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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007
pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial
de mediu 2007—2013 și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestuia
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de
monitorizare a Programului operațional sectorial de mediu
2007—2013 și a Regulamentului-cadru de organizare și

funcționare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 571 din 21 august 2007, cu modificările
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 7 septembrie 2011.
Nr. 900.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007)

COMPONENȚA

Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial „Mediu” 2007—2013
Președinte: ministrul mediului și pădurilor
Reprezentanții autorităților, instituțiilor și organismelor
cu rol de membri, respectiv observatori în Comitetul de
monitorizare a Programului operațional sectorial „Mediu”
2007—2013
Membri:
1. Ministerul Mediului și Pădurilor — reprezentantul Autorității
de management pentru Programul operațional sectorial „Mediu”
2. Ministerul Mediului și Pădurilor — reprezentantul Direcției
biodiversității
3. Ministerul Mediului și Pădurilor — reprezentantul Autorității
pentru inundații și managementul apelor
4. Ministerul Mediului și Pădurilor — reprezentantul Direcției
controlul poluării și evaluare impact
5. Guvernul României — reprezentantul Autorității pentru
coordonarea instrumentelor structurale
6. Guvernul României — reprezentantul Autorității de
management pentru Programul operațional „Asistență tehnică”
7. Ministerul Finanțelor Publice — reprezentantul Autorității
de certificare și plată
8. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri —
reprezentantul Autorității de management pentru Programul
operațional „Creșterea competitivității economice”

9. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale —
reprezentantul Autoritatea de management pentru Programul
operațional „Dezvoltarea resurselor umane”
10. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului —
reprezentantul Autorității de management pentru Programul
operațional regional
11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului —
reprezentantul Departamentului de specialitate pentru
coordonarea lucrărilor publice și reglementărilor în construcții
12. Ministerul Administrației și Internelor — reprezentantul
Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale
13. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale —
reprezentantul Autorității de management pentru Programul
național pentru dezvoltare rurală
14. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii —
reprezentantul Autorității de management pentru Programul
operațional sectorial de transport
15. Ministerul Sănătății — reprezentantul Institutului de
Sănătate Publică București
16. Reprezentantul Administrației Naționale „Apele Române”
17. Reprezentantul Asociației Române a Apei
18. Reprezentantul Asociației Profesionale „COGEN
ROMANIA” (Asociația Producătorilor de Energie Termică în
Cogenerare)
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19. Reprezentantul Asociației Române de Salubritate
20. Reprezentantul Organizației Profesionale și Patronale
REMAT
21. Reprezentantul Academiei Române
22. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale —
reprezentantul Direcției egalitate de șanse între femei și bărbați
23. Reprezentantul Asociației Municipiilor din România
24. Reprezentant al ONG de mediu
25. Reprezentant al ONG de mediu
26. Reprezentantul Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Observatori speciali:
1. Comisia Europeană (DG Regio)
2. Comisia Europeană (DG Mediu)
Observatori:
1. JASPERS — Joint Assistance to Support Projects in
European Regions (BEI + BERD)
2. Consiliul Economic și Social
3. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția programare și evaluare
4. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția fond de coeziune
5. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția fonduri structurale
6. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția asistență tehnică
7. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția control financiar al instrumentelor
structurale

8. Autoritatea de management pentru Programul operațional
sectorial „Mediu” — Direcția plăți
9. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Bacău pentru
Regiunea 1 Nord-Est
10. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” București pentru
Regiunea 8 București—Ilfov
11. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Craiova pentru
Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia
12. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Cluj-Napoca pentru
Regiunea 6 Nord-Vest
13. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Galați pentru
Regiunea 2 Sud-Est
14. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Sibiu pentru
Regiunea 7 Centru
15. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Pitești pentru
Regiunea 3 Sud-Muntenia
16. Ministerul Mediului și Pădurilor — organism intermediar
Programul operațional sectorial „Mediu” Timișoara pentru
Regiunea 5 Vest
17. Guvernul României — Autoritatea pentru coordonarea
instrumentelor structurale — unitatea centrală de evaluare

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar,
a funcției publice de secretar general adjunct
al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
de către domnul Ionuț Cristian Negrescu
Având în vedere Adresa Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale nr. 3.612 din 7 septembrie 2011,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează
exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de către domnul Ionuț
Cristian Negrescu.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 15 septembrie 2011.
Nr. 89.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea
Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislației și procedurilor
din domeniul restituirii proprietăților
Având în vedere Adresa Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților nr. 5.048/CND din 6 septembrie 2011,
în temeiul art. 18 și 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Poziția nr. 1 din anexa la Decizia primuluiministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial
privind procesul de reformare a legislației și procedurilor din
Nr.
crt.

