Proiect
HOTĂRÎRE
pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității
partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4401 din 23 decembrie 2015
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Codul electoral nr. 1381XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 2, după textul „Legea nr. 294” se completează cu textul „-XVI”;
2) în punctul 3, după noțiunea „trezorier” se introduce noțiunea SSI ,,Control Financiar”
cu următorul conținut:
„SSI ,,Control Financiar” – Sistemul informatic ,,SSI ,,Control Financiar” destinat
automatizării proceselor de perfectare, expediere, verificare, aprobare și publicare a rapoartelor
privind gestiunea financiară a partidelor politice.”
3) la punctul 4, litera a), după cuvîntul „cotizațiile” se introduc cuvintele „de membru de
partid”;
4) la punctul 9, după cuvintele „instrucțiuni și” se introduc cuvintele „va elabora”;
5) punctul 10, va avea următorul conținut:
„10. Partidul politic este obligat să prezinte pentru confirmare la Comisie o persoană
responsabilă de finanțele partidului (trezorier), care va întocmi rapoartele financiare și va asigura
prezentarea acestora în termen Comisiei Electorale Centrale.”;
6) la punctul 14, cuvîntul „mijloace” se substituie cu sintagma „surse de finanțare”;
7) la punctul 16, după cuvintele „La stabilirea” se introduce cuvîntul „mărimii”;
8) punctul 23, după cuvîntul „semestrial” se completează cu textul „și anual”;
9) punctul 24 se abrogă;
10) la punctul 26, textul „ , în condițiile art. 26 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 294-XVI
din 21 decembrie 2007 privind partidele politice,” se exclude;
11) regulamentul se completează cu punctul 261 cu următorul cuprins:
„261. În decursul unui an bugetar, o persoană fizică poate face donații în numerar, unui
sau mai multor partide politice, în sumă de pînă la 3 salarii medii pe economie stabilite pentru
anul respectiv. Donațiile ce depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni
bancare.”;
12) la punctul 27, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin
cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, iar textul „Comisia Electorală Centrală, după necesitate, va
solicita Curții de Conturi” se substituie cu textul „După necesitate, Comisia Electorală Centrală
va solicita Serviciului Fiscal de Stat”;

13) la punctele 30 și 31, textul „(card bancar, transfer direct)” se exclude;
14) la punctul 36, după cuvîntul „Legea” se introduce textul „nr. 294-XVI din 21 decembrie
2007”;
15) la punctul 40:
la litera a) și b) numărul „50” se substituie prin numărul „40”;
după litera b) se completează cu literele c), d) și e), cu următoarele conținuturi:
„c) 10% - partidelor politice care respectă cota de cel puțin 40% de candidați femei din
numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile uninominale în alegerile
parlamentare. Această majorare se va stabili din suma alocată respectivului partid pentru anul
bugetar;
d) 5% - partidelor politice proporțional cu numărul de femei alese efectiv în funcția de
deputat în Parlament pe circumscripțiile uninominale;
e) 5% - partidelor politice proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul
alegerilor parlamentare și alegerilor locale generale.”;
16) la punctul 41, după textul „la pct. 40” se introduce sintagma „lit. a) și b)”;
17) la punctul 42, textul „cîtul astfel obținut” se substituie cu textul „suma astfel obținută”;
18) la punctul 43:
după cuvîntul „parlamentare” se introduce textul „pe circumscripția națională și pe
circumscripțiile uninominale”;
cuvîntul „valorii” se substituie prin cuvîntul „sumei”;
19) la punctul 44, textul „cîtul astfel obținut” se substituie cu textul „suma astfel obținută”;
20) după punctul 46, regulamentul se completează cu 9 puncte noi, 461-469, cu următoarele
conținuturi:
„461. Suma subvenției lunare pentru partidele politice care respectă cota de cel puțin 40%
de candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile
uninominale în alegerile parlamentare se va stabili prin înmulțirea sumei subvențiilor alocate
pentru anul bugetar respectivului partid cu 10 %, iar suma obținută va fi împărțită la 12 luni;
462. Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40
lit. d) va servi suma subvențiilor pentru fiecare femeie aleasă efectiv în funcția de deputat în
Parlament pe circumscripții uninominale.
463. Suma subvenției lunare pentru femei alese efectiv în funcţia de deputat în Parlament
pe circumscripţii uninominale se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40
lit. d) la numărul total de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții
uninominale, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni.
464. Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic, proporţional cu
numărul de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale,
se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la pct. 463 cu numărul de femei alese efectiv din
partea partidului respectiv.
465. Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40
lit. e) va servi suma subvențiilor pentru fiecare tînăr ales efectiv pentru fiecare scrutin electoral
desfășurat.
466. Suma subvenției lunare pentru fiecare tînăr ales efectiv în alegerile parlamentare se
va stabili prin împărțirea a ½ din suma subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. e) la numărul total de
tineri aleși efectiv în alegerile parlamentare, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni.

467. Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporţional cu
numărul de tineri aleși efectiv în alegerile parlamentare se va stabili prin înmulțirea valorii
stabilite la pct. 466 cu numărul de tineri aleși efectiv din partea partidului respectiv.
468. Suma subvenției lunare pentru fiecare tînăr ales efectiv în alegerile locale se va
stabili prin împărțirea a ½ din suma subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. e) la numărul total de
tineri aleși efectiv în alegerile locale, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni.
469. Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporţional cu
numărul de tineri aleși efectiv în alegerile locale se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la
pct. 466 cu numărul de tineri aleși efectiv din partea partidului respectiv.”;
21) punctul 61, se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
„l) cheltuieli pentru programe destinate tinerilor și femeilor.”;
22) la punctul 67:
după cuvintele „formă electronică” se introduce textul „prin intermediul SSI „Control
finanicar”;
textul „CEC” se substituie cu cuvintele „Comisia Electorală Centrală”;
punctul 67 se completează cu o propoziție nouă, cu următorul conținut:
„Împreună cu raportul, partidul politic prezintă informații despre bunurile pe care le
deține în gestiune, conform modelului din Anexa nr. 9”
23) la punctul 69:
în prima și a doua propoziție cuvîntul „financiar” se substituie cu cuvintele „privind
gestiunea financiară”;
după textul „pe pagina web” se introduce cuvîntul „oficială”;
24) la punctul 70, cuvîntul „financiare” se substituie cu cuvintele „privind gestiunea
financiară”;
25) la punctul 73, textul „CEC” se substituie cu textul „Comisia Electorală Centrală”;
26) punctul 75 va avea următorul cuprins:
„75. Partidul politic va completa integral toate rubricile raportului privind gestiunea
financiară prevăzute la pct. 67. La rubrica în care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra ”0”.
Se interzice excluderea unei sau mai multor rubrici din modelul raportului.”;
27) la punctul 79, cuvîntul „site-ul” se substituie cu cuvintele „pagina web oficială a”;
28) punctul 83 din regulament se exclude;
29) la punctul 91, ultima propoziție se exclude;
30) punctul 93 se completează cu următoarea propoziție: „Faptele respective se consideră
contravenții și sînt pasibile de răspundere conform Codului contravențional.”;
31) punctele 94 - 97 vor avea următoarele cuprinsuri:
„94. Faptele prevăzute la pct. 91 și 93 se constată prin hotărîre a Comisiei Electorale
Centrale. Prin aceeași hotărîre, Comisia va iniția procedura contravențională în privința
persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic.
95. După inițierea procedurii contravenționale, Comisia Electorală Centrală va cita, în
condițiile art. 382 din Codul contravențional, persoana cu funcție de răspundere din cadrul
partidului politic, indicînd data și ora cînd va fi întocmit procesul-verbal cu privire la
contravenție.
96. Citația se va face prin scrisoare recomandată în așa fel încît persoana chemată să
primească citația cu cel puțin 5 zile înainte de data cînd va fi întocmit procesul-verbal cu privire
la contravenție. După caz, citația poate fi expediată și prin poșta electronică indicată de partidul
politic sau prin telefax.

97. Persoana este obligată să se prezinte la data, ora și locul indicate în citație. În cazul
imposibilității de a se prezenta, persoana chemată este obligată să informeze despre aceasta
Comisia Electorală Centrală, indicînd motivele.”;
32) la punctul 98, după cuvintele „procesul-verbal” se introduc cuvintele „cu privire la
contravenție”, iar textul „lipsa reprezentantului partidului respectiv” se substituie cu textul
„absența persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional”;
33) la punctul 99, după cuvintele „președintele Comisiei Electorale Centrale” se introduce
textul „sau vicepreședintele, în cazul în care îl substituie pe președintele Comisiei”, iar textul
„conform modelului de la Anexa nr. 10” se exclude;
34) punctul 100 va avea următorul conținut:
„100. O copie de pe procesul-verbal cu privire la contravenție va fi înmînată persoanei în
a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. În cazul procesului-verbal încheiat în
absența contravenientului, copia de pe procesul-verbal va fi transmisă acestuia pentru informare
în modul prevăzut de art. 382 alin. (6) din Codul contravențional.”;
35) regulamentul se completează cu un punct nou 1001 cu următorul cuprins:
„1001. Procesul-verbal cu privire la contravenție și materialele aferente acestuia vor fi
transmise instanței de judecată competente pentru examinarea cauzei contravenționale”;
36) Anexa nr. 8 la regulament se redă într-un nou format, conform modelului arătat în
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
37) Anexa nr. 9 se redă într-un nou format, conform modelului din Anexa nr. 2 la
prezenta hotărîre;
38) Anexa nr. 10 la regulament se abrogă.
2. Pct. 36) și 37) din prezenta hotărîre se pun în aplicare începînd cu 1 iulie 2019.
3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web oficială a Comisie Electorale Centrale și în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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