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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 501

din 2 noiembrie 2022 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 și ale art. 246 

din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
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Marian Enache — președinte

Mihaela Ciochină — judecător

Cristian Deliorga — judecător

Dimitrie-Bogdan Licu — judecător

Laura-Iuliana Scântei — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Mihaela Ionescu — magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 65 alin. (1) și (4) din Legea nr. 254/2013 privind

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

excepție ridicată de Alen Daniel Moisin în Dosarul

nr. 663/262/2019 al Judecătoriei Moreni și care formează

obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.310D/2019. 

2. Dezbaterile au avut loc la data de 27 octombrie 2022, cu

participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Nicoleta-Ecaterina Eucarie, și au fost consemnate în încheierea

de ședință de la acea dată, când, în temeiul dispozițiilor art. 57

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de

2 noiembrie 2022, când a pronunțat prezenta decizie.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin Încheierea din 1 august 2019, pronunțată în Dosarul

nr. 663/262/2019, Judecătoria Moreni a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 65 alin. (1) și (4) din Legea nr. 254/2013

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului

penal. Excepția a fost ridicată de Alen Daniel Moisin într-o cauză

având ca obiect soluționarea plângerii formulate, în temeiul art. 56

din Legea nr. 254/2013, la judecătorul de supraveghere a privării

de libertate. 

4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul

acesteia susține, în esență, că, deși art. 65 alin. (1) din Legea

nr. 254/2013 prevede că persoanele condamnate au dreptul să

efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate

în penitenciare, iar convorbirile telefonice au caracter

confidențial, art. 133 din Regulamentul de aplicare a Legii

nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul

procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 157/2016, stabilește, în mod neconstituțional, că numele și

numărul de telefon al persoanelor ce pot fi contactate de către

deținuți se indică în cererea scrisă a deținutului, care se supune

spre aprobare directorului penitenciarului, în același sens fiind și

art. 246 din același regulament.

5. Judecătoria Moreni, contrar prevederilor art. 29 alin. (4)

din Legea nr. 47/1992, nu a comunicat opinia sa cu privire la

temeinicia excepției de neconstituționalitate.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate invocate.

7. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

8. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

9. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,

potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 65 alin. (1) și (4)

din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în

cursul procesului penal. În ceea ce privește stabilirea obiectului

excepției de neconstituționalitate, Curtea a statuat cu valoare

de principiu, în jurisprudența sa, că, în exercitarea controlului de

constituționalitate, instanța de contencios constituțional trebuie

să țină cont de voința reală a părții care a ridicat excepția de

neconstituționalitate, în caz contrar, Curtea va fi ținută de un

criteriu procedural strict formal, respectiv indicarea formală de

către autorul excepției a textului legal criticat (în acest sens,

Decizia nr. 775 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;

Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012). Din examinarea

motivelor de neconstituționalitate formulate de autor, Curtea

constată că acesta critică dispozițiile art. 133 și ale art. 246 din

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind

executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 11 aprilie 2016, având

următorul conținut: 

— Art. 133: „(1) Deținuții au dreptul de a efectua, pe
cheltuiala lor, convorbiri telefonice de la telefoanele instalate în
incinta sectorului de deținere, cu cel mult 10 persoane din
exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate.
Persoanele ce pot fi contactate de către deținuți sunt cele
prevăzute la art. 2 lit. m), avocatul, notarul public, executorul
judecătoresc, mediatorul autorizat ori de altă persoană cu



atribuții oficiale, precum și de reprezentantul diplomatic, în cazul
deținuților de cetățenie străină. 

— (2) Numele și numărul de telefon al persoanelor prevăzute
la alin. (1) se indică în cererea scrisă a deținutului, care se
supune spre aprobare directorului penitenciarului. 

— (3) În funcție de regimul de executare în care sunt incluși,
deținuții pot efectua convorbiri telefonice, după cum urmează:

— a) zilnic, deținuții cărora li se aplică regimul de executare
deschis, semideschis și închis, precum și cei cărora nu li s-a
stabilit încă regimul de executare, 10 apeluri telefonice, cu
durata maximă cumulată de 60 de minute; 

— b) zilnic, deținuții cărora li se aplică regimul de maximă
siguranță, precum și cei care prezintă risc pentru siguranța
penitenciarului, 3 apeluri telefonice cu durata maximă cumulată
de 30 de minute. 

