RAPORT
PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA
ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ÎN
PERIOADA 06.01.2020 – 06.02.2020 PRIVIND VERIFICAREA VENITURILOR ȘI
CHELTUIELILOR ELECTORALE ALE PARTIDULUI POLITIC, ÎN VEDEREA
RAMBURSĂRII CHELTUIELILOR ELECTORALE AFERENTE CAMPANIEI
ELECTORALE DESFĂȘURATE PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN
DATA DE 10 NOIEMBRIE 2019
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, în perioada 06.01.2020 – 06.02.2020 s-a
desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și
cheltuielile electorale înregistrate de Partidul Uniunea Salvați România, parte a alianței electorale
Alianța USR PLUS, în vederea rambursării cheltuielilor electorale aferente campaniei electorale
desfășurate pentru alegerea Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019.
Constatări:
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control
s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii Președintelui României din data de
10 noiembrie 2019, contribuțiile electorale au fost în cuantum de 4.879.523,00 lei, respectiv:
4.530.265,00 lei din transferuri ale sumelor de bani provenite din sursele de finanțare ale
activității curente și 349.258,00 lei din transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri
obținute din subvenții de la bugetul de stat.
Cheltuielile electorale au fost în cuantum de 4.585.921,90 lei.

Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depusă de către mandatarul
financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de
4.529.424,52 lei.
În urma verificărilor efectuate, echipa de control a validat suma de 4.528.019,52 lei
conform prevederilor art. 48 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, sumă pe care o propune în vederea rambursării către competitorul
electoral și a invalidat suma de 1.405,00 lei conform prevederilor art. 48 alin. (13) din aceeași
lege.
S-a constatat încălcarea prevederilor art. 36 alin. (3) și ale art. 28 alin. (9) din Legea nr.
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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