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Propunerile (recomandările) 

1. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins: 

anexa nr. 8 

Nu se acceptă. 

Conform principiilor de tehnică legislativă, 

în cazul în care se urmărește scopul modificării 

anexei sau expunerea acesteia într-o nouă 

redacție, modificările urmează fi indicate 

expres în textul proiectului de hotărâre. Din 

redacția propusă de participantul la procesul de 

consultare publică rezultă că anexa nr. 8 la 

regulament va avea drept conținut doar textul 

„anexa nr. 8”. 
2. În anexa nr. 8 la regulament, la „Compartimentul II. Surse de finanțare”, 

rubrica „Cotizații de membru de partid în perioada _____”, se propune 

următorul tabel de date: 

 
Nr. 

d/o 
Organizația 

de partid 

Dat

a 

Persoana 

responsabilă 

Nr. de 

telefon 

Suma (lei) Documentul 

de plată 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

TOTAL   
 

Se ia act de recomandare. 

Totodată se atrage atenția asupra faptului că 

datele despre membrul de partid prevăzute la 

„Compartimentul II. Surse de finanțare”, 

rubrica „Cotizații de membru de partid în 

perioada _________” din modelul raportului 

financiar (redacția actuală), permit identificarea 

persoanei fizice (cotizantului), asigurând astfel 

principiul transparenței în finanțarea privată a 

partidului politic. 

Reținem că principiul menționat mai sus are 

o importanță majoră, fiind consacrat inclusiv în 

actele normative internaționale. De exemplu, 

pct. 2.3. lit. d) din Codul bunelor practici în 

materie electorală (Linii directoare și raport 

explicativ) adoptat de Comisia europeană 

pentru Democrație prin Drept în cadrul celei de-

a 52 Reuniune Penară (Veneția, 18-19 



octombrie 2002) prevede că finanțarea 

partidelor politice trebuie să fie transparentă.  

În aceeași ordine de idei, respectarea strictă 

a principiului transparenței în finanțarea 

partidelor politice este susținută și de misiunile 

internaționale de observare, ori una din 

recomandările OSCE/ODIHR adresate 

Republicii Moldova vizează să se permită 

contribuțiile private, în limitele clar definite, 

sub rezerva unor cerințe adecvate de 

transparență și supraveghere atentă. 

Deopotrivă, propunerile de modificare a 

modelului raportului financiar prin reflectarea 

doar a sumei contabilizate de organizația de 

partidului politic, fără indicarea expresă a 

datelor despre cotizant, pot diminua principiul 

transparenței veniturilor obținute de un partid 

politic din sure private, precum și permite 

anonimizarea cotizantului. 

Propunerea înaintată se va examina în 

contextul procedurii de examinare a proiectului 

propus spre consultare.  

 


