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I. INFORMAȚII GENERALE 

 

 

Raportul privind finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale pentru anul 2017 este 

prezentat Parlamentului Republicii Moldova în temeiul art. 30 alin. (4) al Legii nr. 294 – XVI din 21 

decembrie 2007 privind partidele politice (în continuare - Legea privind partidele politice)1. 

 

Norma respectivă a fost aplicată pentru prima dată în anul 2016, iar prin prezentul Raport Comisia 

face cunoscut nivelul de realizare a activităților și atribuțiilor în domeniul finanțării partidelor politice şi 

a campaniilor electorale pe parcursul anului 2017. 

 

În temeiul art. 1, art. 22 alin. (2) și cap. IV din Codul electoral, art. 30 alin. (1) din Legea privind 

partidele politice și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 137 din 14 februarie 2006, Comisia exercită atribuțiile 

de supraveghere și control al respectării prevederilor legislației în vigoare privind finanțarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale. 

 

Cadrul legislativ care reglementează activitatea de finanţare a partidelor politice și a campaniilor 

electorale din Republica Moldova: 

 - Codul electoral; 

- Legea privind partidele politice; 

- Legea bugetului de stat; 

- Codul contravențional; 

- Codul penal; 

- Codul fiscal.  

 

Cadrul normativ cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.  

Conform dispozițiilor Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative și ale Legii nr. 61 din 9 aprilie 2015 pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a aprobat: 

a) Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale2 (hotărîrea CEC nr. 3352 din 4 mai 

2015). Documentul reglementează condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor 

electorale, precum şi procedura de prezentare la organele electorale a rapoartelor privind 

veniturile şi cheltuielile din campania electorală; 

b)  Regulamentul cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea 

referendumului republican3 (hotărîrea CEC nr. 4315 din 20 noiembrie 2015). Necesitatea 

aprobării regulamentului a fost identificată după ce la 5 noiembrie 2015 a fost depusă cererea 

privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului de revizuire a 

articolelor 60 alin. (2), 70 alin. (3), 78 și 89 din Constituție. Actul normativ prevede că toate 

activitățile grupului de inițiativă în perioada oferită pentru colectarea semnăturilor în susținerea 

inițierii referendumului se efectuează conform prevederilor Codului electoral ce țin de 

                                                           
1 http://lex.justice.md/md/327053%2520/ 

 
2 

http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/C2_Regulamentul%20privind%20finan%C8%9Barea%20campaniilor%20el

ectorale.pdf 
3 http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/25.pdf 

http://lex.justice.md/md/327053%2520/
http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/C2_Regulamentul%20privind%20finan%C8%9Barea%20campaniilor%20electorale.pdf
http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/C2_Regulamentul%20privind%20finan%C8%9Barea%20campaniilor%20electorale.pdf
http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/25.pdf
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campaniile electorale și ale Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aplicate 

în modul corespunzător; 

c) Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice4 (hotărîrea CEC nr. 4401 din 

23 decembrie 2015). Documentul reglementează condițiile și modul de susținere financiară a 

partidelor politice, de finanțare privată și de la bugetul de stat a acestora, modul de distribuire a 

subvențiilor și de folosire a lor, precum şi procedura de prezentare a rapoartelor de gestiune 

financiară a partidelor politice, în acest fel fiind asigurat un grad mai înalt de transparentizare a 

finanțării partidelor politice, precum și de supraveghere și control al finanțării partidelor politice. 

d) Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă5 (hotărîrea CEC nr. 114 din 18 

august 2016) stipulează condițiile și modul de susținere financiară a grupurilor de inițiativă, 

precum şi procedura de prezentare la Comisia Electorală Centrală a rapoartelor privind fluxul 

mijloacelor bănești aferente activității acestora. 

 

În anul 2017, urmare a modificării Legii privind partidele politice (în partea ce vizează utilizarea 

subvențiilor de la bugetul de stat) și ulterior legii electorale (prin care a fost modificat sistemul electoral, 

inclusiv modificate modalitatea și termenul de depunere a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile în 

campania electorală de către concurenții electorali), Comisia  prin hotărîrea CEC nr. 730 din 14 februarie 

2017 a modificat Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, iar prin hotărîrea CEC nr. 

1177 din 13 octombrie 2017 și Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale.  

