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Finanţarea partidelor politice discutată în cadrul dezbaterilor organizate de postul de 

televiziune „ELITA TV” din or. Rezina 

 

Data publicării: luni, 04 martie 2013 

 

La 04 martie 2013 Comisia Electorală Centrală a găzduit desfășurarea dezbaterilor cu tema: ”Problematica 

finanțării partidelor politice. Poate oare finanțarea publică a partidelor să diminueze corupția politică? 

Concluziile societății civile și ale reprezentanților partidelor din raioanele Rezina, Criuleni și Orhei”, 

organizate de postul de televiziune ”ELITA TV” din or. Rezina. 

 

Dezbaterile au făcut parte din faza 

finală a proiectului „Problematica 

finanțării partidelor politice, 

discutată la nivel local”. Elita 

politică de la Chișinău a fost invitată 

să-și expună opiniile vizînd cele 

două inițiative legislative existente 

cu privire la finanțarea partidelor 

politice în RM și să răspundă 

concluziilor, temerilor și sugestiilor 

lansate de reprezentanții partidelor 

și societatea civilă locală în cadrul dezbaterilor realizate în raioanele Rezina, Orhei și Criuleni. Opiniile 

exprimate vor fi prezentate în una din cele 5 emisiuni TV, realizate la Rezina, Orhei, Criuleni și Chișinău. 

  

Acest proiect este elaborat de postul de televiziune "ELITA TV" și susținut de Fundația Internațională 

pentru Sisteme Electorale (IFES) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
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Deplasarea delegaţiei CEC/IFES la Varşovia, Polonia 

 

Data publicării: luni, 08 aprilie 2013 

 

În perioada 4 – 8 martie curent o 

delegație compusă din 

reprezentanți ai Comisiei 

Electorale Centrale din Republica 

Moldova și IFES Moldova au 

efectuat o vizită de studiu la 

Varşovia pentru a lua cunoştinţă de 

sistemul de finanțare și 

monitorizare a finanțării partidelor 

politice din această țară. În cadrul 

vizitei, organizate de IFES 

Moldova, delegația a avut 

întrevederi cu membri ai Comisiei 

Electorale Naţionale a Poloniei (CEN), reprezentanţi ai Oficiului Electoral Naţional (OEN), ai celui mai 

mare partid politic al Poloniei Platforma Civică (Platforma Obywatelska) şi ai OSCE/BIDDO cu sediul în 

Polonia. 

 

Delegaţia CEC/IFES a fost condusă de managerul de proiect din cadrul IFES Moldova, Natalia Iuraş, şi de 

secretarul Comisiei, Andrei Volentir. Din partea CEC au participat, de asemenea, funcţionari ai Aparatului 

CEC: şefa Direcţiei financiar-economice, Liliana Voiticovschi, consultantul superior din cadrul Serviciului 

metodologic şi rapoarte financiare, Cristina Oţel, şi consultantul superior al Direcţiei juridice, Iulian 

Corotchi. Translatorul din partea IFES Moldova, Silvia Sturza, a asigurat traducerea din şi în limba engleză 

a şedinţelor la care a asistat delegaţia moldovenească, concomitent fiind responsabilă şi de partea logistică 

a vizitei de studiu.  

  

Scopul vizitei a fost schimbul de experienţă între CEC şi Comisia Electorală Naţională a Poloniei în ceea 

ce priveşte finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, raportarea, verificarea și sancţionarea. 

De asemenea, delegaţia şi-a propus să se informeze asupra aspectelor ce ţin de înregistrarea alegătorilor și 

registrul electronic al alegătorilor. 
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Ședinţe introductive   

                                                   

Delegaţia moldovenească şi-a început vizita cu o întrevedere, în cadrul căreia preşedintele CEN, dl Stefan 

J. Jaworski, şi directorul OEN, dl Kazimierz W. Czaplicki, au prezentat schema instituţional-electorală a 

Poloniei, rolul şi atribuţiile fiecărei verigi, în special rolul CEN în acest sistem. Întrevederea a avut ca temă 

„Principiile sistemului electoral al Poloniei” şi s-a axat pe următoarele informaţii:   

 cu privire la datele generale despre Polonia; 

 divizarea administrativ-teritorială și sistemul politic al Poloniei; 

 principiile de funcționare a CEN și a OEN, modalitatea de numire în funcția de membru al CEN, atribuțiile 

      instituțiilor; 

 principiile dreptului electoral polonez, alegeri parlamentare – SEJM şi SENAT, alegeri prezidenţiale, alegeri 

în Parlamentul European, alegeri locale, validarea alegerilor. 