— (4) Procedura de selecție a operatorilor serviciilor de
telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri
telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de
furnizare a acestora se reglementează prin decizie a directorului
general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.”;

— Art. 246: „(1) Persoanele private de libertate au dreptul de
a efectua, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice de la telefoanele
instalate în incinta centrului de reținere și arestare preventivă, cu
10 persoane din exterior, atât din țară, cât și din străinătate.
Persoanele ce pot fi contactate de către persoanele private de
libertate sunt membrii de familie, aparținători sau alte persoane,
avocatul, notarul public, executorul judecătoresc, mediatorul
autorizat ori altă persoană cu atribuții oficiale, precum și
reprezentantul diplomatic, în cazul persoanelor de cetățenie
străină. 

— (2) Lista cuprinzând numele, prenumele și numerele de
telefon ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă de șeful
centrului, pe baza cererii scrise formulate de persoana privată
de libertate. 

— (3) Persoanele private de libertate pot efectua convorbiri
telefonice, după cum urmează: 

— a) de trei ori pe săptămână, arestații preventiv majori și
persoanele condamnate aflate temporar în centrele de reținere
și arestare preventivă, 3 apeluri telefonice cu durata maximă
cumulată stabilită în condițiile prevăzute la alin. (4); 

— b) de cinci ori pe săptămână, arestații preventiv minori, 3
apeluri telefonice cu durata maximă cumulată stabilită în
condițiile prevăzute la alin. (4); 

— c) în cazuri excepționale, precum și pentru asigurarea
exercitării dreptului prevăzut la art. 110 alin. (3) din Lege, cu
aprobarea șefului centrului de reținere și arestare preventivă, se
pot acorda convorbiri telefonice și peste numărul prevăzut la
lit. a) și b). 

— (4) Durata unei convorbiri telefonice este de la 10 la
30 de minute, în funcție de numărul solicitărilor de acordare a
convorbirilor telefonice, a aparatelor telefonice instalate și de
gradul de ocupare al centrului de reținere și arestare preventivă.”

10. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că

dispozițiile criticate sunt contrare atât prevederilor constituționale

ale art. 28 referitor la secretul corespondenței, cât și dispozițiilor

art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale privind dreptul la respectarea vieții

private și de familie. 

11. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Legea fundamentală,

instanța de control constituțional „hotărăște asupra excepțiilor de
neconstituționalitate privind legile și ordonanțele ridicate în fața
instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial”. În aplicarea

acestei dispoziții constituționale, art. 29 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, republicată, prevede că instanța de control

constituțional „(...) decide asupra excepțiilor ridicate în fața
instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind
neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții
dintr-o lege sau dintr-o ordonanță [...]”.

12. Așa fiind, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate

având ca obiect prevederile altor categorii de acte normative

decât cele prevăzute expres și limitativ de norma constituțională

și de legea organică a Curții Constituționale — în cauză,

prevederi din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013

privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului

penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 — este

inadmisibilă.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 34/12.I.2023

3

13. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 și ale art. 246 din Regulamentul de

aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în

cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, excepție ridicată de Alen Daniel Moisin în Dosarul

nr. 663/262/2019 al Judecătoriei Moreni.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Moreni și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 2 noiembrie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE 

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu



ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ȘI INFRASTRUCTURII 

Nr. 2.311 din 16 noiembrie 2022

MINISTERUL FINANȚELOR

Nr. 414 din 6 ianuarie 2023

O R D I N  

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor 

și infrastructurii și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor

publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului

formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei

Autonome „Administrația Română a Serviciilor 

de Trafic Aerian — ROMATSA”, precum și al formularului

„Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile 

din bazele de cost”

Având în vedere prevederile art. 4 alin (6) din Ordonanța Guvernului

nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate

de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind

cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind

tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din

regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de

navigație aeriană, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu

modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului

nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu

modificările și completările ulterioare, 

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, și

ministrul finanțelor emit prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii și al viceprim-

ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea

modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome

„Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”, precum și al

formularului Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 10 decembrie 2012,

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Completarea formularului «Situație centralizată privind veniturile și

cheltuielile din bazele de cost», prevăzut în anexa nr. 2, se face pe baza tabelelor

de raportare «Costuri totale» și «Calcularea ratei unitare», stabilite prin

regulamentele europene în vigoare privind schema de performanță și tarifare în

contextul cerului unic european.”

