de Ovidiu Rusu în Dosarul
nr. 5.066/86/2009 al Tribunalului Suceava — Secția penală și de Dan Leașă în Dosarul nr. 812/46/2009 al Curții de Apel Pitești —
Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 24 martie 2011.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 399
din 24 martie 2011

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Doina Suliman

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
excepție ridicată de Cornel Stoian în Dosarul nr. 87/109/2010 al
Curții de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios
administrativ și fiscal.
La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției,
lipsind partea Instituția Prefectului Județului Argeș, față de care
procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită
admiterea acesteia, sens în care depune concluzii scrise la
dosar.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii
de
respingere
ca
neîntemeiată
a
excepției
de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 26 mai 2010, pronunțată în Dosarul
nr. 87/109/2010, Curtea de Apel Pitești — Secția comercială
și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice.
Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Cornel
Stoian cu ocazia soluționării recursului formulat de Instituția
Prefectului Județului Argeș împotriva Sentinței civile nr. 107/CAF
din 5 februarie 2010, pronunțată de Tribunalul Argeș — Secția
civilă — Complet specializat contencios administrativ și fiscal.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 195/2002 contravine prevederilor
constituționale ale art. 1, 11, 15, 16, 21, 25, 26, 52 și 53. În acest
sens, arată, în esență, că dispozițiile de lege criticate
„reglementează un cadru ipotetic, acela al indiciilor care
antamează o prezumție de vinovăție în obținerea permisului de
conducere și atribuie autorității emitente posibilitatea de a
suspenda exercitarea unui drept constituțional care, până la
dovedirea încălcării dispozițiilor legale în materie, nu poate fi
îngrădit”. De asemenea, autorul excepției susține că dispozițiile
de lege criticate intră în contradicție cu dispozițiile Legii
nr. 126/1997 pentru ratificarea Convenției europene cu privire
la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a

conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie
1976, și cele ale art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 și reglementează două instituții de
suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice, una ca sancțiune contravențională și alta ca
sancțiune administrativă, ceea ce contravine prevederilor
constituționale referitoare la dreptul la apărare. Consideră că
prin textul de lege criticat se restricționează un drept legitim, fără
ca persoana vătămată să se poată adresa justiției pentru
apărarea dreptului său, în cadrul unui proces echitabil și
soluționat într-un termen rezonabil. În fine, autorul excepției
invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului,
concretizată în Hotărârea din data de 28 octombrie 1999,
pronunțată în Cauza Escoubet vs. Belgia.
Instanța de judecată apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile
procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din
3 august 2006, dispoziții introduse prin articolul unic al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru
completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009,
având următorul cuprins: „În situația în care autoritatea emitentă
a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit
art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de
conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează
până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii
judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la
unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau,
după caz, rezidența normală, în termen de 5 zile de la
comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale
ale art. 1 referitoare la statul român, art. 11 referitoare la dreptul
internațional și dreptul intern, art. 15 referitoare la universalitatea
legii, art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 referitoare
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la accesul liber la justiție, art. 25 privind dreptul la libera
circulație, art. 26 referitoare la viața intimă, familială și privată,
art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate
publică să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei și
art. 53 referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau
al unor libertăți.
Examinând excepția de neconstituționalitate, referitor la
invocarea încălcării dispozițiilor art. 53 din Constituție, Curtea
constată că domeniul de aplicare al acestui text constituțional
este circumscris restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor
libertăți prevăzute de Legea fundamentală, iar nu restrângerii
exercițiului oricărui drept subiectiv, chiar dacă el izvorăște dintr-un
act normativ. Textul de lege criticat nu restrânge drepturi sau
libertăți constituționale, ci stabilește posibilitatea autorității
emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin,
suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule,
atunci când această autoritate a sesizat instanța de judecată în
vederea anulării permisului de conducere obținut cu
nerespectarea prevederilor legale.
Pe de altă parte, este de observat că alin. (1) al art. 53 din
Constituție prevede, între alte situații, că exercițiul unor drepturi
poate fi restrâns și pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor
și a libertăților cetățenilor.
