RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - CABINETUL FOSTULUI PREȘEDINTE
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Cabinetul Fostului Președinte în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

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 - Cabinetul
Fostului Președinte în perioada 01.01.2015 – 31.12.2016 au totalizat 0,38 lei și au fost obținute
din venituri din dobânzi. În anul 2017 entitatea verificată nu a încasat venituri.
Cheltuielile au fost în anul 2015 în sumă de 74.675,87 lei, în anul 2016 în sumă de 78.975,95 lei
și in anul 2017 în sumă de 74.029,38 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România - Cabinetul Fostului Președinte a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2)
din același act normativ.
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II.

Recomandări:

Efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidența contabilă să reflecte o
imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare.

BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3451
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ALBA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 02.07.2018 – 13.07.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România –Organizația Județeană Alba perioada verificată fiind 01.01.2015 - 31.12.2017.

I.

Constatări:

În anul 2015 veniturile obţinute de Organizația Județeană Alba a Uniunii Democrate Maghiare
din România, conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2015, au fost în valoare totală de
20.399,02 lei, după cum urmează: 3.420,00 lei – venituri din cotizații, 7.009,78 lei – venituri din
donații, 9.969,24 lei – venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit.
În anul 2016 veniturile obţinute de Organizația Județeană Alba a Uniunii Democrate Maghiare
din România, conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2016, au fost în valoare totală de
26.999,28 lei, după cum urmează: 7.940,00 lei – venituri din cotizații, 1.403,78 lei – venituri din
alte surse, 17.656,28 lei – contribuții alegeri locale.
În anul 2017 veniturile obţinute de Organizația Județeană Alba a Uniunii Democrate
Maghiare din România, conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2017 și a documentelor
justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 8.249,00 lei și au
provenit din cotizații.
Veniturile Organizației Județene Alba a Uniunii Democrate Maghiare din România în anii 2015
și 2016 conform balanțelor de verificare au fost denaturate datorită înregistrării eronate a unor
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documente financiar-contabile aferente veniturilor, înregistrării unor sume ca și venituri fără a
avea la bază vreun document justificativ și datorită realizării unor plăți, în numerar, fără existența
în casă a soldului necesar realizării respectivei operațiuni.
În anul 2015 cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară din România –
Organizația Județeană Alba, conform balanței de verificare, întocmită la 31.12.2015, au fost în
valoare totală de 34.848,85 lei.
În anul 2016 cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară din România –
Organizația Județeană Alba, conform balanței de verificare, întocmită la 31.12.2016, au fost în
valoare totală de 51.882,91 lei.
În anul 2017 cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară din România –
Organizația Județeană Alba, conform balanței de verificare, întocmită la 31.12.2017, au fost în
valoare totală de 35.730,42 lei.
Cheltuielile Organizației Județene Alba a Uniunii Democrate Maghiare din România în anii
2015, 2016 și 2017 conform balanțelor de verificare au fost denaturate datorită neînregistrării
unor documente financiare-contabile aferente constituirii unor cheltuieli și datorită înregistrării
eronate a unor documente financiar-contabile aferente constituirii unor cheltuieli.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) și art. 16 alin. (3) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea
verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru aceste fapte, entitatea
verificată a fost sancționată potrivit art. 2 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din același act normativ.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a
fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.
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Recomandări:

II.
-

efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018, astfel încât evidența contabilă să
reflecte o imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare realizate de entitatea
verificată;

-

respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a prevederilor contabile aplicabile persoanelor
juridice fără scop patrimonial.

BUCUREȘTI, 17 DECEMBRIE 2018
NR. 17350
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARAD
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 05.11.2018 – 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Arad în anii 2015 - 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Arad au totalizat 28.316,00 lei și au fost obținute din cotizații. Cheltuielile
au fost în sumă de 55.437,26 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Arad au totalizat 146.127,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
36.127,00 lei și din donații în sumă de 110.000,00 lei (76.200,00 lei - contribuții alegeri locale și
33.800,00 lei – alegeri parlamentare). Cheltuielile au fost în sumă de 187.709,78 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Arad au totalizat 32.117,50 lei și au fost obținute din cotizații. Cheltuielile
au fost în sumă de 53.690,74 lei.
BUCUREȘTI, 11 MARTIE 2019
NR. 4370
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BACĂU
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Bacău în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

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 Bacău în anul 2015 au totalizat 0,46 lei provenite din dobânzi bancare.
În anul 2016 și 2017, entitatea verificată nu a obținut venituri.
Cheltuielile au fost în anul 2015 în sumă de 462,97 lei, în anul 2016 în sumă de 4.127,91 lei și in
anul 2017 în sumă de 4.704,63 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România - Organizația Județeană Bacău a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2)
din același act normativ.
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II.