 Şeful adjunct al Departamentului juridic, dl Romuald Drapinski, a făcut o prezentare a paginii web a CEN, 

a vorbit despre formarea în prezent a listelor alegătorilor, care diferă în funcţie de alegeri (parlamentare 

locale şi europene, prezidenţiale, locale generale), a punctat principiile ce stau la baza formării Registrului 

unic al alegătorilor, etapele de implementare a acestuia în următorii ani. 

  

Departamentul control financiar al OEN Polonia 

  

Cel mai important bloc de studiu şi schimb 

de experienţă, pentru care s-a acordat o 

deosebită atenţie şi timp, a fost cel al 

sistemului de finanţare a partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, ce a fost 

prezidat şi prezentat de Şeful 

Departamentului control financiar, dl 

Krzysztof Lorentz, şi ajutat de staff-ul 

Departamentului control financiar. Această 

parte a vizitei s-a focusat pe principiile de 

finanţare din bugetul de stat a partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, sursele 

de venituri ale partidelor politice, 

subvenţiile şi granturile de la bugetul de 

stat, transparenţa financiară a partidelor 

politice, controlul financiar al partidelor politice, sancţiunile aplicate. 
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Natalia Iuraş a făcut o prezentare a situaţiei la capitolul finanţării partidelor în Republica Moldova şi 

iniţiativa CEC/IFES de modificare a cadrului legal. 

  

După prezentarea dnei Natalia Iuraș, reprezentanţii Departamentului control financiar au prezentat 

delegaţiei CEC/IFES modele ale rapoartelor financiare şi alte documente prezentate de partidele politice ca 

probe ce dovedesc respectarea regulamentului, au explicat diverse cerinţe faţă de partidele politice, 

importanţa rapoartelor financiare şi a documentelor anexate, ce tehnici de verificare a rapoartelor se 

utilizează, care sînt termenii în cadrul raportării şi ce date se verifică, termenele care trebuie respectate. 

  

Amănunţit au fost descrise acţiunile Departamentului în cazul diferitor situaţii în procesul de verificare a 

rapoartelor, asupra căror aspecte se efectuează consultarea cu CEN, despre acceptarea, acceptarea cu 

rezerve, cazurile în care se respinge raportul, consecinţele şi impactul acestor decizii asupra finanţelor 

partidului. 

  

Auditorii finanțelor partidelor politice 

  

Delegaţia s-a întîlnit şi cu auditorii care la 

moment efectuau auditul rapoartelor şi 

activităţii financiare a partidelor politice 

selectate de OEN. Specialistul Șef al 

Departamentului control financiar, dl 

Tomasz Gasior, a prezentat datele 

statistice cu privire la numărul de auditori 

pe ţară şi cu cîţi din ei colaborează OEN, 

cîte partide anual sînt supuse auditului şi 

cîte persoane efectuează acest audit, 

principiile de selecţie a auditorilor, 

cerinţele faţă de ei, cheltuielile suportate 

de CEN cu privire la audit. La rîndul lor, auditorii şi-au prezentat experienţa de lucru, metodologia cu 

privire la controlul financiar al partidelor politice, au povestit ce standarde se folosesc, problemele ce apar, 

cum se soluţionează ele. Dr Marcin Walecki de la OSCE/BIDDO a facilitat această discuție, pe care o 

considerăm benefică și pentru faptul că auditorii au venit cu unele propuneri ce ar fi propice de inclus în 

legislaţia poloneză, dar şi moldovenească. 