O altă modificare din 2017 la  Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice a fost 

introdusă prin hotărîrea CEC nr. 1100 din 12 septembrie 2017 în scopul executării Încheierii Curții 

Supreme de Justiție din 6 septembrie 2017 prin care a rămas irevocabilă hotărîrea Judecătoriei Centru din 

30 septembrie 2016, potrivit căreia s-a dispus anularea parțială a pct. 32 din regulament, și anume 

dispoziția regulamentară: „suma donației în numerar oferită unui partid de o persoană în anul de gestiune 

nu poate depăși un salariu mediu lunar pe economie stabilit pentru anul respectiv”. 

 

Totodată, pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor cadrului normativ în domeniul 

finanțării activității partidelor politice, a fost elaborat Îndrumar privind întocmirea Raportului privind 

gestiunea financiară a partidului politic, a cărei scop este stabilirea conținutului și detalierea modului de 

întocmire a Raportului asupra gestiunii financiare a partidului politic de către toate partidele politice, 

precum și Îndrumar privind colectarea, evidența și raportarea cotizațiilor de membru de partid, care descrie 

atribuțiile și responsabilitățile partidelor și altor organizații social-politice, membrilor acestora în procesul 

de colectare, evidență și raportare a cotizațiilor. Documentele vizate au ghidat și facilitat activitatea 

persoanelor responsabile de finanțe din cadrul partidelor politice, în procesul de raportare în anul 2017. 

 

Principalele activități realizate în anul 2017 de către Comisia Electorală Centrală în vederea 

supravegherii şi controlului respectării prevederilor legislației în vigoare privind finanțarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, în limita competențelor sale au vizat:  

 recepționarea, sistematizarea, verificarea și analiza rapoartelor privind gestiunea financiară 

semestrială și anuală a partidelor politice; 

 recepționarea, sistematizarea, verificarea și analiza rapoartelor prezentate în campania electorală 

pentru alegerile locale noi din 14 mai 2017;  

 recepționarea, sistematizarea, verificarea și analiza rapoartelor prezentate în campania electorală 

pentru alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017; 

                                                           
4 

http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20finantarea%20activitatii%20partidelor%20poli

tice(1).pdf 
5 http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Reg_finan%C8%9B_grup_ini%C8%9Biat_.pdf 

 

http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20finantarea%20activitatii%20partidelor%20politice(1).pdf
http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Regulamentul%20privind%20finantarea%20activitatii%20partidelor%20politice(1).pdf
http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamente/Reg_finan%C8%9B_grup_ini%C8%9Biat_.pdf
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 recepționarea, sistematizarea, verificarea și analiza rapoartelor prezentate de Grupul de inițiativă 

pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a primarului general al municipiului 

Chișinău; 

 recepționarea, sistematizarea, verificarea și analiza rapoartelor prezentate de participanții la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017; 

 elaborarea materialelor metodice, de instruire și informative privind finanțarea partidelor politice 

și a campaniilor electorale;  

 desfășurarea activităților de instruire a subiecților implicați și interesați în procesul de finanțare a 

partidelor politice și a campaniilor electorale; 

 examinarea sesizărilor ce au vizat domeniul finanțării partidelor politice și campaniilor electorale; 

 constatarea contravențiilor și întocmirea proceselor-verbale de contravenție.  

 

Pe parcursul anului 2017, Comisia Electorală Centrală a desfășurat  instruiri pentru subiecții 

implicați și interesați în procesul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, după cum 

urmează:  

 în perioada 20 – 21 februarie 2017, în cadrul proiectului „Susținerea Comisiei Electorale Centrale 

în dezvoltarea unui sistem de raportare digitală cu privire la finanțele partidelor politice”, în parteneriat 

cu Institutul International pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA International) și Centrul de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral, au fost organizate reuniuni cu trezorierii partidelor politice și 

cu reprezentanții instituțiilor interesate de dezvoltarea acestui sistem. Întîlnirile cu tema „Soluții digitale 

pentru raportarea și dezvăluirea finanțelor partidelor politice” au avut ca scop identificarea necesităților 

grupului țintă în cadrul procesului de elaborare a platformei digitale. La acestea au participat 14 trezorieri, 

funcționari din cadrul Curții de Conturi și Comisiei Electorale Centrale.  