2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2,

care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. — Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic

Aerian — ROMATSA” va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Viceprim-ministru, ministrul

transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu



ANEXA Nr. 1*)
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.681/1.605/2012)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul ........

— model —
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                                                     Model – mii lei –

0 3 4 5 6=5/4
I 1

1 2
a) 3

a1 servicii naviga ie aerian  de rut 4
a2 servicii naviga ie aerian  de terminal 5
a3 din alte surse 6
a4 ajust ri 7

b) 8

c) 9

d) 10
e) 11

2 12
II 13

1 14
a) 15

a1 cheltuieli de natur  salarial , din care: 16
a1.1 cheltuieli cu salariile 17
a1.2 bonusuri 18

a2 cheltuieli cu asigur rile sociale i alte obliga ii 
legale

19

a3 alte cheltuieli cu personalul 20
a4 cheltuieli pentru contracte de mandat 21

b) 22
b1 cheltuieli materiale 23
b2 cheltuieli cu energia i apa 24
b3 cheltuieli privind m rfurile 25
b4 cheltuieli cu serviciile executate de ter i, din care: 26

b4.1 EUROCONTROL 27
b4.2 AACR 28

b5 alte cheltuieli de exploatare, din care: 29
b5.1 chelt. de protocol 30
b5.2 chelt. de reclam  i publicitate 31
b5.3 chelt. cu sponsorizarea 32

c)
33

2 34
III 35
IV 1 36IMPOZIT PE PROFIT

cheltuieli cu amortizarea imobiliz rilor corporale i 
necorporale
Cheltuieli financiare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

produc ia de imobiliz ri
alte venituri din exploatare
Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli de personal, din care:

alte cheltuieli de operare, din care:

1 2
VENITURI TOTALE
Venituri din exploatare, din care:

servicii naviga ie aerian  reglementate*, din care:

servicii naviga ie aerian  de terminal
alte aeroporturi
rambursarea contravalorii unor servicii de naviga ie 
aerian

PE ANUL ..............

INDICATORI Nr. 
rd.

Aprobat/
Preliminat/
Realizat în 

anul 
precedent

Prevederile 
anului 
curent

%

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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0 3 4 5 6=5/41 2

INDICATORI Nr. 
rd.

Aprobat/
Preliminat/
Realizat în 

anul 
precedent

Prevederile 
anului 
curent

%

2 37
3 38

V 39

1 40

2
41

3
42

4

43

5 44

6
45

7

46

8 47

9
48

VI
49

1 50
2 51
3 52

a) 53
b) 54

4 55
5 56

VII 57

1
58

2
59

a) 60
b) 61

VIII 62

1 63
2 64
3 65
4 66

5
67

externe

DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr. prognozat de personal la finele anului
Nr.mediu de salaria i total

Productivitatea muncii în unit i valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoan ) 

- interne
- externe
Fonduri europene
Alte surse
CHELTUIELI  PENTRU INVESTI II, din care:
Cheltuieli aferente investi iilor, inclusiv cele aferente 
investi iilor în curs la finele anului
Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru 
investi ii 
interne

Profitul contabil r mas dup  deducerea sumelor de 
la pct.1-5

Participarea salaria ilor la profit în limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 
de baz  mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic în exerci iul  financiar de referin  

Minimum 50% v rs minte la bugetul de stat
Profitul nerepartizat pe destina iile prev zute la pct.7-
8 se repartizeaz  la alte rezerve i constituie surs  
proprie de finan are

SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR, din care:

Surse proprii
Aloca ii de la buget
Credite bancare 

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
PROFITUL/PIERDEREA NET  A PERIOADEI DE 
RAPORTARE, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilit i fiscale prev zute 
de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i

Constituirea surselor proprii de finan are pentru 
proiectele cofinan ate din împrumuturi externe, 
precum i pentru constituirea surselor necesare 
ramburs rii ratelor de capital, pl ii dobânzilor, 
comisioanelor i altor costuri aferente acestor 
împrumuturi externe
Alte repartiz ri prev zute de lege
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0 3 4 5 6=5/41 2

INDICATORI Nr. 
rd.