Astfel, între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule
de către unele persoane pentru care există indicii privind
dobândirea permisului de conducere fără a fi absolvit un curs
de pregătire sau fără parcurgerea etapelor de examinare
teoretică și practică ori prin susținerea formală a acestora și
ocrotirea interesului general care se identifică în acest caz cu
necesitatea menținerii siguranței circulației pe drumurile publice,
legiuitorul a înțeles să dea prioritate celui din urmă.
De altfel, măsura propusă de textul de lege criticat este una
temporară, ce operează până la rămânerea definitivă și
irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se dispune
anularea permisului de conducere. În cazul în care instanța de
judecată constată că nu poate dispune anularea permisului de
conducere, acesta fiind obținut cu respectarea normelor legale,
va respinge cererea introdusă de autoritatea emitentă a
permisului de conducere, urmând ca aceasta din urmă să facă
aplicarea art. 113 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 și să dispună restituirea permisului de conducere
titularului.
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În ceea ce privește critica autorului excepției referitoare la
invocarea prevederilor art. 21 și ale art. 52 din Constituție,
Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cel interesat, inclusiv
autorul excepției, se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente pentru a solicita anularea în tot sau în
parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații
pentru daune morale.
Față de invocarea prevederilor art. 11 și 20 din Constituție,
Curtea observă că autorul excepției nu a indicat dispozițiile
internaționale considerate a fi încălcate de art. 103 alin. (8) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, astfel că nu
poate fi reținută nici această critică de neconstituționalitate.
De asemenea, în ceea ce privește invocarea de către autorul
excepției a prevederilor art. 1, 15 și 26 din Constituție, Curtea
reține că aceste dispoziții constituționale nu au relevanță în
cauza dedusă controlului.
În ceea ce privește critica potrivit căreia textul criticat intră în
contradicție cu dispozițiile Legii nr. 126/1997 și cele ale art. 1
alin. (6) din Legea nr. 554/2004, Curtea constată că examinarea
constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea
acestui text cu dispozițiile constituționale pretins violate, iar nu
compararea mai multor prevederi legale între ele și raportarea
concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori
principii ale Constituției. Procedându-se altfel, s-ar ajunge,
inevitabil, la concluzia că, deși fiecare dintre dispozițiile legale
este constituțională, numai coexistența lor ar pune în discuție
constituționalitatea uneia dintre ele. Așa fiind, se reține că
eventuala contradicție existentă între dispozițiile unor legi în
vigoare nu intră sub incidența controlului de constituționalitate.
De altfel, asupra dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 195/2002 raportate la aceleași
prevederi constituționale și cu motivare similară, Curtea s-a
pronunțat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 329/2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din
20 mai 2010, constatând că excepția de neconstituționalitate
este neîntemeiată.
Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina
reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și
considerentele acestor decizii își păstrează valabilitatea și în
prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Cornel Stoian în Dosarul nr. 87/109/2010 al
Curții de Apel Pitești — Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 24 martie 2011.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman
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A C T E A L E A U TO R I T Ă Ț I I E L E C TO R A L E
PERMANENTE
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Social Democrat —
Organizația Municipiului București
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—18 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social
Democrat — Organizația Municipiului București pentru anul 2010.
În urma verificărilor s-a constatat că Partidul Social Democrat — Organizația
Municipiului București nu a înregistrat venituri din cotizații în anul 2010 și nici
venituri din donații.
Din verificările efectuate s-a constatat că în cursul anului 2010 Partidul Social
Democrat — Organizația Municipiului București a încasat venituri din cote-părți în
sumă de 730.000 lei și venituri din dobânzi în sumă totală de 8,89 lei.
Veniturile din cote-părți s-au încasat de la organizațiile de sector, pe bază de
chitanțe.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.086.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România —
Organizația Județeană Satu Mare
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—10 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate
Maghiare din România — Organizația Județeană Satu Mare pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare
din România — Organizația Județeană Satu Mare au fost obținute din cotizațiile
membrilor de partid în sumă de 44.525,74 lei, donații în valoare de 21.921,00 lei
de la persoane fizice și dobânzi bancare în valoare de 7,22 lei.