 16 martie 2017 - seminarul cu tema „Particularitățile întocmirii Raportului privind gestiunea 

financiară pentru anul 2016”, la care au participat persoanele responsabile de finanțe (trezorierii) din 

cadrul partidelor politice. Din cele 45 de partide și alte organizații social-politice au dat curs invitației de 

a participa la instruire 16 formațiuni politice, care au desemnat în acest sens 19 reprezentanți. Totodată, 

la seminar au participat doi reprezentanți ai Curții de Conturi, precum și doi reprezentanți ai Serviciului 

fiscal de stat.  

 3 mai 2017 - seminarul cu tema „Particularitățile evidenței contabile pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017. La seminar au participat 7 persoane.  

 2 noiembrie 2017 - seminarul cu tema „Particularitățile evidenței contabile a cheltuielilor pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi și a referendumului local privind revocarea primarului 

general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”, în cadrul căruia au participat 11 contabili 

ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi. 

Totodată, la solicitarea trezorierilor formațiunilor politice, reprezentanții Comisiei acordă 

consultanță privind aplicarea corectă a legislației în vigoare.  

 

Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral, inclusiv raportarea modului de finanțare a 

partidelor politice și a campaniilor electorale, este o prioritate pe agenda Comisiei Electorale Centrale, iar 

în acest sens, în anul 2017 a fost aprobat Caietul de sarcini pentru elaborarea subsistemului informatic 

„Control financiar”, scopul căruia constă în automatizarea proceselor de colectare, analiză și 

transparentizare tuturor rapoartelor prezentate Comisiei de către partidele politice și concurenții electorali. 

  

 Acțiunile privind dezvoltarea și implementarea SSI „Control Financiar” sunt realizate în cadrul 

proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de 

PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
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(USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului  pentru Buna Guvernare și al 

Ambasadei Olandei prin Programul Matra.”, care  au identificat surse financiare pentru dezvoltarea și 

implementarea respectivului subsistem. 

 

 E de menționat că după desfășurarea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, grupul de 

lucru interinstituțional creat de CEC în vederea elaborării proiectului de lege pentru modificarea și 

completarea Codului electoral și a legislației conexe și-a reluat activitatea. Componența acestuia a fost 

modificată, în grupul de lucru fiind incluși membri ai CEC, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului 

Republicii Moldova, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Biroului pentru Relații cu Diaspora, Asociației 

Promo-LEX și ADEPT. În cadrul ședințelor de lucru, membrii grupului au analizat cadrul legal existent 

și au formulat propuneri pentru amendarea mai multor articole ale Codului electoral și a legislației conexe 

în vederea înlăturării deficiențelor și lacunelor legislative identificate. Ca urmare, au fost identificate 

propuneri de amendare inclusiv a articolelor 41 și 43 („Condiţiile şi modul de susţinere financiară a 

campaniilor electorale”, „Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale”), care ar îmbunătăți 

procedurile electorale, acestea fiind remise Ministerului Justiției și Parlamentului Republicii Moldova în 

vederea examinării oportunității de  modificare a cadrului legislativ. 
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II. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE 

  

 2.1. RAPOARTELE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ A PARTIDELOR POLITICE 

 

Potrivit art. 29 al Legii privind partidele politice, rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor 

politice se prezintă Comisiei semestrial, pînă la data de 15 a ultimei luni a perioadei de raportare, şi anual, 

pînă în data de 31 martie.  

În vederea dezvoltării normei legale precitate, Regulamentul privind finanțarea activității partidelor 

politice, la pct. 65 stabilește în mod expres data limită la care partidul politic prezintă Comisiei rapoartele 

financiare: cel semestrial – pînă la data de 15 iulie a anului de gestiune, iar cel anual – pînă în data de 31 

martie.  

Aceeași normă statuează că partidele politice beneficiare de alocaţii de la bugetul de stat vor prezenta 

rapoartele şi la Curtea de Conturi, care urmează să exercite controlul asupra utilizării alocaţiilor primite 

de partidele politice de la bugetul de stat, conform prevederilor ce reglementează activitatea acesteia.  

 

În anul 2017, potrivit datelor prezentate de Ministerul Justiției, 45 de partide politice și alte 

organizații social-politice au fost înregistrate în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. 