Aprobat/
Preliminat/
Realizat în 

anul 
precedent

Prevederile 
anului 
curent

%

6
68

7 69
8 70

9
71

*

** Nu cuprind serviciile de naviga ie aerian  pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.

DIRECTOR GENERAL,
Conduc torul departamentului

financiar-contabil,

Crean e restante  **

Credit cu garan ia statului pentru finan area 
activit ii curente (soldul r mas de rambursat)

Servicii supuse prevederilor regulamentelor europene de instituire a unui sistem de performan  i de 
tarifare în cadrul cerului unic european.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli 
totale/venituri totale)x1000
Pl i restante 



ANEXA Nr. 2*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.681/1.605/2012)

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA”

S I T U A Ț I E  C E N T R A L I Z A T Ă

privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul ......

— model —
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            Model – mii lei –

0 1 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

I 1

a) 2

a1 servicii naviga ie aerian  de rut 3

a2 servicii naviga ie aerian  de terminal 4

a3 din alte surse 5

a4 ajust ri 6

b) 7

II 8

a) 9

a1 servicii naviga ie aerian  de rut , din care: 10

a1.1 cheltuieli cu personalul 11

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: 12

    a1.2.1 ROMATSA 13

    a1.2.2 EUROCONTROL 14

    a1.2.3 AACR 15

a1.3 amortizare 16

a2 servicii naviga ie aerian  de terminal, din care: 17

a2.1 cheltuieli cu personalul 18

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: 19

    a2.2.1 ROMATSA 20

    a2.2.2 AACR 21

a2.3 amortizare 22

b) 23

b1 cheltuieli cu personalul 24

b2 alte cheltuieli de operare 25

b3 amortizare 26

*

DIRECTOR GENERAL,
Conduc torul departamentului

financiar-contabil,

PE ANUL ..............

INDICATORI Nr. 
rd.

Aprobat în 
anul 

precedent

Preliminat/
Realizat în 

anul 
precedent

Prevederile 
anului curent % %

2

Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:

servicii naviga ie aerian  reglementate*, din care:

servicii naviga ie aerian  de terminal
alte aeroporturi
Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:

servicii naviga ie aerian  reglementate*, din care:

servicii naviga ie aerian  de terminal
alte aeroporturi, din care:

Servicii supuse prevederilor regulamentelor europene de instituire a unui sistem de performan  i de tarifare în cadrul cerului unic 
european.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr. 1.099/2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile

asigurătorii și efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Având în vedere dispozițiile art. 223 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.736 din 27.12.2022,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimațiile eliberate

executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii

și efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239

din 31 martie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Solicitarea de achiziție de legitimații, respectiv

referatul de necesitate însoțit de specificațiile tehnice/caietul

de sarcini, aprobat de ordonatorul de credite, se transmite

de către organele de executare silită departamentului cu atribuții

în domeniul achizițiilor publice, în vederea demarării procedurii

de achiziție, astfel:

a) administrațiile județene ale finanțelor publice transmit

solicitarea la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice

în a căror rază teritorială se află acestea;

b) serviciile de executare silită din cadrul Direcției generale

de administrare a marilor contribuabili transmit solicitarea

departamentului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din

cadrul acestei direcții;

c) Direcția generală executări silite cazuri speciale transmite

solicitarea direcției cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din

cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 5, alineatele (4), (5), (6), (8) și (9) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„(4) După efectuarea achiziției de legitimații de executor

fiscal și recepționarea acestora de departamentul de servicii

interne, acesta va înștiința organele de executare care au

solicitat achiziția de legitimații, în vederea desemnării unui

reprezentant pentru ridicarea acestora.

(5) Organele de executare care au solicitat achiziția

de legitimații, prin reprezentanții lor, au obligația să se prezinte

la departamentul de servicii interne în vederea ridicării

legitimațiilor în termen de cel mult 10 zile de la data primirii

înștiințării prevăzute la alin. (4).

