NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru modificarea unor regulamente ale Comisiei Electorale Centrale”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților 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. 1381/1997.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, asigură
buna organizare și desfășurare a alegerilor în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Codul
electoral, precum și studiază modalitatea organizării și desfășurării alegerilor cu scopul de a
perfecționa legislația electorală și procedurile electorale, iar în condițiile art. 22 alin. (2) din
Codul electoral, în calitate de organ de supraveghere și control al finanțării partidelor politice și
campaniilor electorale, CEC colectează și sistematizează rapoartele privind gestiunea
financiară.
Prin urmare, elaborarea proiectului anunțat este necesară pentru perfecționarea și
uniformizarea prevederilor ce vizează procedura de prezentare a rapoartelor privind gestiunea
financiară a partidelor politice și a concurenților electorali/grupurilor de inițiativă.
În special, se propune instituirea/modificarea normelor ce stabilesc datele ce se conțin întrun raport financiar, precum și aplicarea acestor norme în raport cu legislația privind datele cu
caracter personal.
Proiectul are ca scop și stabilirea mecanismului legal clar privind transparența datelor
despre donatori, pentru a fi consultate de către subiecții interesați. Or, dreptul la informaţie este
un drept fundamental al omului, fiind garantat de art. 34 din Constituţie, care la alin.(1) dispune
că: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit”.
Astfel, prin modificarea regulamentelor în cauză, se urmărește scopul de a include
consimțământul voluntar al persoanelor fizice de ai fi prelucrate și publicate datele cu caracter
personal, incluse în declarațiile privind donațiile. De asemenea, se urmărește scopul
perfecționării legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale prin
introducerea unor norme care să reglementeze posibilitatea persoanei fizice – donator, să nu-și
dea consimțământul de a-i fi publicate datele cu caracter personal, prezentând în scris partidului
/ concurentului electoral motivele din care cauză nu dorește ca datele sale să fie făcute publice,
iar aceste motive să fie prezentate ulterior Comisiei de către donatari.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene
Nu este necesitate.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de hotărâre „Pentru modificarea unor regulamente ale Comisiei Electorale
Centrale”, cuprinde patru puncte, după cum urmează:
1. Primul punct din proiectul de hotărâre vizează modificarea Regulamentului privind
finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.
4401/2015, cu modificările ulterioare. În special, se propune modificarea normelor ce vizează
Declarația privind donația în numerar” prin introducerea unor date despre persoana fizică –
donator, și anume „numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, ziua, luna, anul
nașterii, locul de muncă, ocupația, calitatea de membru de partid, sursa de venit sau finanțare a
donatorului”. De asemenea, pct. 69 din regulament și anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 8 se vor expune
într-o nouă redacție.
2. Al doilea punct din proiectul de hotărâre se referă la modificarea Regulamentului privind
finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare.

Principalele modificări propuse se referă la dezvoltarea normei cuprinse la punctul 17, care
impune obligația donatorilor persoane fizice de a completa un formular, prin enumerarea datelor
conținute în acesta, și anume: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, ziua,
luna, anul nașterii, locul de muncă, ocupația, calitatea de membru de partid, sursa de venit sau
finanțare a donatorului.
De asemenea, se propune și perfecționarea punctului 20 ce reglementează donațiile prin
operațiuni bancare, precum și a pct. 34 sub aspectul gestionării donațiilor bancare și plasării
rapoartelor financiare pe pagina web, astfel încât să se asigure respectarea datelor cu character
personal.
3. Al treilea punct se referă la modificarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de
inițiativă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4176/2020.
Se propune expunerea într-o nouă redacție a punctului 17, ce se referă la donațiilor prin
operațiuni bancare, precum și a pct. 29 sub aspectul gestionării donațiilor bancare și plasării
rapoartelor financiare pe pagina web, astfel încât să se asigure respectarea datelor cu character
personal.
Suplimentar, reținem că expunerea într-o nouă redacție a anexelor la regulamentele
menționate, este necesară pentru a uniformiza aspectele ce vizează conținutul rapoartelor
financiare ale partidelor politice, concurenților electorali și grupurilor de inițiativă, precum și
pentru perfecționarea aspectelor ce vizează accesul la datele cu caracter personal.
4. Al treilea punct se referă la modul/data intrării în vigoare și publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei.
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 adoptarea prezentei hotărâri nu este necesară modificarea altor acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică
În conformitate cu pct. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada
electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării și adoptării fără respectarea
etapelor procesului asigurării transparenței decizionale prevăzute de legislație.
În context, necesitatea modificării regulamentelor în regim de urgență rezultă din faptul
că, în condițiile art. 43 din Codul electoral, precum și pct. 47 din Programul calendaristic
pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția
de primar în unele localități din 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale
Centrale nr. 3/2021, concurenții electorali înregistrați urmează să depună la organul electoral
rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, dată până la care urmează
să fie deja aprobate modificările propuse.
De menționat că nota de argumentare privind aprobarea în regim de urgență a proiectului
de act normativ va fi adusă la cunoștință publică în termenul stabilit de art. 14 alin. (2) din
Legea nr. 239/2008, pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, la
compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparența decizională”, subrubrica
„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, dacă vor fi efectuate.