 

 

RAPORTAREA SEMESTRIALĂ 

În anul 2017, data de 15 iulie a căzut într-o zi de odihnă, fapt pentru care Comisia a informat 

partidele despre posibilitatea depunerii raportului în următoarea zi lucrătoare - 17 iulie 2017. 

 

În vederea realizării prevederilor legale, Comisia Electorală Centrală a recepționat și sistematizat 

rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice prezentate pentru primul semestru al anului 

2017, ca urmare a verificării și analizei acestora CEC a adoptat hotărîrea nr. 1118 din 19 septembrie 

20176. Totodată, în condițiile pct. 69 din  Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

în decurs de 48 ore de la acceptarea rapoartelor, pe pagina web a Comisiei, la rubrica „Finanțarea 

partidelor” / „Rapoarte financiare” / Anul 20177 a fost plasată informația privind veniturile acumulate și 

cheltuielile efectuate de partidele politice, inclusiv identitatea donatorilor și sumele donate. 

 

În urma verificării rapoartelor (38 la număr) sub aspectul respectării termenului de prezentare, al 

plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele privind modul de întocmire a acestora, Comisia 

Electorală Centrală a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul 

semestru al anului 2017 și a constatat nerespectarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare, 

stabilit la art. 29 alin. (1) din Legea privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea 

activității partidelor politice, de către 8 formațiuni politice, care au prezentat rapoartele pentru primul 

semestru, peste termenul stabilit, adică după data de 17 iulie 2017: 

 

1. Partidul Conservator (18.07.2017) 

2. Partidul Politic ,,Frontul Salvării Moldovei” (18.07.2017) 

3. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova (19.07.2017) 

                                                           
6 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=20671&l=ro 
7 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1995&rid=20313&l=ro 

 

http://www.cec.md/index.php?pag=cat&id=1799&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=cat&id=1799&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=cat&id=1800&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=20671&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1995&rid=20313&l=ro
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4. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (20.07.2017) 

5. Partidul Politic „Patria” (25.07.2017) 

6. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” (27.07.2017) 

7. Partidul Socialist din Moldova (11.08.2017) 

8. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei (17.08.2017) 

 Tot prin aceeași hotărîre, CEC a constatat încălcarea termenului de depunere a rapoartelor pentru 

primul semestru al anului 2017 de către 7 partide politice, care nici pînă la data adoptării hotărîrii 

menționate, nu și-au onorat obligațiunea de a prezenta rapoartele: 

1. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 

2. Partidul Republican din Moldova; 

3. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova; 

4. Partidul Politic Partidul „Renaștere”; 

5. Partidul „Patrioții Moldovei”; 

6. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”; 

7. Partidul Popular Socialist din Moldova.  

 

Legea privind partidele politice în art. 25 stabilește că partidele politice pot fi finanțate din 

următoarele surse: cotizațiile de membru de partid, donațiile de la persoanele fizice și juridice, subvențiile 

de la bugetul de stat, precum și alte venituri legal obținute. În același timp, potrivit prevederilor 

Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul privind gestiunea financiară 

pentru primul semestru al anului 2017 urma să conțină în mod obligatoriu și informațiile din Registrul 

cotizațiilor de membru de partid pentru perioada ianuarie - iunie 2017, Registrul donațiilor de la persoane 

juridice, Registrul donațiilor de la persoane fizice și Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, 

servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau 

servicii utilizate de partid. 

Astfel, după formă și modalitatea de depunere, Comisia a reţinut că rapoartele semestriale au fost 

prezentate în corespundere cu prevederile pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor 

politice, conform cărora raportul privind gestiunea financiară a partidului politic se prezintă Comisiei atît 

în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie, în două exemplare, în corespundere cu modelul stabilit, 

semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic.  

Din punctul de vedere al conținutului, rapoartele prezentate de 34 formațiuni politice, din totalul 

celor 38, au corespuns cerințelor și formularelor stabilite de Comisie, iar Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator” și 

Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” au prezentat rapoarte incomplete, fapt pentru care au fost 

obligate să prezinte documentele lipsă. Datele generalizatoare se prezintă în Anexa nr. 1. 

