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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

I N S T R U C Ț I U N E

privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

Văzând Referatul Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate nr. 161 din 5.01.2023 și Adresa Institutului

Național de Sănătate Publică nr. 117 din 4.01.2023,

în temeiul art. 2 alin. (6) și al art. 5 lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite prezenta instrucțiune.
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Art. 1. — Având în vedere creșterea numărului de cazuri de

îmbolnăvire prin gripă și depășirea mediei pe 5 sezoane

anterioare, se instituie starea de alertă epidemiologică

determinată de gripă.

Art. 2. — În vederea prevenirii și limitării îmbolnăvirilor prin

gripă și alte infecții virale respiratorii, începând cu data prezentei

instrucțiuni, la nivelul unităților sanitare se aplică următoarele

măsuri:

a) limitarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților

internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei efectuate

de către direcția de sănătate publică județeană sau a

municipiului București, conform prevederilor Ordinului ministrului

sănătății nr. 3.670/2022 privind stabilirea programului de vizite în

unitățile sanitare publice;

b) realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul

medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea de izolare voluntară

la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie sau

efectuarea de activități ce nu implică interacțiunea cu pacienții;

c) purtarea echipamentului de protecție adecvat, respectiv

măști, mănuși, halate, atât de către vizitatori, cât și de către

personalul medical și alte persoane care intră în contact cu

pacienții;

d) asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către

spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute;

e) asigurarea instituirii terapiei antivirale specifice imediat

după internare la pacienții care prezintă tablou clinic compatibil

cu gripa cu/fără diagnostic de laborator;

f) asigurarea condițiilor pentru vaccinarea antigripală a

personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat;

g) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de

echipamente de protecție și utilizarea corespunzătoare a

acestora de către personalul medico-sanitar;

h) asigurarea sau refacerea, după caz, a stocurilor de

antiseptice și dezinfectante, pentru o igienă riguroasă a mâinilor

și a suprafețelor;

i) respectarea protocoalelor de management al cazului de

gripă, al contacților și al focarelor de îmbolnăvire.

Art. 3. — La nivelul angajatorilor din toate sectoarele de

activitate se recomandă:

a) evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este

posibil;

b) utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi

evitată;

c) realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea

de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu

simptomatologie respiratorie;

d) încurajarea vaccinării antigripale a personalului.

Art. 4. — Direcțiile de sănătate publică județene și a

municipiului București vor colabora cu inspectoratele școlare din

teritoriu, în vederea instituirii măsurilor de prevenire a

îmbolnăvirilor prin infecții respiratorii acute și gripă în

unitățile/instituțiile de învățământ, după cum urmează:

a) realizarea triajului zilnic în colectivitățile școlare;

b) informarea părinților sau aparținătorilor legali privind

semnele și simptomele infecțiilor respiratorii;

c) asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția

periodică a mâinilor și suprafețelor;

d) aerisirea periodică a încăperilor;

e) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de

batiste de unică folosință;

f) recomandarea utilizării măștii de protecție de către cadrele

didactice și, eventual, de către elevi și studenți.

Art. 5. — Măsuri generale recomandate pentru populație

sunt:

a) consultarea medicului de familie la apariția simptomelor

respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea și

eventuale investigații suplimentare;

b) adresarea la centrele de evaluare/centrele de permanență

organizate la nivelul județului;

c) respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de

batiste de unică folosință;

d) menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea

reducerii răspândirii virusului;

e) evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și

purtarea măștii de protecție;

f) continuarea vaccinării antigripale, în special pentru

populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații

ale gripei — persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide,

persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice

respiratorii sau cardiace.

Art. 6. — Direcțiile de sănătate publică județene și a

municipiului București și unitățile sanitare duc la îndeplinire

prevederile prezentei instrucțiuni.

Art. 7. — Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

București, 5 ianuarie 2023.

Nr. 161.



ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Agricultorilor din România

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—10.10.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile

înregistrate de Partidul Agricultorilor din România în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—

31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Agricultorilor din România au totalizat 31,00 lei

și au fost obținute din alte surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare. Cheltuielile au fost în sumă de 33,15 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Agricultorilor din România a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

prevederilor art. 3 alin. (8), art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ca urmare a nerespectării prevederilor 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, cu modificările ulterioare, și cu amendă

în cuantum de 15.000 (cincisprezece mii) lei ca urmare a nerespectării art. 43 alin. (4) din Legea

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și s-a hotărât confiscarea sumei

de 31,00 (treizeci și unu) lei.

București, 20 octombrie 2022.

Nr. 13.573.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile 

și cheltuielile Partidului Creștin Social-Liberal Român în anul 2021

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—14.10.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanțare

și cheltuielile înregistrate de Partidul Creștin Social-Liberal Român în anul 2021, perioada verificată fiind

1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Partidul Creștin Social-Liberal Român nu a transmis niciunul dintre documentele solicitate prin

notificarea privind efectuarea controlului, astfel că echipa de control nu a putut stabili dacă formațiunea

politică a obținut sau nu a obținut venituri, conform art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, respectiv dacă a efectuat sau nu a efectuat cheltuieli în perioada

supusă controlului.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Creștin Social-Liberal Român a fost sancționat cu amendă în sumă de 50.000 de lei pentru

nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din

aceeași lege.

București, 26 octombrie 2022.

Nr. 13.934.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Renașterea Săcălazului în anul 2022

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—2.11.2022 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate

de Partidul Renașterea Săcălazului în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 Partidul Renașterea Săcălazului nu a înregistrat venituri și cheltuieli.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Renașterea Săcălazului a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

București, 9 noiembrie 2022.