Recomandări:

Efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018 astfel încât evidența contabilă să reflecte o
imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3452
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA
UDMR – FILIALA BAIA MARE
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 22.10.2018 - 02.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Filiala Baia Mare în anii 2015, 2016 şi 2017, perioada verificată fiind 01.01.2015
- 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Filiala Baia Mare au totalizat 10.727,00 lei și au fost obținute din cotizaţii ale membrilor de
partid în sumă de 7.127,00 lei şi venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 3.600,00 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 29.406,42 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Filiala Baia Mare au totalizat 29.315,00 lei și au fost obținute din cotizaţii ale membrilor de
partid în sumă de 6.715,00 lei, venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 3.600,00 lei,
venituri din contribuţii în campania electorală aferentă alegerilor locale în sumă de 14.800,00 lei
şi venituri din contribuţii în campania electorală aferentă alegerilor parlamentare în sumă de
4.200,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 45.467,19 lei.
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Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Filiala Baia Mare au totalizat 7.890,00 lei și au fost obținute din cotizaţii ale membrilor de partid
în sumă de 5.890,00 lei şi venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 2.000,00 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 18.148,70 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. S-a constatat, de asemenea că
au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată Maghiară
din România – Filiala Baia Mare a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) şi alin. (1) din Legea
nr. 334/2006, respectiv potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale.
Recomandări:

II.
-

respectarea permanentă, cu stricteţe, a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, a Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

-

acordarea unei atenţii sporite modului de efectuare a înregistrărilor contabile;

-

actualizarea secţiunii din registrul fiscal astfel încât să existe o corelaţie între nivelul
organizaţiei şi funcţia persoanei care exercită conducerea acesteia.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4228
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BIHOR
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 05.11.2018 - 16.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Bihor în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
În anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bihor, conform documentelor contabile, au totalizat 302.703,47 lei fiind obținute din cotizații în
sumă de 183.621,20 lei, din donații în sumă de 70.817,27 lei și din alte surse de venit în sumă de
48.268,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 331.052,54 lei.
În anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bihor, conform documentelor contabile, au totalizat 140.981,00 lei fiind obținute din cotizații în
sumă de 154.821,10 lei, din donații în sumă de 112.095,00 lei și din alte surse de venit în sumă
de 28.886,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 675.730,08 lei.
În anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bihor, conform documentelor contabile, au totalizat 292.296,46 lei fiind obținute din cotizații în
sumă de 211.280,05 lei, din donații în sumă de 43.610,41 lei și din alte surse de venit în sumă de
37.406,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 418.548,34 lei.
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 16 alin. (1), lit. h), art. 49
alin. (5), precum și

art. 3, alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.
BUCUREȘTI, 12 MARTIE 2019
NR. 4486
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 12.11.2018 – 16.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Bistrița-Năsăud în anii 2015, 2016 și 2017, perioada
verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
În anul 2015, veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bistrița-Năsăud, conform documentelor justificative, au totalizat 5.588,00 lei fiind obținute din
cotizații în sumă de 4.072,00 lei, din donații în sumă de 1.760,00 lei și din dobânzi bancare în
sumă de 756,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 21.643,23 lei.
În anul 2016, veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bistrița-Năsăud, conform documentelor justificative, au totalizat 28.652,60 lei fiind obținute din
cotizații în sumă de 5.903,00 lei, din contribuții încasate pentru alegerile locale 2016 în sumă de
13.060,00 lei, din contribuții încasate pentru alegerile parlamentare 2016 în sumă de 9.450,00 lei
și din dobânzi bancare în sumă de 239,60 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 39.945,11 lei.
În anul 2017, veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Bistrița-Năsăud, conform documentelor justificative, au totalizat 6.302,49 lei fiind obținute din
cotizații în sumă de 5.459,00 lei, din donații în sumă de 684,50 lei și din dobânzi bancare în
sumă de 158,99 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 31.545,91 lei.
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 60 alin. (3) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 alin. (1) lit. a) din
Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
BUCUREȘTI, 18 MARTIE 2019
NR. 4942
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizaţia Judeţeană Braşov, perioada verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