Nu există nicio diferență între veniturile totale conform chitanțierelor și
extraselor de cont și datele înregistrate în documentele contabile.
Echipa de control a recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România —
Organizația Județeană Satu Mare să actualizeze în mod permanent procedurile
financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să
întocmească situațiile ce trebuie înaintate Autorității Electorale Permanente
conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, republicată.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.348.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Democrat Liberal —
Organizația Județeană Călărași
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 2—11 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat
Liberal — Organizația Județeană Călărași pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal —
Organizația Județeană Călărași au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid
în sumă de 8.186 lei, donații în valoare de 86.526,00 lei și dobânzi bancare în
sumă de 8,13 lei.
Ultimul control pe linia finanțării partidului a fost efectuat de către Curtea de
Conturi.
A fost identificată o persoană a cărei donație depășește baremul de 10 salarii
minime brute pe țară, făcându-se comunicarea către sediul central al partidului în
vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 9 alin. (1)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată.
Echipa de control a făcut următoarele recomandări:
— actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile și
întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
— utilizarea formularelor pentru cotizații, donații și alte venituri conform
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.355.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Democrat Liberal —
Organizația Județeană Argeș
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat
Liberal — Organizația Județeană Argeș pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal —
Organizația Județeană Argeș au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în
sumă de 74.044,00 lei și donații în valoare de 233.772,40 lei (donații de la
persoane fizice în valoare de 207.572,40 lei și donații de la persoane juridice în
valoare de 26.200,00 lei).
În anul 2010, Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Argeș a
organizat și condus contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor
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contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările
ulterioare, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată.
Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal — Organizația
Județeană Argeș actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.472.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Democrat Liberal —
Organizația Județeană Neamț
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat
Liberal — Organizația Județeană Neamț pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal —
Organizația Județeană Neamț au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în
sumă de 185.785,60 lei, donații în valoare de 13.000,00 lei (donații de la persoane
fizice în valoare de 10.000,00 lei și donații de la persoane juridice în valoare de
3.000,00 lei), venituri în cuantum de 5.722,33 lei și dobânzi bancare în sumă de
67,99 lei.
În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările
ulterioare, s-au constatat următoarele:
— contabilitatea patrimoniului a fost organizată și condusă cu respectarea
normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
— contabilitatea este ținută în partidă dublă și se utilizează registrele
contabile prevăzute de lege;
— balanța de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din
Legea nr. 82/1991, republicată. Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană
Neamț nu are personalitate juridică, evidența contabilă fiind ținută până la nivel de
balanță de verificare, întocmirea bilanțului contabil și a celorlalte situații financiare
la 31 decembrie 2010 fiind realizată de organizația centrală a partidului;
— Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Neamț nu a efectuat
inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele privind organizarea și
efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii;
— a fost întocmit Registrul jurnal, dar nu au fost întocmite Registrul inventar
și Cartea mare.
Echipa de control a făcut recomandări pentru remedierea deficiențelor.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.531.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 337/16.V.2011
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România —
Organizația Județeană Vâlcea
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate
Maghiare din România — Organizația Județeană Vâlcea pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare
din România — Organizația Județeană Vâlcea au fost obținute doar din cotizațiile
membrilor de partid în sumă de 711,00 lei.
La nivelul Organizației Județene Vâlcea a Uniunii Democrate Maghiare din
România au fost întocmite fișe personale pentru evidența cotizațiilor FC1, nefiind
membri care au plătit în anul 2010 cotizații a căror valoare însumată să
depășească baremul de 10 salarii minime brute pe țară.
Sumele provenite din cotizații s-au încasat numai în numerar, pe bază de
chitanță.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.538.
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Social Democrat —
Organizația Județeană Brăila
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—18 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social
Democrat — Organizația Județeană Brăila pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat —
Organizația Județeană Brăila au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în
sumă de 166.626,85 lei și dobânzi bancare în sumă de 69,83 lei.
Organizarea și conducerea contabilității se realizează în conformitate cu
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu
modificările ulterioare, Organizația Județeană Brăila a Partidului Social Democrat
întocmind pentru veniturile și cheltuielile aferente anului 2010 Registru de casă,
Registru jurnal și balanțe lunare de verificare.
Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat — Organizația
Județeană Brăila aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor
legale financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfășoară
activități fără scop patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.613.

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 337/16.V.2011
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România —
Organizația Municipiului București
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate
Maghiare din România — Organizația Municipiului București pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare
din România — Organizația Municipiului București au fost obținute doar din
cotizațiile membrilor de partid în sumă de 4.317,00 lei.
Contabilitatea patrimoniului a fost organizată și condusă cu respectarea
normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, fiind întocmite
Registrul de casă, Cartea mare, Registrul jurnal, Registrul inventar și note de
contabilitate.
Balanța de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de activ și pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform registrului
de inventar.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.641.
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Democrat Liberal —
Organizația Municipiului București
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7—25 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat
Liberal — Organizația Municipiului București pentru anul 2010.
Controlorii financiari au constatat că Partidul Democrat Liberal — Organizația
Municipiului București nu a încasat în anul 2010 cotizații de la membrii de partid
și nici donații.
Partidul Democrat Liberal — Organizația Municipiului București a obținut
venituri din alte surse în anul 2010 din dobânzi bancare în valoare de 47.956,53
lei, organizarea de întruniri și seminare cu tematică politică, economică, socială în
sumă de 41.176,50 lei și transferuri de la organizațiile PDL de sector în sumă de
178.820,00 lei.
Partidul Democrat Liberal — Organizația Municipiului București a efectuat
inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în anul 2010.
Partidul Democrat Liberal — Organizația Municipiului București a respectat
prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, precum și ale Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu
modificările ulterioare.
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Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal — Organizația
Municipiului București actualizarea în mod permanent a procedurilor financiarcontabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.664.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Conservator — Organizația Județeană
Argeș
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, și cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de
președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii
de control, în perioada 7—14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidul
Conservator — Organizația Județeană Argeș pentru anul 2010.
Constatări:
Partidul Conservator — Organizația Județeană Argeș nu a avut surse de
venit provenite din cotizații, donații și alte venituri.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.691.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România —
Organizația Județeană Cluj
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21— 24 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate
Maghiare din România — Organizația Județeană Cluj pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare
din România — Organizația Județeană Cluj au fost obținute din cotizațiile
membrilor de partid în sumă de 71.136,35 lei, donații în valoare de 12.280,00 lei
de la persoane fizice, venituri din alte surse în sumă de 14.153,04 lei și dobânzi
bancare în valoare de 2.779,29 lei.
Nu există nicio diferență între veniturile totale conform chitanțierelor și
extraselor de cont și datele înregistrate în documentele contabile.
Contabilitatea a fost organizată cu respectarea prevederilor Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările
ulterioare.
Uniunea Democrată Maghiară din România — Organizația Județeană Cluj
a respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, potrivit cărora
persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să efectueze inventarierea
generală a elementelor de activ și pasiv cel puțin o dată pe an.
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Echipa de control a recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România —
Organizația Județeană Cluj aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a
prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele juridice care
desfășoară activități fără scop patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.692.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Conservator — Organizația Județeană
Tulcea
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21—24 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Conservator —
Organizația Județeană Tulcea pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator —
Organizația Județeană Tulcea au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în
sumă de 1.200,00 lei.
Din verificarea documentelor contabile s-a constatat că se respectă
prevederile legale privind sursele de finanțare ale partidelor politice și nu există
alte surse de finanțare privată.
Echipa de control a recomandat aprofundarea permanentă și aplicarea
continuă a prevederilor legale financiar-contabile în vigoare pentru persoanele
juridice care desfășoară activități fără scop patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.693.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Național Liberal —
Organizația Județeană Giurgiu
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21—28 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național
Liberal — Organizația Județeană Giurgiu pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal —
Organizația Județeană Giurgiu au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid
în sumă de 25.289,00 lei, donații în valoare de 207.828,00 lei și dobânzi bancare
în sumă de 3,72 lei.
Ultimul control a fost realizat de către Curtea de Conturi.
Nu au existat membrii de partid care au plătit în anul 2010 cotizații a căror
valoare însumată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară.