  

Disciplina financiară a partidelor politice 

  

O altă întrevedere a avut loc la sediul partidului Platforma Civică cu reprezentanţii acestuia, printre care 

contabilul-şef, dna Ilona Korlacka, precum și reprezentantul financiar al fondului electoral al partidului, dl 
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Marcin Kulpa, dar şi alți reprezentanţi ai partidului. Natalia Iuraş a făcut o prezentare a situaţiei actuale 

privind finanţarea partidelor în Republica Moldova şi despre iniţiativa CEC/IFES de modificare a regulilor. 

Gazdele au descris succint activitatea Departamentului financiar, modul de organizare şi efectuare a 

controlului finanţelor partidului, despre centralizarea acestei activităţi în cadrul partidului pentru obţinerea 

unui control riguros al finanţelor, astfel fiind asigurată respectarea legislaţiei şi implicit evitarea suspendării 

finanţării partidului de la bugetul de stat. Dr. Marcin Walecki de la OSCE/BIDDO a facilitat și această 

întîlnire. 

  

OSCE/BIDDO Warsaw 

  

Grupul CEC/IFES s-a deplasat pentru o scurtă vizită la sediul internațional al OSCE/BIDDO din Varşovia 

unde dr. Marcin Walecki a prezentat un briefing succint la care a relatat recomandările formulate de 

instituţia pe care o reprezintă cu privire la proiectele de lege (cel înaintat de CEC şi un altul al deputatului 

Vlad Plahotniuc) ce vizează reglementarea finanţării partidelor politice în Republica Moldova. 

  

Reprezentanţii OSCE/BIDDO au salutat iniţiativa CEC, în special includerea dimensiunii de gen în 

formula de distribuire a finanţării partidelor de la bugetul de stat. Delegaţia CEC/IFES a mulţumit 

reprezentanţilor OSCE/BIDDO, dna Alice Thomas, şef interimar al Secţiei Suport Legislativ, dl Steven 

Martin, consilier în domeniul alegerilor, și dr. Marcin Walecki, şeful Secţiei pentru Guvernare Democratică 

şi Gender, pentru recomandările instituţiei şi a informat despre propunerile de modificare a proiectului 

CEC înaintate de Ministerul Justiţiei, despre noua formulă propusă privind distribuirea finanţării de la 

bugetul de stat, la care reprezentanţii OSCE/BIDDO şi-au exprimat speranţa că politicienii Republicii 

Moldova vor găsi soluţia optimă de distribuire a finanţării de la bugetul de stat între partidele politice. 

  

La final, echipa de lucru s-a întrunit din nou în incinta sediului Cancelariei Prezidenţiale a Poloniei, unde s-

a făcut o retrospectivă a vizitei, fiind trase concluzii în urma discuţiilor cu reprezentanţii CEN și OEN. 

După aceasta, delegaţiei CEC/IFES i s-a oferit o excursie către cele mai importante obiective turistice ale 

Varşoviei. 

  

Concluzii/recomandări cheie 

  

Vizita de studiu în domeniul finanţării partidelor a ajutat CEC și IFES să formuleze unele propuneri cu 

privire la îmbunătățirea cadrului legislativ ce vizează finanțarea partidelor politice în Republica Moldova, 

care includ următoarele: 

 

 nivelul de încredere în Comisia Electorală Națională a Poloniei este înalt, acest lucru fiind un element cheie 

pentru imaginea unei instituții eficiente la capitolul controlului asupra finanțării partidelor politice. Cu toate acestea, 
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CEC nu trebuie să uite care este funcția sa de bază, și anume organizarea alegerilor, de aceea trebuie să-și echilibreze 

bine rolul în monitorizarea finanțelor partidelor politice pentru a nu-și neglija atribuțiile; 

 pentru evitarea acuzaţiilor la adresa CEC că ar fi implicată în finanţele partidelor politice, ar fi salutară 

crearea în cadrul CEC a unui Departament de control al finanțelor partidelor politice, care va efectua monitorizarea 

rapoartelor financiare ale partidelor politice, selectarea auditorilor şi partidelor supuse controlului; 

 prezentarea rapoartelor anuale şi celor din cadrul campaniilor electorale să fie efectuată în strictă 

conformitate cu termenele stipulate, iar în cazul încălcării acestor termene să survină inevitabil aplicarea 

necondiţionată a suspendării finanţării de stat a partidului pentru o perioadă de un an; 

 selectarea auditorilor şi partidelor ce vor fi supuse controlului să fie efectuată de către CEC. Cerințele de 

selectare a auditorilor trebuie să fie transparente și clare pentru toți participanții; 

 cea mai mare problemă a auditorilor este timpul restrîns pe care îl au la dispoziție pentru  realizarea 

auditului. Partidele politice, de obicei, nu cooperează eficient și nu respectă termenele limită stabilite de auditori. 