(6) Organele de executare care au solicitat achiziția de

legitimații, prin reprezentanții desemnați de acestea, vor elibera

nominal legitimațiile executorilor fiscali, pe baza unei evidențe

nominale, având în vedere faptul că aceste legitimații au un

regim special. Modelul evidenței nominale este prevăzut în

anexa nr. 3.

..................................................................................................

(8) Persoana care a pierdut sau căreia i-a fost furată

legitimația are obligația de a efectua demersurile necesare

publicării în presă și de a anunța reprezentantul desemnat cu

eliberarea nominală a legitimațiilor de executori fiscali din cadrul

structurilor menționate la alin. (1), în termen de maximum 15 zile,

în vederea consemnării în evidența prevăzută la alin. (6) și

eliberării unei noi legitimații.

(9) La data încetării calității de executor fiscal a titularului

legitimației, acesta o va depune la reprezentantul desemnat cu

eliberarea nominală a legitimațiilor de executori fiscali din cadrul

structurilor menționate la alin. (1), în vederea anulării, care va fi

consemnată în evidența prevăzută la alin. (6).”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Lucian-Ovidiu Heiuș

București, 29 decembrie 2022.

Nr. 2.579.



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

O R D I N

privind formarea inițială, în anul 2023, 

în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali 

cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

Având în vedere dispozițiile art. 18 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea

și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
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Art. 1. — Instituțiile de formare din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne alocă, în anul 2023, un număr de 245 de locuri

în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în

domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere,

precum și un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii

modulului de management.

Art. 2. — Instituțiile de formare prevăzute la art. 1,

repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se

realizează programele de formare inițială, precum și cuantumul

cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/

modul de management sunt prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — (1) Programele de formare inițială, prevăzute

la art. 1, se organizează la forma de învățământ cu frecvență.

(2) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins

între 15 și 35 de cursanți, stabilit de conducătorii instituțiilor care

asigură formarea inițială, în limita numărului de locuri repartizat,

care dispun și înmatricularea acestora.

(3) Grupele modulului de management pot fi compuse

din minimum 5 cursanți.

Art. 4. — (1) Achitarea cheltuielilor de școlarizare privind

programele de formare inițială și modulele de management,

precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei se

realizează de către structurile poliției locale, în baza contractelor

de formare profesională încheiate în acest scop.

(2) Repetarea programului de formare inițială sau a modulului

de management se face, la solicitarea structurii de poliție locală,

cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la alin. (1),

detaliate, după caz.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 5 ianuarie 2023.

Nr. 1.

ANEXĂ

I. Instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea inițială a polițiștilor

locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, perioadele în care

se realizează programele de formare inițială și numărul de locuri repartizat fiecărei instituții de formare

Nr. 

crt.

Instituția de formare Municipiul/Orașul, județul, datele de contact Perioada cursului

Nr. 

de locuri

Observații

1.

Institutul de Studii

pentru Ordine Publică

București, Șos. Olteniței nr. 158—160,

sectorul 4   

Tel.: 021.332.48.67   

Fax: 021.332.38.55   

isop@mai.gov.ro

30.01—28.04.2023 20

11.09—8.12.2023 20

2.

Centrul de Formare Inițială 

și Continuă al Ministerului

Afacerilor Interne

Orăștie, Str. Armatei nr. 16, 

județul Hunedoara   

Tel.: 0254.24.19.90   

secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

28.08—24.11.2023 20

3.

Centrul Chinologic 

„Dr. Aurel Greblea” Sibiu*

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, 

județul Sibiu   

Tel.: 0269.235.181   

Fax: 0269.240.090   

ccs@centrulchinologic.ro

4.12.2023—1.03.2024 20
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* Nu se asigură servirea mesei.

** Nu se asigură cazare.

Nr. 

crt.

Instituția de formare Municipiul/Orașul, județul, datele de contact Perioada cursului

Nr. 

de locuri

Observații

4.

Școala de Agenți de Poliție

„Septimiu Mureșan” 

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu 

nr. 89—91, județul Cluj   

Tel.: 0264.43.97.72   

Fax: 0264.43.99.04

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

4.09—29.11.2023 25

5.