Constatări:

În anul 2015, veniturile obţinute de Organizația Județeană Brașov a Uniunii Democrate
Maghiare din România au fost în valoare totală de 19.204,50 lei, după cum urmează: 12.104,50
lei - venituri din cotizații și 7.100,00 lei - venituri din donații. Cheltuielile au fost în valoare
totală de 49.612,93 lei.
În anul 2016, veniturile obţinute de Organizația Județeană Brașov a Uniunii Democrate
Maghiare din România au fost în valoare totală de 73.879,33 lei, după cum urmează: 10.376,50
lei - venituri din cotizații, 63.500,00 lei - venituri din donații (activitate curentă - 5.500,00 lei,
contribuțiile candidaților pentru alegerile locale – 50.000,00 lei, contribuțiile candidaților pentru
alegerile parlamentare – 8.000,00 lei) și 2,83 lei - venituri din dobânzi bancare. Cheltuielile au
fost în valoare totală de 128.711,08 lei.
În anul 2017, veniturile obţinute de Organizația Județeană Brașov a Uniunii Democrate
Maghiare din România au fost în valoare totală de 11.086,00 lei, după cum urmează: 10.086,00
lei - venituri din cotizații și 1.000,00 lei - venituri din donații. Cheltuielile au fost în valoare
totală de 77.115,41 lei.
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S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a
fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din acelaș act normativ.

II.

Recomandări:

Să se acorde o atenție sporită prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale, Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale, Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007 privind
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015
privind documentele financiar contabile și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
BUCUREȘTI, 20 DECEMBRIE 2018
NR. 17653
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – CABINET PREȘEDINTE BUCUREȘTI
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Cabinet Președinte București în anii 2015-2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
-

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Cabinet Președinte
București au totalizat 1.558,47 lei fiind obținute din donații în sumă de 300,00 lei și din
alte surse în sumă de 1.258,47 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 630.742,40 lei.

-

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Cabinet Președinte
București au totalizat 158,30 lei și au fost obținute doar din venituri din alte surse.
Cheltuielile au fost în sumă de 617.655,43 lei.

-

în anul 2017 Uniunea Democrată Maghiară din România – Cabinet Președinte București
nu a obținut venituri. Cheltuielile au fost în sumă de 576.885,22 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
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Maghiară din România – Cabinet Președinte București se sancționează potrivit art. 52 alin. (2)
din același act normativ.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
BUCUREȘTI, 15 MARTIE 2019
NR. 4788
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Caraș-Severin în anii 2015, 2016 și 2017, perioada
verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.
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 - Organizaţia
Județeană Caraș-Severin au totalizat 1.800,00 lei și au fost obținute din cotizații încasate de la
membrii de partid, astfel: 552,00 lei în anul 2015, 881,00 lei în anul 2016 și 367,00 lei în anul
2017.
Cheltuielile au fost în anul 2015 în sumă de 15.414,58 lei, în anul 2016 în sumă de 20.141,03 lei
și in anul 2017 în sumă de 19.785,57 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România - Organizația Județeană Caraș-Severin a fost sancționată potrivit art. 52
alin. (2) din același act normativ.
BUCUREȘTI, 26 FEBRUARIE 2019
NR. 3530
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA FORMAȚIUNEA UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ CIUC
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 - 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Teritorială Ciuc în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 - 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
–

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Ciuc au totalizat 61.671,17 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
59.707,70 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 1.963,47 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 69.739,26 lei;

–

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Ciuc au totalizat 120.876,50 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
85.076,50 lei și din donații în sumă de 35.800,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
288.978,05 lei;

–

în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Ciuc au totalizat 208.915,05 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
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44.939,40 lei și din donații persoane fizice în sumă de 10.000,00 lei. Cheltuielile au fost
în sumă de 99.947,68 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 5 alin. (4) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, enitatea
verificată a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (1) și (2) din același act normativ.
Recomandări:

II.
–

respectarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii;

–

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea
activității partidelor politice și a campaniilor electoarale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 10/2016, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

–

organizarea activității de încasări și plăți astfel încât să fie evidențiate toate sediile
teritoriale secundare/teritoriale (unde există astfel de activități), conform prevederilor art.
3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4266
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ CLUJ
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Cluj în anii 2015-2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
-

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Județeană Cluj au totalizat 101.431,64 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
77.197,50 lei, din donații în sumă de 13.141,00 lei și din venituri din alte surse în sumă
de 11.093,14 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 135.711,99 lei.

