
 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 

„Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015” 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Comisia Electorală Centrală - în calitate de organ specializat în domeniul electoral și în temeiul 

art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Condiția de bază ce a impus elaborarea prezentului proiect de hotărîre o reprezintă adoptarea 

Legii nr. 78 din 3 mai 2018, în vigoare din 1 ianuarie 2019 (Monitorul Oficial nr. 195-209/336 

din 15 iunie 2018), prin care au fost operate modificări la Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice, în partea ce ține de donațiile făcute unui partid politic, finanțarea 

partidelor de la bugetul de stat, precum și utilizarea subvențiilor.  

     De asemenea, necesitatea elaborării proiectului de hotărîre constă în ajustarea prevederilor 

Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice la prevederile art. 4237 din Codul 

contravențional, modificate prin Legea nr. 159 din 12 octombrie 2018 privind modificarea unor 

acte legislative (Monitorul Oficial nr. 416-422/649 din 9 noiembrie 2018), în partea ce ține de 

răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul finanțării partidelor politice. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

      Proiectul de hotărîre „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 

2019 conține trei puncte, prin care se instituie modificări ce vizează în special finanțarea privată a 

partidelor politice, precum și finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat, stabilindu-se un 

nou procentaj de distribuire a subvențiilor de la bugetul de stat.   

      Totodată, prezentul proiect de hotărîre conține noi prevederi menite să perfecționeze 

procedura contravențională în contextul atribuției Comisiei Electorale Centrale de a constata și 

încheia procese-verbale cu privire la contravenții ce vizează neprezentarea în termen ori 

prezentarea neconformă a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice.  

     În același timp, prin modificările propuse se vine cu un nou model de raport privind gestiunea 

financiară a partidelor politice, precum și se introduce obligația partidului de a prezenta odată cu 

raportul financiar și o informație despre bunurile pe care le are în gestiune și cheltuielile de 

gestionare a acestora.  

      Al doilea punct din proiectul de hotărîre se referă la data punerii în aplicare a modelului nou 

de raportare, iar punctul 3 din proiect stabilește publicarea hotărîrii adoptate în Monitorul Oficial 

și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. 
 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu implică cheltuieli 

financiare suplimentare celor planificate. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prin aprobarea prezentei hotărîri nu este necesară modificarea altor acte normative. 



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală 

Centrală a publicat, la data de 13 martie 2019, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de 

hotărîre „Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”, stabilind 

ca termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 27 martie 2019 inclusiv. În 

termenul stabilit, propuneri nu au parvenit. 

În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional, proiectul 

hotărîrii poate fi accesat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md 

(compartimentul „Cadrul normativ”, subcompartimentul „Transparența decizională”, 

directoriul „Procesul decizional”). 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

11. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în cazul în care vor fi efectuate. 

 

http://www.cec.md/