Deși auditorii sînt selectați cu 3 luni înaintea datei limită de transmitere a rapoartelor anuale ale partidelor (31 

martie), este nevoie de sancțiuni/motivații mai eficiente pentru a determina partidele să-și transmită rapoartele și 

documentele de suport mai rapid, pentru ca auditorii să-și poată realiza funcția lor în mod eficient pînă la termenul 

limită impus de lege; 

 toți auditori trebuie să dețină același formular cu aceleași întrebări, indiferent de partidul supus auditului. 

Diferenţa poate exista doar în cazul auditului de partid şi al auditului campaniei electorale; 

 dat fiind faptul că standardele internaţionale de audit sînt de ordin general, ar fi mai bine de elaborat anumite 

standarde specifice în cazul auditului de partid şi al auditului campaniei electorale; 

 în Polonia, bugetul anual destinat finanțării partidelor politice este de 12,8 mln. EUR. Suma pe care OEN o 

cheltuiește pentru auditul anual este de doar 82.000 EUR care înseamnă doar 0,006% din suma totală oferită 

partidelor politice. Investiția în auditori este minoră, eficientă și care oferă un plus de încredere; 

 sancțiunile constituie un element esențial de disciplinare a partidelor politice. Practica din Polonia arată că 

sancțiunile financiare sînt cele mai eficiente; 

 în Polonia, partidele politice sînt finanţate în cea mai mare parte din bugetul de stat. Acesta este factorul 

primar care îi motivează și îi disciplinează. Este clar însă că în cazul Republicii Moldova mai sînt necesare și alte 

motivații suplimentare. 
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Comisia de la Veneţia a avizat proiectul de lege privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale 

 

Data publicării: vineri, 15 martie 2013 

 

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) şi Biroul OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) au adoptat, în cadrul celei de-a 94-a sesiuni plenare a 

Comisiei de la Veneția din 8-9 martie 2013, opinia comună asupra proiectului de lege pentru modificarea 

legislației în vigoare privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, elaborat de Comisia 

Electorală Centrală. În acelaşi context, organismele internaţionale respective şi-au formulat punctul de 

vedere asupra iniţiativei legislative înaintate de către un deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

  

Proiectele de lege conţin reglementări ce vizează reforma sistemului de finanțare a partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, domeniu abordat pe larg atît la nivel naţional, cît şi pe plan internaţional. Experţii 

celor două instituţii au remarcat relevanţa şi oportunitatea ambelor proiecte de lege, menţionînd că obiectul 

de reglementare al acestora este actual, indispensabil și justificat, recomandînd totodată, prin avizul lor, 

comasarea celor două proiecte de lege într-un singur text. 

 

Textul original al opiniei poate fi accesat la următoarea adresă: http://www.osce.org/odihr/elections/100077 

 

Menţionăm că, recent, Ministerul Justiţiei a finalizat şi a expediat Guvernului spre aprobare proiectul Legii 

pentru modificarea legislației în vigoare privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

din Republica  Moldova. 

 

 

 

 

 

  

http://www.osce.org/odihr/elections/100077
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Comisia Electorală Centrală a desfăşurat Ziua uşilor deschise pentru studenții mai 

multor instituții de învățămînt superior din țară 

 

Data publicării: vineri, 22 martie 2013 

 

La 21 martie 2013, Comisia 

Electorală Centrală a organizat 

Ziua uşilor deschise pentru un 

grup de studenţi din cadrul a 

patru instituţii de învăţămînt 

superior din ţară: Universitatea 

de Stat din Moldova, Academia 

de Studii Economice din 

Moldova, Universitatea Tehnică 

din Moldova şi Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova. 

