
 

 

 
 

Proiect 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea unor regulamente ale Comisiei Electorale Centrale 

 

 În temeiul art. 18 și art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

 1. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin 

hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 1) la punctul 3, în noțiunea raport privind gestiunea financiară după textul „cheltuielile 

efectuate în perioada de gestiune,” se introduce textul „anexele, registrele, borderourile,”; 

2) la punctul 31, textul „datele de identificare ale donatorului” se substituie prin textul 

„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”; 

 3) la punctul 32, după textul „Declarația privind donația în numerar” se introduce textul „care 

va conține 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”;   

 4) la punctul 65, după textul „pînă la data de 15 iulie” se introduce textul „și 15 ianuarie”;   

 5) regulamentul se completează cu punctul 671, cu următorul cuprins:  

          „671. Toate compartimentele raportului prezentat în condițiile pct. 67 trebuie să fie completate 

integral, iar în compartimentele la care nu s-au înregistrat valori se va indica cifra „0”. 

Responsabilitatea privind corectitudinea și veridicitatea informațiilor despre cotizanți, donatori, atât 

din țară, cât și din afara țării, îi revine partidului politic, sub sancțiunea de a răspunde conform 

legislației în vigoare.”; 

6) punctul 69 se expune într-o nouă redacție și va avea următorul cuprins: 

„69. Informația conținută în rapoartele privind gestiunea financiară și anexele relevante la 

acesta (inclusiv numele, prenumele, locul de muncă, ocupația, calitatea de membru de partid, sursa 

de venit sau finanțare a donatorului, dar și informația concludentă (concluzii, opinii) din rapoartele 

de audit independent) este publică. Alte informații din rapoarte și anexe pot fi publicate cu respectarea 

legislației privind protecția datelor cu caracter personal. În termen de 48 de ore de la recepționarea și 

acceptarea raportului privind gestiunea financiară și anexelor, acestea se publică pe pagina web 

oficială a Comisiei Electorale Centrale. Partidele politice sunt obligate, de asemenea, să-și publice 

raportul financiar pe pagina lor web.”;  

7) la punctul 72, după textul „poate solicita prezentarea” se introduce textul „copiilor 

autentificate de pe documente primare și”;  

3) anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 8  se expun într-o nouă redacție, conform anexelor nr. 1-7 la 

prezenta hotărâre. 

 

2. Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 303 – 305, art. 1671), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1) la punctul 4, în noțiunea rapoarte privind finanțarea campaniei electorale, după textul 

„rapoartele concurentului electoral” se introduce textul „ inclusiv anexele, registrele, borderourile 

anexate,”    

2) la punctul 17, după textul „vor completa un formular,” se introduce textul „care va conține 

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,”;    



3) punctul 20 se expune într-o nouă redacție și va avea următorul cuprins:  

 „20. Donațiile prin operațiuni bancare pot fi efectuate prin intermediul conturilor de card 

bancar deschise în băncile din țară sau de peste hotare și/sau prin virament (transfer bancar) în contul 

„Fond electoral”. Donațiile prin operațiuni bancare, în cazul persoanelor fizice, se confirmă prin 

documente primare întocmite de instituțiile financiare naționale care au încasat și au efectuat 

viramentul, sau de concurentul electoral, în cazul donațiilor de peste hotare, cu indicarea obligatorie 

a numelui, prenumelui, codului numeric personal, domiciliului, zilei, lunii, anului nașterii, locului de 

muncă, ocupației, calității de membru de partid, sursei de venit sau finanțare a donatorului, țării unde 

a obținut venit, precum și a destinației plății. Donațiile prin operațiuni bancare, în cazul persoanelor 

juridice, se confirmă prin documente primare întocmite de instituțiile financiare naționale care au 

încasat și au efectuat viramentul, cu indicarea obligatorie a denumirii, codului numeric de identificare 

(IDNO), adresei juridice, precum și a destinației plății.”;    

4) la punctul 30, după textul „Raportul privind finanțarea campaniei electorale” se introduce 

textul „cu anexele relevante și copiile autentificate de pe documente primare”;    

5) punctul 34 se expune într-o nouă redacție și va avea următorul cuprins:  

 „34. Rapoartele și anexele la acestea recepționate de către Comisia Electorală Centrală sunt 

plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la acceptarea 

lor. Informația conținută în rapoartele privind gestiunea financiară și anexele relevante la acestea, 

inclusiv numele, prenumele, locul de muncă, ocupația, calitatea de membru de partid, sursa de venit 

sau finanțare a donatorului, precum și țara unde a obținut venit donatorul, în cazul donațiilor din afara 

țării, este publică. Alte informații din rapoarte și anexe pot fi publicate cu respectarea legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal.”;     

6) anexele nr. 1 și nr. 4 se expun într-o nouă redacție, conform anexelor nr. 8-9 la prezenta 

hotărâre. 

 

           3. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 4176/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 

229-233, art. 831), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 14, după textul „vor completa un formular,” se introduce textul „cu indicarea 

obligatorie a numelui, prenumelui, codului numeric personal, domiciliului, zilei, lunii, anului nașterii, 

locului de muncă, ocupației, calității de membru de partid, sursei de venit sau finanțare a 

donatorului,”;  

2) punctul 17, se expune într-o nouă redacție și va avea următorul cuprins:  

 „17. Donațiile prin operațiuni bancare pot fi efectuate prin intermediul conturilor de card 

bancar deschise în băncile din țară sau de peste hotare și/sau prin virament (transfer bancar) în contul 

„Destinat grupului de inițiativă”. Donațiile prin operațiuni bancare, în cazul persoanelor fizice, se 

confirmă prin documente primare întocmite de instituțiile financiare naționale care au încasat și au 

efectuat viramentul, sau de concurentul electoral, în cazul donațiilor de peste hotare, cu indicarea 

obligatorie a numelui, prenumelui, codului numeric personal, domiciliului, zilei, lunii, anului nașterii, 

locului de muncă, ocupației, calității de membru de partid, sursei de venit sau finanțare a donatorului, 

țării unde a obținut venit, precum și a destinației plății. Donațiile prin operațiuni bancare, în cazul 

persoanelor juridice, se confirmă prin documente primare întocmite de instituțiile financiare 

naționale care au încasat și au efectuat viramentul, cu indicarea obligatorie a denumirii, codului 

numeric de identificare (IDNO), adresei juridice, precum și a destinației plății.”;    

3) la punctul 25, după textul „Raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă” se 

introduce textul „cu anexele relevante și copiile autentificate de pe documente primare”;  

4) punctul 29 se expune într-o nouă redacție și va avea următorul cuprins: 

„29. Rapoartele și anexele la acestea recepționate de către Comisia Electorală Centrală sunt 

plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la acceptarea 

lor. Informația conținută în rapoartele privind gestiunea financiară și anexele relevante la acestea, 

inclusiv numele, prenumele, locul de muncă, ocupația, calitatea de membru de partid, sursa de venit 

sau finanțare a donatorului, precum si țara unde a obținut venit donatorul, în cazul donațiilor din afara 

țării, este publică. Alte informații din rapoarte și anexe pot fi publicate cu respectarea legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal.”;     

5) anexele nr. 1 și nr. 4 se expun într-o nouă redacție, conform anexelor nr. 10-11 la prezenta 

hotărâre. 



 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele 

Comisiei Electorale Centrale           Angelica CARAMAN 

 

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale               Alexandr BERLINSCHII 

 

 

Chișinău ,  

Nr. ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