 

În privința modalității de reflectare a cotizațiilor de membru de partid 

Conform Registrelor cotizațiilor de membru de partid, prezentate de partidele politice concomitent 

cu raportul semestrial, Comisia a reținut că, pentru primul semestru al anului 2017, surse de finanțare sub 

formă de cotizații au fost obținute de 14 formațiuni politice, iar 24 de partide au indicat valoarea „0” la 

rubrica ce reflectă cotizațiile de membru de partid.  

Datele sistematizate cu privire la cotizațiile fiecărui partid sînt reflectate în  Anexa nr. 2 la prezentul 

raport.   
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Cu privire la modalitatea de reflectare a donațiilor 

Analizînd rapoartele prezentate și reținînd prevederea legală, potrivit căreia partidele politice pot 

primi donații de la persoane fizice membri de partid, dar și de la alte persoane, Comisia a constatat că în 

primul semestru 36 partide politice au prezentat informația din Registrele privind donațiile primite de la 

persoane fizice. Dintre acestea, 6 partide au primit donații doar de la membrii săi, două partide au primit 

donații atît de la membrii săi, cît și de la alte persoane, iar 28 formațiuni au indicat valoarea „0” la rubrica 

surselor de venit din donații de la persoane fizice. 

Din informația conținută în Registrele donațiilor de la persoane juridice prezentate de partidele 

politice, s-a constatat că pe parcursul celor șase luni de raportare două formațiuni politice au obținut venit 

din donațiile făcute de persoane juridice, iar 33 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica 

surselor de venit din donații de la persoane juridice. 

 Analizînd rapoartele privind gestiunea financiară prezentate de partidele politice pentru semestrul 

I al anului 2017, Comisia a constatat un caz în care suma donației a depășit 75 mii lei, solicitînd în acest 

sens Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor verificarea  provenienței sursei de venit a 

donațiilor respective, cu precizarea dacă suma donată reiese din suma venitului impozabil obținut de 

donator în anul pentru care se face raportarea. 

 

Au indicat primirea în primul semestru a donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii 

gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială 4 partide politice: Partidul Liberal 

Democrat din Moldova – 260895,60 lei, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – 604,00 lei, 

Partidul Politic „Șor” – 329790,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 17945,42 lei, 

iar 32 de partide politice au indicat valoarea ”0” la această rubrică.  

În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294/2007, partidele politice 

au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activităţi nu sînt 

interzise prin lege şi sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. Analizînd informația 

prezentată, Comisia a constatat că 4 partide politice au încasat venituri din activitățile desfășurate în 

primul semestru al anului 2017 (Partidul Social Democrat a încasat suma de 184,38 lei, Partidul Democrat 

din Moldova - 4269,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” - 4960,00 lei, Partidul 

Comuniștilor din Republica Moldova - 26000000,00 și 350826,55 lei). 

 

Subvențiile de la bugetul de stat 

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din Legea privind partidele politice și pct. 38 din 

Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, partidele politice au dreptul să primească 

anual finanțare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Cuantumul alocațiilor 

pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% 

din veniturile bugetului de stat, cu excepția veniturilor cu destinație specială prevăzute de legislație, și se 

distribuie după cum urmează: 50% - partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile 

parlamentare, 50% - partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile locale generale, 

iar în cazul blocurilor electorale, alocația se va împărți conform înțelegerii prealabile între membrii 

blocului electoral ori, în lipsa unei înțelegeri, conform numărului de mandate obținute de fiecare 

componentă. Astfel, prin Legea nr. 279 din 16 decembrie 2016, alocațiile de la bugetul de stat partidelor 

politice pentru anul 2017 au fost stabilite în mărime de 40000,0 mii lei. 

În contextul prevederilor legale și potrivit hotărîrii CEC nr. 698 din 31 ianuarie 2017, în anul 2017 

au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat următoarele 20 de partide politice: Partidul Liberal, Partidul 

Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor 

din Moldova”, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul 

Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidul Național Liberal, Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova”, 

Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic „Șor”, Partidul Social Democrat, Partidul Politic 
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Uniunea Centristă Moldova, Partidul Acțiunea Democratică, Partidul Politic Mișcarea Populară 

Antimafie, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Regiunilor din Moldova și Partidul 

Popular Creștin Democrat.  

