RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL ALIANȚA DEMOCRATĂ A ROMILOR
Extras

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 11.02.2019 – 22.02.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Alianța Democrată a
Romilor, perioada verificată fiind anii 2016, 2017, 2018.

I.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că Partidul Alianța Democrată a Romilor nu
a comunicat în termenul legal Autorităţii Electorale Permanente documentele și informațiile
conform dispozițiilor actelor normative în vigoare și nici la solicitarea expresă în vederea
desfășurării controlului. Precizăm că Partidul Alianța Democrată a Romilor nu respectă
prevederile legale aplicabile domeniului contabilității, așa cum se prezumă din verificarea
informațiilor existente pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro).
Urmare verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin.
(6), art. 39 alin. (1), art. 43 alin. (4), art. 47 alin. (1) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte entitatea verificată a
fost sancționată conform prevederilor art. 52 alin. (1) și alin. (2) din același act normativ.
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II. Recomandări
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) și prevederile art. 3, art. 28, art. 34, art. 42, art.
43, art. 47, art. 49 și art. 60 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, formațiunea politică trebuie să transmită documentele și informațiile la Autoritatea
Electorală Permanentă, în termenele stabilite potrivit legii sau la solicitarea expresă a
reprezentanților acesteia.
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