Școala de Formare Inițială 

și Continuă a Personalului

Poliției de Frontieră Iași

Iași, str. George Coșbuc nr. 3—5, 

județul Iași   

Tel./Fax: 0232.213.444   

scoala.iasi@igpf.ro

11.09—8.12.2023 50

6.

Școala de Perfecționare a

Pregătirii Personalului 

Poliției de Frontieră 

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, 

str. Serpentina Roșiori nr. 35, 

județul Mehedinți   

Tel./Fax: 0252.208.078   

office@scoalapfrdrobeta.ro

3.04—30.06.2023 15

7.

Centrul de Perfecționare 

a Pregătirii Cadrelor 

de Jandarmi Gheorgheni**

Gheorgheni, Str. Ciobotului nr. 4, 

județul Harghita   

Tel./Fax: 0266.365.094   

office@jandarmeriagheorgheni.ro

2.05—28.07.2023 35

8.

Centrul 

Multifuncțional 

de Pregătire Schengen

Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, 

județul Buzău   

Tel.: 0238.714.004   

Fax: 0238.722.359

cmps.buzau.dgru@mai.gov.ro

11.09—8.12.2023 20

Ploiești, bd. București nr. 30,

județul Prahova   

Tel.: 0244.574.940   

cmps.ploiesti.dgru@mai.gov.ro

11.09—8.12.2023 20

Total număr de locuri 245

II. Instituția de formare a Ministerului Afacerilor Interne care organizează modulul de management

pentru polițiștii locali, perioadele în care se realizează și numărul de locuri repartizat

Nr. 

crt.

Instituția de formare Municipiul/Orașul, județul, datele de contact Perioada cursului

Nr. 

de locuri

Observații

1.

Centrul 

de Formare Inițială 

și Continuă al Ministerului

Afacerilor Interne

Orăștie, Str. Armatei nr. 16, 

județul Hunedoara   

Tel.: 0254.24.19.90

secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

10—14.04.2023 15

Total număr de locuri 15

III. Cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modulul de management

1. Programul de formare inițială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea

și desfășurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire și a foii matricole

care atestă competențele profesionale dobândite) = 2.550 lei/cursant

2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului

Afacerilor Interne = 250 lei/cursant/program de formare

3. La solicitare, instituțiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituției. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituțiile de formare, conform

prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările și completările

ulterioare;

b) servirea hranei, zilnic, până la 3 mese principale, în funcție de posibilitățile fiecărei instituții.

Contravaloarea acestora se stabilește de instituțiile de formare în acord cu prețurile produselor

agroalimentare necesare popotelor.



ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul 200 pentru 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 2022, aprobat de președintele Autorității Electorale

Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.07.2022—31.10.2022 s-a

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

înregistrate de Partidul 200 pentru București în anul 2021, perioada verificată fiind 1.01.2021—31.12.2021.

I. Constatări

S-a constatat că Partidul 200 pentru București nu a transmis Autorității Electorale Permanente

documentele solicitate în vederea demarării misiunii de control privind verificarea respectării prevederilor

legale referitoare la veniturile și cheltuielile formațiunii politice în anul 2021.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul 200 pentru București 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, și cu

amendă în cuantum de 50.000 lei ca urmare a nerespectării art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

București, 9 noiembrie 2022.

Nr. 14.773.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul pentru Argeș și Muscel

— 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—10.11.2022 s-a

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

înregistrate de Partidul pentru Argeș și Muscel 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 pentru Argeș și Muscel au totalizat 7.489,00 lei

și au fost obținute din cotizații încasate de la membrii de partid. Cheltuielile au fost în sumă de 7.500,00 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul pentru Argeș și Muscel a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

prevederilor art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4) și art. 49 alin. (1) 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 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.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.133.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Național Țărănesc Creștin 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—28.10.2022 s-a

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

înregistrate de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat în anul 2021 și parțial în anul 2022, perioada

verificată fiind 1.01.2021—30.06.2022.

I. Constatări

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

control s-a constatat că în anul 2021 veniturile au totalizat 449.496,72 lei și au fost obținute din cotizații

în sumă de 119.506,00 lei, din redevențe, locații de gestiune și chirii în sumă de 141.600,00 lei, din

subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri în sumă de 203.071,47 lei, din alte venituri din exploatare

în sumă de –14.681,63 lei și din dobânzi în sumă de 0,88 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 407.015,75 lei.