  

Preşedintele Comisiei, dr. Iurie 

Ciocan, şi vicepreşedintele Ştefan Urîtu, au adresat un cuvînt de salut tinerilor şi au relatat în linii generale 

despre activitatea Comisiei. 

  

În cadrul evenimentului, dr. Iurie Ciocan a pus în discuţie subiectul finanţării partidelor politice în 

Republica Moldova şi finanţarea campaniilor electorale. De asemenea, studenţii au avut posibilitate nu 

doar să asculte informaţii, dar şi să participe activ la un joc de simulare a zilei alegerilor. Participanţii au 

exersat roluri de alegători, observatori, reprezentanţi mass-media şi funcționari ai organelor electorale, 

îndeplinind fiecare anumite obligaţii. 

  

Totodată, tinerii au vizionat un film instructiv referitor la responsabilităţile biroului electoral în ziua 

alegerilor, precum şi modalitatea de votare şi monitorizare a procesului electoral. La final, studenții au 

primit pungi personalizate cu diverse materiale informative, cărţi şi publicaţii ale CEC pentru biblioteca 

facultăţii. (Galerie foto) 

 

Acţiunea de educaţie civică respectivă a avut ca obiectiv familiarizarea tinerilor cu diversele aspecte legate 

de activitatea Comisiei şi conştientizarea importanţei instituţiei alegerilor. 

 

Ziua uşilor deschise este o activitate prevăzută în Planul de activitate al Comisiei pentru 2013. 

 

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=70&l=
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

 

Comisia Electorală Centrală a organizat un training pentru reprezentanţii partidelor 

politice în domeniul finanţării partidelor politice 

 

Data publicării: marţi, 26 martie 2013 

  

În perioada 26-27 martie 2013 

Comisia Electorală Centrală, în 

colaborare cu Reprezentanţa în 

Moldova a Fundaţiei Internaţionale 

pentru Sisteme Electorale (IFES), a 

desfăşurat un training cu tema 

„Finanţarea partidelor politice şi 

campaniei electorale”, destinat 

partidelor politice şi organizaţiilor 

social-politice. 

  

Scopul instruirii a fost de a oferi 

participanţilor cunoştinţe şi 

deprinderi despre procedura de acumulare şi utilizare a fondurilor partidelor politice, în vederea garantării 

unui proces electoral corect şi transparent. 

  

Au fost puse în discuţie subiecte privind reforma finanţării partidelor politice din Republica Moldova, 

diferitele modele de finanţare politică, veniturile şi cheltuielile partidelor politice. Training-ul a inclus şi un 

compartiment dedicat noului model al raportului financiar al partidelor politice, aprobat recent de către 

CEC. 

  

Evenimente similare vor fi organizate şi pentru reprezentanţii instituţiilor mass-media şi ai societăţii civile. 

Galerie foto: link 

  

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=71&l=
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Comisia Electorală Centrală a recepţionat de la autorităţile publice locale liste electorale 

în format electronic pentru 1941 secţii de votare din totalul celor 1955 
 

Data publicării: vineri, 15 aprilie 2013 

 

Pînă la 15 aprilie 2013 Comisia Electorală Centrală a recepţionat de la autorităţile publice locale liste 

electorale în format electronic pentru 1941 secţii de votare din totalul celor 1955, constituite la alegerile 

locale generale din 2011. 

  

Deşi termenul de prezentare a informaţiei respective de către autorităţile administraţiei publice locale a fost 

depăşit, Comisia urmează să recepţioneze încă listele electorale de la 3 primării. Ulterior, va fi efectuată o 

analiză calitativă privind întocmirea şi actualizarea listelor. 

  

Menţionăm că recepţionarea listelor electorale este în derulare, iar despre rezultatele finale CEC va informa 

publicul cu periodicitate. 

  

Amintim că în conformitate cu art.39 alin. (3) din Codul electoral „Autorităţile administraţiei publice 

locale, în fiecare an (după 1 ianuarie), precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel tîrziu la 

1 martie, prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale”. 

 

 

 

 

 