Nr. 14.815.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile 

și cheltuielile Partidului Dacismului Autonom Conservator în anul 2021

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—12.10.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanțare

și cheltuielile înregistrate de Partidul Dacismului Autonom Conservator în anul 2021, perioada verificată

fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de

control, s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Dacismului Autonom Conservator au fost în

cuantum total de 33.220 lei, din care cotizații ale membrilor de partid în sumă de 3.220 lei și donații în sumă

de 30.000 lei. Cheltuielile totale au fost în sumă de 20.181,87 lei.

II. Sancțiuni aplicate

În urma verificărilor efectuate la Partidul Dacismului Autonom Conservator, echipa de control nu

a constatat fapte contravenționale.

București, 9 noiembrie 2022.

Nr. 14.845.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Muncitoresc Creștin și Democrat

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—3.11.2022 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate

de Partidul Muncitoresc Creștin și Democrat în anul 2021, perioada verificată fiind 4.05.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Muncitoresc Creștin și Democrat au totalizat

200 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 0 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Muncitoresc Creștin și Democrat a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

prevederilor art. 3 alin. (8), art. 43 alin. (4), art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ca urmare a nerespectării prevederilor 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 campaniilor electorale, cu modificările

ulterioare.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.135.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Comuniștilor, actual Comuniștii (Anti-Marxiști)

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—4.11.2022 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate

de Partidul Comuniștilor, actual Comuniștii (Anti-Marxiști) în anul 2021, perioada verificată fiind

1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Comuniștilor, actual Comuniștii (Anti-Marxiști) au

totalizat 21,00 lei și au fost obținute din alte surse de venit decât cele prevăzute de Legea nr. 334/2006.

Cheltuielile au fost în sumă de 32,58 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Comuniștilor, actual Comuniștii (Anti-Marxiști) a fost sancționat cu avertisment ca urmare a

nerespectării prevederilor art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ca urmare a nerespectării prevederilor 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, cu modificările ulterioare, și cu amendă

în cuantum de 30.000 (treizeci de mii) lei ca urmare a nerespectării art. 3 alin. (8) și art. 43 alin. (4) din

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și s-a hotărât confiscarea sumei

de 21,00 (douăzeci și unu) lei.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.146.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Alianța Creștină Adevărată Română 

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—3.11.2022 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate

de Partidul Alianța Creștină Adevărată Română în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—

31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 Partidul Alianța Creștină Adevărată Română nu a înregistrat venituri.

Cheltuielile au fost în sumă de 250,00 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Alianța Creștină Adevărată Română a fost sancționat cu avertisment ca urmare a

nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8) și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, precum și pentru nerespectarea 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, cu modificările ulterioare, și s-a hotărât

confiscarea sumei de 250,00 lei.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.268.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2021—9.11.2021 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate

de Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—

31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache au totalizat

2,47 lei și au fost obținute din venituri din dobânzi bancare. Cheltuielile au fost în sumă de 11.408,44 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache a fost sancționat cu avertisment ca urmare

a nerespectării prevederilor art. 3 alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 43 alin. (4), art. 49 alin. (1) și (3) din Legea

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

București, 23 noiembrie 2022.

Nr. 15.495.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

în urma verificării respectării prevederilor legale privind veniturile 

și cheltuielile Partidului Corectei Guvernări în anul 2021

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—3.11.2022 s-a desfășurat

misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind sursele de finanțare și cheltuielile

înregistrate de Partidul Corectei Guvernări în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de

control, s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Corectei Guvernări au fost în cuantum total

de 8.920 lei, din care cotizații ale membrilor de partid în sumă de 1.420 lei și donații în sumă de 7.500 lei.

Cheltuielile totale au fost în sumă de 10.319,36 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Corectei Guvernări a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor

art. 3 alin. (8) și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a

campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

București, 23 noiembrie 2022.

Nr. 15.571.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Noua Românie în anul 2022

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—15.11.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile

înregistrate de Partidul Noua Românie în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile obținute de Partidul Noua Românie au totalizat 44.630,20 lei

și au fost obținute din: venituri din cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor în sumă de 34.226,85 lei,

venituri din donații în sumă de 9.996,54 lei, venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 4,83 lei și

venituri din alte surse în sumă de 411,64 lei, iar valoarea totală a cheltuielilor efectuate de Partidul Noua

Românie în anul 2021 a fost în cuantum de 33.575,07 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Noua Românie a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3

alin. (8) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările ulterioare, și s-a hotărât confiscarea

sumei de 411,64 lei.

București, 12 decembrie 2022.

Nr. 15.572.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Ecologist Român în anul 2022

— 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 21.07.2022—14.11.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile

înregistrate de Partidul Ecologist Român în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziția echipei de

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile Partidului Ecologist Român au totalizat 152.493,00 lei și

au fost obținute din cotizații, donații și alte surse. Cheltuielile au fost în sumă de 331.136,88 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Ecologist Român a fost sancționat cu amendă în cuantum de 15.000 lei ca urmare a

nerespectării art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

și cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 28 alin. (11), art. 49

alin. (1) și (3), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor

politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru

nerespectarea art. 2 alin. (1) lit. a) și 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, cu modificările ulterioare. De asemenea, s-a dispus confiscarea sumei totale în cuantum

de 139.629,30 lei. 

București, 8 decembrie 2022.

Nr. 16.227.
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