-

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Județeană Cluj au totalizat 435.175,65 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
94.845,50 lei, din donații în sumă de 327.780,00 lei și din venituri din alte surse în sumă
de 12.550,15 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 464.233,91 lei.

-

în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Județeană Cluj au totalizat 100.795,01 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
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79.296,10 lei, din donații în sumă de 5.500,00 lei și din venituri din alte surse în sumă de
15.998,91 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 130.156,74 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din
același act normativ.
BUCUREȘTI, 14 MARTIE 2019
NR. 4673
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Constanța în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Constanța nu a desfășurat în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2017 activitate financiar contabilă.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3450
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ COVASNA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 22.10.2018 - 02.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizaţia Judeţeană Covasna în anii 2015, 2016, 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Covasna au totalizat 176.687,50 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
133.661,50 lei și donații în sumă de 43.026,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 154.365,44 lei.
În anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Covasna au totalizat 657.840,95 lei fiind obținute din cotizații în sumă de 184.606,00 lei, din
donații în sumă de 21.537,00 lei, din donații (campania electorală) în sumă de 451,500,00 lei și
din alte surse în sumă de 197,95 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 745.613,45 lei.
În anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Covasna au totalizat 242.140,89 lei fiind obținute din cotizații în sumă de 223.440,89 lei și din
donații în sumă de 18.700,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 228.073,80 lei.
Echipa de control a constatat că nu au fost încălcate prevederile Legii nr. 334/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, nefiind aplicate sancțiuni.
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Recomandări:

II.
-

să se organizeze activitatea de încasări și plăți astfel încât să fie evidențiate toate sediile
teritoriale secundare/teritoriale (unde există astfel de activități), conform prevederilor art.
3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale;

-

având în vedere că activitatea de încasare a cotizațiilor și a plăților de facturi este făcută
preponderent în numerar, recomandăm utilizarea și întocmirea corespunzătoare și la
termen a tuturor documentelor justificative aferente activității de încasări și plăți
(chitanțe, dispoziții de încasare și de plată, registru de casă etc), conform Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4225
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GALAȚI
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Galați în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Galați nu a desfășurat în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2017 activitate financiar contabilă.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3447
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA FORMAȚIUNEA UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ GHEORGHENI
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018-09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Teritorială Gheorgheni în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 - 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
–

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Gheorgheni au totalizat 46.500,80 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
46.500,00 lei și din venituri provenite din activități proprii în sumă de 0,80 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 140.355,84 lei.

–

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Gheorgheni au totalizat 131.251,00 lei și au fost obținute din cotizații.
Cheltuielile au fost în sumă de 136.716,88 lei.

–

în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Gheorgheni au totalizat 52.793,00 lei fiind obținute din cotizații ale membrilor
de partid în sumă de 35.194,06 lei, din donații în sumă de 50,00 lei și din venituri
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provenite din activități proprii în sumă de 4.863,62 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
91.617,21 lei.
Nu au fost constatate fapte contravenționale.
Recomandări:

II.
–

respectarea Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii;

–

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea
activității partidelor politice și a campaniilor electoarale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 10/2016, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

–

organizarea activității de încasări și plăți astfel încât să fie evidențiate toate sediile
teritoriale secundare/teritoriale (unde există astfel de activități), conform prevederilor art.
3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4233
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Gorj în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

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 - Organizaţia
Județeană Gorj în anul 2015 au totalizat 510,00 lei și au fost obținute din cotizații.
În anul 2016 și 2017 entitatea verificată nu a încasat venituri.
Cheltuielile au fost în anul 2015 în sumă de 4.750,06 lei, în anul 2016 în sumă de 2.502,28 lei și
in anul 2017 în sumă de 2.668,28 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România - Organizația Județeană Gorj a fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2)
din același act normativ.
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II.

