RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL
ROMÂNIEI
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 anual de control pe anul 2019 aprobat de
Președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în
perioada 11.02.2019 –

15.03.2019 și în perioada 09.04.2019 – 31.05.2019 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile
înregistrate de Uniunea Națională pentru Progresul României în anii 2016, 2017 și 2018,
perioada verificată fiind 01.01.2016 – 31.12.2018.

I.

Constatări:

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

în anul 2016 veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României au totalizat
1.446.308,97 lei, fiind obținute din: cotizații în sumă de 198.747,00 lei, donații în sumă
de 155.245,00 lei, împrumuturi în sumă de 5.000,00 lei, venituri din alte surse în sumă de
124.428,68 lei, venituri din subvenții primite de la bugetul de stat în sumă de 434.478,00
lei și venituri din campania privind alegerile autorităților administrației publice locale din
data de 05.06.2016 în sumă de 528.410,29 lei. Cheltuielile au fost în sumă de
1.388.160,49 lei.
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-

în anul 2017 veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României au totalizat
192.747,77 lei, fiind obținute din: cotizații în sumă de 165.067,00 lei, donații în sumă de
5.721,77 lei, împrumuturi în sumă de 10.500,00 lei și venituri din alte surse în sumă de
11.459,00 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 230.141,38 lei.

-

în anul 2018 veniturile Uniunii Naționale pentru Progresul României au totalizat
283.100,71 lei, fiind obținute din: cotizații în sumă de 278.136,00 lei și venituri din alte
surse în sumă de 4.964,71 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 202.358,37 lei.

S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13 alin.
(1), art. 16 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 3 alin. (2) și alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 43 alin. (4),
art. 49 alin. (1) și alin. (3) și art. 60 alin. (3) și din Legea nr. 334/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și 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, Uniunea Națională pentru Progresul României a fost sancționat potrivit art. 52 alin.
(1) și alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și
art. 2 alin. (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.

II.

Recomandări:

Respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
10/2016.
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