„1.

domeniul restituirii proprietăților, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010, cu modificările
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Instituția

Membru titular

Membru supleant

Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților

Crinuța Nicoleta Dumitrean,
președinte

Mihai Cristian Sebastian,
vicepreședinte”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 15 septembrie 2011.
Nr. 90.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011
al Autorității Rutiere Române — A.R.R.
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române —
A.R.R., cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2011 al Autorității Rutiere Române — A.R.R., care
funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Rutiere Române —
A.R.R. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în
cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor
și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări
ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.
poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a
veniturilor.
Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 163/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011
al Autorității Rutiere Române — A.R.R., publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011, se
abrogă.
Art. 4 — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
București, 8 septembrie 2011.
Nr. 680.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT P E A N U L 2 0 11

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc
în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare nr. RL 658/2011,
în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Cuantumul taxei pentru participarea la concursul
de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și
farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011, se stabilește la suma de
300 lei (RON)/participant.
(2)
Taxa
se
va
plăti
în
contul
IBAN
nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB
(Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar
Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1—3,
sectorul 1, București, cod: 010024.
Art. 2. — (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la
bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea
cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii
concursului de rezidențiat.
(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 80% se va
repartiza universităților de medicină și farmacie București,
Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în
vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea
concursului de rezidențiat.

(3) Repartizarea sumelor între universități se va face
proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în
centrul universitar respectiv și a notei de calcul estimativ privind
cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de
rezidențiat, însușită sub semnătură de rector.
(4) Ministerul Sănătății va încheia contracte cu universitățile
de medicină și farmacie prevăzute la alin. (2), în baza cărora se
stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele
ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare suportate
din taxa de înscriere la concurs.
Art. 3. — Direcția generală resurse umane și certificare și
Direcția generală economică din Ministerul Sănătății, respectiv
universitățile de medicină și farmacie București, Craiova,
Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
București, 15 septembrie 2011.
Nr. 1.326.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post
în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice,
în sesiunea 20 noiembrie 2011
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare nr. RL 659/2011,
în temeiul prevederilor:
— Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările
ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. — Se stabilesc specialitățile deficitare pentru care se
organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice
universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea
20 noiembrie 2011, după cum urmează: anestezie și terapie
intensivă, farmacie clinică, medicină de urgență, neonatologie
și oncologie medicală.

Art. 2. — Direcția generală resurse umane și certificare va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
București, 15 septembrie 2011.
Nr. 1.327.

ACTE ALE AUTORITĂȚII
ELECTORALE PERMANENTE
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Social Democrat — Organizația Sectorului 1
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4—14 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat — Organizația
Sectorului 1 pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social
Democrat — Organizația Sectorului 1 au fost obținute din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 283.067,00 lei, donații în sumă de 151.623,00 și alte venituri în
sumă de 8.454,00 lei.
Inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
II. Recomandări:
Reprezentanții Partidului Social Democrat — Organizația Sectorului 1 trebuie
să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 3.720.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Ilfov
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4—13 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația
Județeană Ilfov pentru anul 2010.
I. 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 Ilfov au fost obținute din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 27.500,00 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 persoane 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 natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2.861/2009.
II. Recomandări:
— actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile;
— 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, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.018.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Vâlcea
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4—13 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația
Județeană Vâlcea pentru anul 2010.
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I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat
Liberal — Organizația Județeană Vâlcea au fost obținute din cotizațiile membrilor
de partid în sumă de 179.112,00 lei și dobânzi bancare în sumă de 18,43 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 persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare,
s-au constatat următoarele:
— se utilizează registrele contabile prevăzute de lege, conform Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare;
— s-a întocmit balanța de verificare la 31 decembrie 2010, conform Legii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— din documentele puse la dispoziție și din verificările efectuate nu au fost
identificate și alte surse de finanțare privată în afara celor precizate anterior;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2.861/2009.
II. Recomandări:
— 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, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.055.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul România Mare — Organizația Județeană Prahova
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4—15 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului România Mare — Organizația Județeană
Prahova pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului România Mare —
Organizația Județeană Prahova au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid
în sumă de 12.409,00 lei.
II. Recomandări:
— aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor financiarcontabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfășoară activități fără scop
patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.081.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Conservator — Organizația Județeană Bacău
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 4—11 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Conservator — Organizația Județeană
Bacău pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator —
Organizația Județeană Bacău au fost obținute din cotizațiile membrilor de partid în
sumă de 19.033,00 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 persoane 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. Partidul
Conservator — Organizația Județeană Bacău 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
realizate de organizația centrală a partidului;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2.861/2009, fiind întocmit Registrul inventar în format
electronic;
— au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate.
II. Recomandări:
— actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
— întocmirea situațiilor ce trebuie înaintate Autorității Electorale Permanente
conform prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.082.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat —
Organizația Județeană Brașov
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
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control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 6—15 iulie 2011 s-a
efectuat controlul finanțării Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat —
Organizația Județeană Brașov 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 Țărănesc
Creștin Democrat — Organizația Județeană Brașov au fost obținute din cotizațiile
membrilor de partid în sumă de 5.444,41 lei și donații de la persoane fizice în sumă
de 50,00 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 persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare,
s-au constatat următoarele:
— balanța de verificare a lunii decembrie a fost întocmită conform
prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată;
— Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat — Organizația Județeană
Brașov deține registrele de contabilitate obligatorii;
— registrul de casă a fost întocmit conform prevederilor legale;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor publice, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.128.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Democrat Liberal — Organizația Sectorului 5
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 13—28 iulie 2011 s-a
efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația Sectorului 5
pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat
Liberal — Organizația Sectorului 5 au fost obținute din cotizațiile membrilor de
partid în sumă de 124.677,00 lei, donații în sumă de 3.600,00 lei și dobânzi
bancare în sumă de 1,81 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 persoane 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;
— balanța e 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 natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2.861/2009.
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II. Recomandări:
— 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, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.165.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Prahova
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18—25 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația
Județeană Prahova pentru anul 2010.
I. 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 Prahova au fost obținute din cotizațiile membrilor
de partid în sumă de 151.670,00 lei și donații în sumă de 224.900,00 lei, dobânzi
bancare în sumă de 9,16 lei și alte venituri în sumă de 1.826,94 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 persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare,
s-au constatat următoarele:
— contabilitatea patrimoniului a fost organizată și condusă conform normelor
prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
— conform documentelor puse la dispoziție și din verificările efectuate nu au
fost identificate și alte surse de finanțare privată, în afara celor precizate anterior;
— inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în
conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului
finanțelor publice nr. 2.861/2009.
II. Recomandări:
— aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor financiarcontabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfășoară activități fără scop
patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.198.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Democrat Liberal — Organizația Județeană Galați
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
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control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 18—29 iulie 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Democrat Liberal — Organizația
Județeană Galați pentru anul 2010.
I. 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 Galați au fost obținute din cotizațiile membrilor
de partid în sumă de 144.226,50 lei și donații în sumă de 71.700,00 lei
(39.200,00 lei de la persoane fizice și 32.500,00 lei de la persoane juridice),
dobânzi bancare în sumă de 1.486,00 și alte venituri în sumă de 69,01 lei.
II. Recomandări:
— respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu
completările ulterioare, 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;
— aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor financiarcontabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfășoară activități fără scop
patrimonial.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.236.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Prahova
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1—8 august 2011 s-a
efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat — Organizația Județeană
Prahova pentru anul 2010.
I. 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 Prahova au fost obținute din cotizațiile
membrilor de partid în sumă de 186.211,40 lei, donații în sumă de 3.685,80 lei și
dobânzi bancare în sumă de 52,90 lei.
II. Recomandări:
— aprofundarea permanentă și aplicarea continuă a prevederilor legale
financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfășoară activități
fără scop patrimonial;
— respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu
completările ulterioare, 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.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.359.