Recomandări:

Efectuarea tuturor corecțiilor contabile în anul 2018 astfel încât evidența contabilă să reflecte o
imagine completă asupra tuturor operațiunilor financiare.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3453
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 22.10.2018 – 30.10.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Hunedoara în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 - 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Hunedoara au totalizat 14.930,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
2.798,00 lei, din donații în sumă de 5.932,00 lei și din alte surse în sumă de 6.200,00 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 38.769,13 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Hunedoara au totalizat 75.840,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
5.250,00 lei și din donații în sumă de 70.590,00 lei (suma de 23.000,00 lei reprezintă
contribuțiile candidaților la alegerile locale din data de 05.06.2016 și suma de 45.000,00 lei
reprezintă contribuțiile candidaților la alegerile parlamentare din data de 11.12.2016).
Cheltuielile au fost în sumă de 116.972,22 lei.

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084
Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86
www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Hunedoara au totalizat 8.315,20 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
4.199,00 lei, din donații în sumă de 747,00 lei și din alte surse în sumă de 3.369,20 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 53.168,62 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) și art. 5 alin. (4) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2
alin. (1) lit. a) și lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale.
Recomandări:

II.
-

efectuarea tuturor operațiunilor financiar-contabile de reglare a deficiențelor constatate;

-

înregistrarea în evidența contabilă a cotei de 10% reprezentând transferul veniturilor din
cotizațiile organizațiilor locale către Organizația Județeană Hunedoara conform
reglementărilor contabile în vigoare;

-

respectarea termenului de restituire a sumelor rambursate de Autoritatea Electorală
Permanentă și sumelor neutilizate aferente campaniilor electorale viitoare;

-

întreprinderea

tuturor

măsurilor

pentru

obținerea

documentelor

contabile

ale

organizațiilor locale, care țin evidență contabilă proprie, în scopul înregistrării
documentelor în ordine cronologică și raportării corecte în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
BUCUREȘTI, 12 MARTIE 2019
NR. 4487
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ MUREȘ
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 - 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Mureș în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
În anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația Județeană
Mureș, conform documentelor justificative, au totalizat 165.553,50 lei fiind obținute din cotizații
în sumă de 153.678,50 lei, din donații în sumă 10.261,00 lei și din activități fără scop patrimonial
în sumă de 1.614,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 165.703,15 lei.
În anul 2016 veniturile obţinute de Uniunea Democrată Maghiară din România –
Organizația Județeană Mureș, conform documentelor justificative, au fost în valoare totală de
538.629,16 lei fiind obținute din cotizații în sumă de 141.293,94 lei, din donații în sumă de
11.207,00 lei, din donații reprezentând contribuții alegeri locale 2016 și parlamentare 2016 în
sumă de 384.720,00 lei și din alte surse în sumă de 1.408,22 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
560.994,63 lei.
În anul 2017 veniturile obţinute de Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația
Județeană Mureș, conform documentelor justificative, au fost în valoare totală de 156.129,00 lei
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fiind obținute din cotizații în sumă de 128.430,00 lei și din donații în sumă 27.699,00 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 167.986,35 lei.
Nu s-au constatat încălcări contravenționale ale prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA FORMAȚIUNEA UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ ODORHEI
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018-09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Teritorială Odorhei în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015-31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
–

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Odorhei au totalizat 128.674,50 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
44.298,50 lei și din donații în sumă de 84.376,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
140.355,84 lei.

–

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Odorhei au totalizat 131.251,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
55.251,00 lei și din donații în sumă de 76.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
136.716,88 lei.

–

în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială Odorhei au totalizat 52.793,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
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26.793,00 lei și din donații în sumă de 26.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
91.617,21 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, entitatea verificată a
fost sancționată potrivit art. 52 alin. (1) din același act normativ.
Recomandări:

II.
–

respectarea Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor și capitalurilor proprii;

–

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea
activității partidelor politice și a campaniilor electoarale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 10/2016, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