În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului
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ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările
ulterioare, s-au constatat următoarele:
— contabilitatea patrimoniului a fost organizată și condusă cu respectarea
normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
— contabilitatea este ținută în partidă dublă și se utilizează registrele
contabile prevăzute de lege;
— balanța de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de activ și pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Echipa de control a făcut următoarele recomandări:
— actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile și
întocmirea registrelor contabile obligatorii în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.737.
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Național Liberal —
Organizația Județeană Mehedinți
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21— 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național
Liberal — Organizația Județeană Mehedinți pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal —
Organizația Județeană Mehedinți au fost obținute doar din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 43.290,00 lei.
La nivelul Filialei Mehedinți a Partidului Național Liberal nu au fost membrii
care au plătit în anul 2010 cotizații a căror valoare însumată să depășească
baremul de 10 salarii minime brute pe țară.
Sumele provenite din cotizații s-au încasat numai în numerar, pe bază de
chitanță și borderou.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.930.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Conservator —
Organizația Județeană Neamț
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
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perioada 21—28 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Conservator —
Organizația Județeană Neamț pentru anul 2010.
Constatări:
Pe parcursul anului 2010, Partidul Conservator — Organizația Județeană
Neamț nu a dispus de sediu și nu a încasat cotizații de la membri, nu a beneficiat
de donații și nici de alte venituri, nedesfășurând activitate financiar-contabilă.
București, 10 mai 2011.
Nr. 1.931.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România —
Organizația Teritorială Trei Scaune —
Județul Covasna
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21— 29 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Uniunii Democrate
Maghiare din România — Organizația Teritorială Trei Scaune — Județul Covasna
pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Uniunii Democrate Maghiare
din România — Organizația Teritorială Trei Scaune — Județul Covasna au fost
obținute din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 59.483,49 lei, donații în
valoare de 10.810,00 lei (donații de la persoane fizice în valoare de 8.720,00 lei și
donații de la persoane juridice în valoare de 2.090,00 lei), venituri din alte surse de
venituri de 1.198,43 lei și dobânzi bancare în valoare de 35,07 lei.
Pentru perioada controlată, Organizația Teritorială Trei Scaune — Județul
Covasna — a Uniunii Democrate Maghiare din România deține registrele de
contabilitate obligatorii.
Balanța de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform prevederilor
art. 22 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale.
A fost efectuată inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 2.062.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat —
Organizația Județeană Giurgiu
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21— 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național
Țărănesc Creștin Democrat — Organizația Județeană Giurgiu pentru anul 2010.
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Constatări:
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat — Organizația Județeană
Giurgiu nu a avut surse de venit provenite din cotizații, donații și alte venituri.
București, 10 mai 2011.
Nr. 2.193.
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Democrat Liberal —
Organizația Județeană Caraș-Severin
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 7— 14 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat
Liberal — Organizația Județeană Caraș-Severin pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal —
Organizația Județeană Caraș-Severin au fost obținute din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 64.212,00 lei, donații în valoare de 700,00 lei și venituri din
dobânzi bancare în sumă de 2,86 lei.
În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor
contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările
ulterioare, s-au constatat următoarele:
— contabilitatea patrimoniului a fost organizată și condusă cu respectarea
normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
— contabilitatea este ținută în partidă dublă și se utilizează registrele
contabile prevăzute de lege;
— balanța de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de activ și pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 2.361.
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală
Permanentă la Partidul Național Liberal —
Organizația Județeană Caraș-Severin
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 36 alin. (1), (5) și (6) din
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2011, aprobat de președintele
Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 21— 28 martie 2011 s-a efectuat controlul finanțării Partidului Național
Liberal — Organizația Județeană Caraș-Severin pentru anul 2010.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Național Liberal —
Organizația Județeană Caraș-Severin au fost obținute din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 47.372,00 lei.
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Documentele care au stat la baza efectuării controlului au fost: balanțele de
verificare lunare ale anului 2009 și documentele justificative pe baza cărora s-au
efectuat înregistrările contabile din balanță.
Organizarea și conducerea contabilității se realizează în conformitate cu
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu
modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor
nr. 1.969/2007.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 10 mai 2011.
Nr. 2.363.
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