RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
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 26.08.2019 – 10.12.2019, s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Mișcarea Populară în
anul 2018, perioada verificată fiind 01.01.2018 – 31.12.2018.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția
echipei de control s-a constatat că, în anul 2018 Partidul Mișcarea Populară a încasat venituri în
sumă totală de 4.534.871,84 lei, astfel: venituri din cotizații în valoare de 749.950,14 lei, venituri
din donații în valoare de 156.421,59 lei, venituri din diferențe favorabile de curs valutar în
valoare de 132,50 lei, venituri din sconturi obținute în valoare de 69,40 lei, venituri din chirii în
valoare de 28.680,07 lei și venituri din subvenții în valoare de 3.599.618,14 lei.
În anul 2018 formațiunea politică a încasat împrumuturi în valoare totală de 3.430,00 lei și
a efectuat cheltuieli în valoare de 4.120.618,92 lei.
S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (2), art. 3 alin. (4), art. 3 alin.
(8), art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 43 alin. (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 și
art. 2 alin. (1) 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 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
BUCUREȘTI, 12 DECEMBRIE 2019
NR. 29714

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