–

organizarea activității de încasări și plăți astfel încât să fie evidențiate toate sediile
teritoriale secundare/teritoriale (unde există astfel de activități), conform prevederilor art.
3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4232
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA
UDMR – ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ MARAMUREȘUL ISTORIC
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 23.10.2018 – 02.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizaţia Teritorială Maramureşul Istoric în anii 2015, 2016 şi 2017, perioada
verificată fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizaţia Teritorială Maramureşul Istoric au totalizat 5.484,00 lei și au fost obținute din
cotizaţii în sumă de 3.084,00 lei şi venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 2.400,00
lei. Cheltuielile au fost în sumă de 34.562,85 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizaţia Teritorială Maramureşul Istoric au totalizat 5.257,00 lei și au fost obținute din
cotizaţii în sumă de 2.857,00 lei şi venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 2.400,00
lei. Cheltuielile au fost în sumă de 51.383,88 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizaţia Teritorială Maramureşul Istoric au totalizat 8.734,00 lei și au fost obținute din
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cotizaţii în sumă de 6.334,00 lei şi venituri provenite din activităţi proprii în sumă de 2.400,00
lei. Cheltuielile au fost în sumă de 44.262,85 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea
Democrată Maghiară din România – Organizaţia Teritorială Maramureşul Istoric a fost
sancționată potrivit art. 52 alin. (2), respectiv art. 52 alin. (1) din același act normativ.
Recomandări:

II.
-

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind
aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial şi
Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-

acordarea unei atenţii sporite modului de efectuare a înregistrărilor contabile.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SĂLAJ
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Sălaj în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Sălaj au totalizat 41.043,91 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
38.658,04 lei, din donații în sumă de 2.380,00 lei și din dobânzi bancare în sumă de 5,87 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 54.739,78 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Sălaj au totalizat 100.322,87 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
34.280,78 lei, din donații în sumă de 66.040,00 lei și din dobânzi bancare în sumă de 2,09 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 125.588,20 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Sălaj au totalizat 44.114,16 lei fiind obținute din cotizații în sumă de

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084
Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86
www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro

44.113,89 lei și din dobânzi bancare în sumă de 0,27 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
73.906,70 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România – Organizația Județeană Sălaj va fi sancționată potrivit art. 52 alin. (2)
din același act normativ.
Recomandări:

II.
-

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 10/2016;

-

respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind
aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar
contabile.

BUCUREȘTI, 9 APRILIE 2019
NR. 7256
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – SEDIUL CENTRAL
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 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Sediul Central în anii 2015-2017, perioada verificată fiind 01.01.2015 –
31.12.2017.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
-

în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România au totalizat
22.441.878,10 lei și au fost obținute din donații în sumă de 240.680,00 lei, venituri din
alte surse în sumă de 118,10 lei și venituri din sprijin guvernamental obținut de la
Departamentul pentru Relații Interetnice în sumă de 22.201,080,00 lei. Cheltuielile au
fost în sumă de 17.510.392,44 lei.

-

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România au totalizat
23.296.502,81 lei și au fost obținute din donații în sumă de 360.373,50 lei, venituri din
alte surse în sumă de 58.499,31 lei și venituri din sprijin guvernamental obținut de la
Departamentul pentru Relații Interetnice în sumă de 22.877.630,00 lei. Cheltuielile au
fost în sumă de 20.799.524,77 lei.
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-

în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România au totalizat
24.967.219,43 lei și au fost obținute din donații în sumă de 11.000,00 lei, venituri din alte
surse în sumă de 0,01 lei, venituri din cedare active în sumă de 44.439,42 lei și venituri
din sprijin guvernamental obținut de la Departamentul pentru Relații Interetnice în sumă
de 24.911.780,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 20.285.948,44 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8). Pentru aceste fapte, Uniunea
Democrată Maghiară din România se sancționează potrivit art. 52 alin. (2) din același act
normativ.
BUCUREȘTI, 15 APRILIE 2019
NR. 7640
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SIBIU
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018-02.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Sibiu în anii 2015 - 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
-

în anul 2015 veniturile obținute au totalizat 1.602,00 lei fiind obținute din cotizații în
sumă de 302,00 lei și din donații în sumă de 1.300 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
64.049,11 lei.

-

în anul 2016 veniturile obținute au fost în sumă de 1.712,00 lei și au provenit din
cotizații. Cheltuielile au fost în sumă de 42.666,82 lei.

-

în anul 2017 veniturile obținute au fost în sumă de 405,00 lei și au provenit din cotizații.
Cheltuielile au fost în sumă de 33.814,35 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte entitatea verificată a
fost sancționată potrivit art. 52 alin. (2) din același act normativ.
BUCUREȘTI, 9 APRILIE 2019
NR. 7257
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SUCEAVA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Suceava în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Suceava nu a desfășurat în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2017 activitate financiar contabilă.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3448
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ BUCUREȘTI
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Teritorială București în anii 2015-2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că:
-

în anul 2015 Organizația Teritorială București a Uniunii Democrate Maghiare din
România nu a desfășurat activitate economico-financiară.

