
SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Comisiei Electorale  

„Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale  nr. 114 din 18 august 2016” 

 

 

 

 

Conţinutul articolelor/ punctelor 

din proiectul prezentat spre 

avizare şi coordonare 

 

Participantul la 

consultarea publică 

Demersul nr./data 

Nr. obiecţiei/ 

propunerii 

(recomandării) 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii 

(recomandării) 

Argumentarea  

autorului  

proiectului 

 

I. Obiecţii şi propuneri (recomandări) de ordin general 

 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr.178 din 24.04.2018 

(înregistrat la Comisie cu 

nr. CEC7/7609 din 

25.04.2018) 

1 Recomandăm CEC să 

faciliteze procedura de 

colectare și înregistrare a 

donațiilor pentru grupurile 

de inițiativă, fără utilizarea 

Mașinlor de Casă și 

Control (MCC). 

Aplicarea mașinilor de 

casă și control pentru 

efectuarea decontărilor 

în numerar este 

reglementată prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr. 474 din 28 aprilie 

1998. 

Prin urmare, CEC nu 

este competentă să 

intervină cu 

reglementări pentru 

procedura respectivă. 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr.178 din 24.04.2018 
2 Sugerăm introducerea în 

Regulament a unor măsuri 

de înregistrare a donațiilor 

primite de la persoanele 

Formularul privind 

donațiile în numerar 

din Anexa nr. 2 la 

Regulament semnifică 



(înregistrat la Comisie cu 

nr. CEC7/7609 din 

25.04.2018) 

fizice prin includerea 

următorului conținut – „În 

cazul încasării sumelor 

donațiilor, în numerar, 

trezorierul va elibera bonul 

de încasare și va înregistra 

imediat operațiunile de 

încasare, în Registrul 

donațiilor din partea 

persoanelor fizice, 

conform modelului din 

Anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament”. 

doar acceptarea primirii 

mijloacelor financiare 

donate de către grupul 

de inițiativă. 

Ulterior, formularul se 

anexează la 

documentele contabile 

ale grupului de 

inițiativă în favoarea 

căruia s-a efectuat 

donația. 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr.178 din 24.04.2018 

(înregistrat la Comisie cu 

nr. CEC7/7609 din 

25.04.2018) 

3 Recomandăm introducerea 

în Anexa nr. 1 a 

respectivului Regulament, 

între sintagmele 

”(________ locul de 

muncă (organizația, 

instituția))” și ” depun în 

numerar suma de ______”, 

sintagma „declar pe 

propria răspundere că nu 

posed/posed cont bancar 

deschis în Republica 

Moldova” 

Alegerea formei 

donației este decizia 

fiecărui cetățean. 

Ținînd cont de faptul că 

informația referitor la 

donații conține date 

despre locul de 

muncă/pensionare a 

donatorilor, aceștia 

avînd conturi 

salariale/de pensie, 

declararea conturilor 

curente va duce la 

identificarea acestora. 

Potrivit Legii nr. 133 

din 8 iulie 2011 privind 

protecția datelor cu 

caracter personal, orice 

informație referitoare la 

o persoană fizică 



identificată sau 

identificabilă este cu 

caracter personal 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr.178 din 24.04.2018 

(înregistrat la Comisie cu 

nr. CEC7/7609 din 

25.04.2018) 

4 Recomandăm completarea 

Regulamentului prin 

prevederi ce ar simplifica 

procedura de deschidere a  

contului „Destinat 

Grupului de inițiativă” 

Procedura de 

deschidere a unui cont 

bancar, indiferent de 

tipul acestuia, este 

reglementată de actele 

normative ale Băncii 

Naționale a Moldovei 

și ale fiecărei bănci 

comerciale. 

 

 

I. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