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 663/16.IX.2011
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Conservator — Organizația Județeană Cluj
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 8—9 august 2011 s-a
efectuat controlul finanțării Partidului Conservator — Organizația Județeană Cluj
pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Conservator —
Organizația Județeană Cluj au fost obținute din donații în sumă de 1.000,00 lei.
II. Recomandări:
— să organizeze și să conducă în conformitate cu reglementările legale în
vigoare și să înainteze Autorității Electorale Permanente, în termenul legal,
situațiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.420.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Galați
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1), (5) și (6)
din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, și cu Planul de
control pe anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente,
precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1—16 august 2011
s-a efectuat controlul finanțării Partidului Social Democrat — Organizația
Județeană Galați pentru anul 2010.
I. Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la
dispoziția echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social
Democrat — Organizația Județeană Galați au fost obținute din cotizațiile membrilor
de partid în sumă de 92.097,00 lei, donații în sumă de 10.000,00, alte venituri în
sumă de 26.784,79 lei și dobânzi bancare în sumă de 34,27 lei.
II. Recomandări:
— respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu
completările ulterioare, 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.
Nu au fost constatate deficiențe ce puteau fi sancționate contravențional.
București, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.519.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT
privind rezultatul controlului efectuat
de Autoritatea Electorală Permanentă
la Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Iași
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 completările ulterioare, și cu Planul de control pe
anul 2011, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și
cu notificarea misiunii de control, în perioada 1—4 august 2011 s-a efectuat
controlul finanțării Partidului Social Democrat — Organizația Județeană Iași pentru
anul 2010.
I. 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 Iași au fost obținute din cotizațiile membrilor
de partid în sumă de 126.068,00 lei și alte venituri în sumă de 42.883,00 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 persoane juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare,
s-au constatat următoarele:
— Organizația Județeană Iași a Partidului Social Democrat are organizată
contabilitate proprie, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
— contabilitatea este ținută în partidă dublă și se utilizează registrele
contabile prevăzute de lege;
— Partidul Social Democrat — Organizația Județeană Iași 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 realizate de organizația centrală a partidului;
— entitatea a efectuat inventarierea 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. 2.861/2009;
— au fost întocmite registrele obligatorii de contabilitate: Registrul jurnal,
Registrul inventar și Cartea mare.
II. Recomandări:
— 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, 9 septembrie 2011.
Nr. 4.522.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
Georgeta N. Stoica
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