În perioada 1.01.2022—30.06.2022 veniturile au totalizat 85.101,00 lei și au fost obținute din cotizații

în sumă de 16.888,00 lei, din redevențe, locații de gestiune și chirii în sumă de 66.900,00 lei, din alte

venituri din exploatare în sumă de 1.224,00 lei și din sconturi obținute în sumă de 89,00 lei. Cheltuielile

au fost în sumă de 79.209,86 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a fost sancționat cu avertisment ca urmare a

nerespectării prevederilor art. 3 alin. (4), art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 49 alin. (2) și art. 60 alin. (3)

din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă în cuantum de

60.000 lei ca urmare a nerespectării art. 3 alin. (8), art. 16 alin. (1) și art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și s-a hotărât confiscarea sumei de 161.200,00 lei.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.263.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Alianța pentru Educație și Reformă

— 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—7.11.2022 s-a desfășurat

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

de Partidul Alianța pentru Educație și Reformă 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 pentru Educație și Reformă nu a înregistrat venituri.

Cheltuielile au fost în sumă de –1.146 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Alianța pentru Educație și Reformă se sancționează cu avertisment pentru nerespectarea

prevederilor art. 3 alin. (8), art. 49 alin. (1) 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 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.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.265.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Românilor Patrioți de Pretutindeni

— 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 Românilor Patrioți de Pretutindeni 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 formațiunea politică nu a înregistrat venituri din cotizații, din donații

de la persoane fizice sau juridice, venituri provenite din alte surse și nu a înregistrat cheltuieli.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Românilor Patrioți de Pretutindeni a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

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

completările ulterioare, și 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 200,00 lei.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.270.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Uniunea Nativilor Digitali

— 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 —31.10.2022 s-a

desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile și

cheltuielile înregistrate de Partidul Uniunea Nativilor Digitali 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 nu au fost înregistrate venituri din cotizații, din donații de la persoane

fizice sau juridice, venituri provenite din alte surse. Cheltuielile înregistrate în contabilitatea anului 2021

au reprezentat cheltuieli pentru constituire în cuantum de 1.371,26 lei și au fost efectuate în anul 2019. 

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Uniunea Nativilor Digitali a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

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

partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.272.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Social Democrat al Muncitorilor

— 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 Social Democrat al Muncitorilor 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 Social Democrat al Muncitorilor au totalizat

1.800,00 lei și au fost obținute din cotizații ale membrilor de partid în sumă de 1.800,00 lei. Cheltuielile au

fost în sumă de 86,40 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Social Democrat al Muncitorilor a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării

prevederilor art. 3 alin. (8) și ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

București, 17 noiembrie 2022.

Nr. 15.275.

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Neamul Românesc

— 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—11.11.2022 s-a

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

înregistrate de Partidul Neamul Românesc 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 Neamul Românesc au totalizat 7.752,38 lei, au

fost obținute din cotizații în sumă de 3.607,29 lei și contribuții în sumă de 4.145,09 lei. Cheltuielile au fost

în sumă de 6.099,34 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Neamul Românesc a fost sancționat cu avertisment ca urmare a nerespectării prevederilor

art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 43 alin. (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru nerespectarea 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.

București, 23 noiembrie 2022.

Nr. 15.494.
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

R A P O R T

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă 

la Partidul Tradiție, Onoare, Disciplină, Excelență (T.O.D.E.)

— 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 Tradiție, Onoare, Disciplină, Excelență (T.O.D.E.) 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 Tradiție, Onoare, Disciplină, Excelență (T.O.D.E.)

au totalizat 1.425,80 lei și au fost obținute din cotizații ale membrilor de partid, în sumă de 320,00 lei, și

din donații, în sumă de 1.105,80 lei. Cheltuielile au fost în sumă de 359,89 lei.

II. Sancțiuni aplicate

Partidul Tradiție, Onoare, Disciplină, Excelență (T.O.D.E.) 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, și ale 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.

București, 25 noiembrie 2022.

Nr. 15.712.
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