-

în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România – Organizația
Teritorială București au totalizat 100,00 lei și au fost obținute doar din donații.
Cheltuielile au fost în sumă de 127,51 lei.

-

în anul 2017 Organizația Teritorială București a Uniunii Democrate Maghiare din
România nu a desfășurat activitate economico-financiară.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România – Organizația Teritorială București se sancționează potrivit art. 52 alin.
(2) din același act normativ.
BUCUREȘTI, 14 MARTIE 2019
NR. 4700
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ TIMIȘ
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 05.11.2018 – 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Timiș în anii 2015 - 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2015 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Timiș au totalizat 10.770,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
9.020,00 lei și din donații în sumă de 1.750,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 26.949,70 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2016 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Timiș au totalizat 57.785,00 lei fiind obținute din cotizații în sumă de
3.935,00 lei și din donații în sumă de 53.850,00 lei ( 36.950,00 lei – contribuții alegeri locale și
16.800,00 lei – contribuții alegeri parlamentare). Cheltuielile au fost în sumă de 84.508,63 lei.
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că în anul 2017 veniturile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Timiș au totalizat 3.585,00 lei și au fost obținute din cotizații. Cheltuielile
au fost în sumă de 43.278,30 lei.
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II.

Recomandări:

Efectarea tuturor corecțiilor contabile, astfel încât evidența contabilă să reflecte o imagine
completă asupra tuturor operațiunilor financiare realizate de către Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația județeană Timiș.

BUCUREȘTI, 7 MARTIE 2019
NR. 4268
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ VÂLCEA
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Vâlcea în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată fiind
01.01.2015 – 31.12.2017.
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 totalizat 1.376,00 lei, lei și au fost obținute din cotizații, astfel: 552,00 lei în
anul 2015, 512,00 lei în anul 2016 și 312,00 lei în anul 2017.
Cheltuielile au fost în anul 2015 în sumă de 1.280,46 lei, în anul 2016 în sumă de 268,73 lei și in
anul 2017 în sumă de 453,15 lei.
Nu s-au constatat încălcări ale prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
BUCUREȘTI, 26 FEBRUARIE 2019
NR. 3531
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ MEHEDINȚI
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 23.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România - Organizația Județeană Mehedinți în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.
Constatări:
Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizația Județeană Mehedinți nu a desfășurat în
perioada 01.01.2015 – 31.12.2017 activitate financiar contabilă.
BUCUREȘTI, 25 FEBRUARIE 2019
NR. 3449
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RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ SATU MARE
Extras
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2018 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 29.10.2018 – 09.11.2018 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Uniunea Democrată Maghiară
din România – Organizația Județeană Satu Mare în anii 2015, 2016 și 2017, perioada verificată
fiind 01.01.2015 – 31.12.2017.

I.

Constatări:

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de
control s-a constatat că veniturile și cheltuielile Uniunii Democrate Maghiare din România –
Organizația Județeană Satu Mare au fost:
-

în anul 2015 veniturile au totalizat 95.109,09 lei fiind obținute din cotizaţii în sumă de
95.015,50 lei și din dobânzi în sumă de 93,59 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
101.549,56 lei;

-

în anul 2016 veniturile au totalizat 87.970,40 lei fiind obținute din cotizaţii în sumă de
62.269,92 lei, din dobânzi în sumă de 36,48 lei, din donații în sumă de 25.664,00 lei.
Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Satu Mare a
înregistrat în anul 2016 contribuții în campania electorală aferentă alegerilor locale în
sumă de 277.400,00 lei și contribuții în campania electorală aferentă alegerilor
parlamentare în sumă de 180.000,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 579.025,33 lei;
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-

în anul 2017 veniturile au totalizat 72.960,18 lei fiind obținute din cotizaţii în sumă de
70.630,36 lei, din dobânzi în sumă de 29,82 lei și donații în sumă de 2.300,00 lei.
Cheltuielile au fost în sumă de 78.399,01 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Uniunea Democrată
Maghiară din România – Organizația Județeană Satu Mare a fost sancționată potrivit art. 52 alin.
(2) din același act normativ.

II.

Recomandări:

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea
Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Legii contabilității
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
BUCUREȘTI, 23 APRILIE 2019
NR. 8392
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