De menționat că 6 partide politice (Partidul Politic Partidul „Renaștere”, Partidul Politic Pentru 

Neam și Țară, Partidul Politic „Patrioții Moldovei”, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic 

„Partidul Legii și Dreptății”, Partidul Popular Socialist din Moldova) nu au prezentat în anul 2017 datele 

conturilor bancare destinate subvențiilor de la bugetul de stat, respectiv nu au beneficiat de subvenții.  

Din suma totală pentru prima jumătate a anului 2017 destinată subvențiilor, Comisia a virat către 

20 de partide politice subvenții în sumă totală de 19 932 922,92 lei.   

Totodată din cele 20 de partide, Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Acțiunea 

Democratică nu s-au conformat  prevederilor pct. 66 din Regulamentul privind finanțarea activității 

partidelor politice și nu au prezentat informația lunară privind cheltuielile din subvenții efectuate în primul 

semestru al anului 2017.   

 

RAPORTAREA ANUALĂ 

 

În vederea realizării competențelor de supraveghere și control a finanțării partidelor politice, la 

date de 29 mai 2018, CEC a adoptat hotărîrea „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a 

partidelor politice pentru anul 2017”. 

Astfel, au depus la CEC raportul anual privind gestiunea financiară 42 de partide politice din cele 

45 înregistrate de Ministerul Justiției (la situația din 3 aprilie 2018).  

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din Legea privind partidele politice și ale pct. 70 

din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, în urma recepționării și acceptării 

rapoartelor, Comisia Electorală Centrală le-a verificat și analizat, după cum urmează. 

 

Sub aspectul respectării termenului de prezentare a rapoartelor 

La situația din 31 martie 2018, s-au încadrat în termenul stabilit pentru prezentarea rapoartelor 

financiare pentru anul 2017 următoarele 38 partide politice (în ordinea depunerii rapoartelor): 

- Partidul Popular Creștin Democrat; 

- Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova; 

- Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății; 

- Mișcarea Profesioniștilor ”Speranța - Надежда”; 

- Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

- Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova; 

- Partidul Politic „Șor”; 

- Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană”; 

- Partidul Politic Pentru Neam și Țară; 

- Partidul Conservator; 

- Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie; 

- Partidul Politic „Patria”; 

- Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova” ; 

- Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”; 

- Partidul Popular Socialist din Moldova; 

- Partidul Liberal; 

- Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”; 

- Partidul Național Liberal; 

- Partidul Democrat din Moldova: 

- Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 

- Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator”; 



11 

 

- Partidul European; 

- Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova; 

- Partidul Politic „Democrația Acasă”; 

- Partidul Acțiunea Democratică; 

- Partidul Social Democrat; 

- Partidul Socialist din Moldova; 

- Partidul Regiunilor din Moldova; 

- Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din Moldova” ; 

- Partidul Politic Partidul Nostru; 

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova; 

- Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 

- Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”; 

- Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”. 

 

După data de 31 martie 2018, peste termenul stabilit de legislație, au prezentat raportul privind 

gestiunea financiară pentru anual 2017 următoarele 4 partide politice: 

- Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” (03.04.2018); 

- Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” (03.04.2018); 

- Partidul Politic pentru Unirea Moldovei (11.04.2018); 

- Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” (21.04.2018). 

  

Nu și-au onorat obligația de a prezenta raportul pentru anul 2017 următoarele 3 partide politice: 

- Partidul Republican din Moldova; 

- Partidul Politic Partidul „Renaștere”; 

- Partidul „Patrioții Moldovei”. 

 

Sub aspectul plenitudinii informației reflectate în raportul privind gestiunea financiară a 

partidului politic pentru anul 2017 

În baza dispozițiilor Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul 

privind gestiunea financiară se prezintă Comisiei cu anexarea obligatorie a următoarelor documente: 

- Registrul cotizațiilor de membru de partid pentru anul 2017; 

- Registrul donațiilor de la persoane juridice; 

- Registrul donațiilor de la persoane fizice; 

- Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai 

avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid; 

- Informația despre alte venituri legal obținute.  

 

Datele sistematizate despre sursele de venit ale partidelor politice sînt reflectate în Anexa nr. 3 la 

prezentul raport, iar Anexa nr. 4 cuprinde informații generalizatoare ale veniturilor și cheltuielilor partidele 

politice. 
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După formă și modalitatea de depunere 

Din cele 42 de rapoarte pentru anul 2017 recepționate, 30 de rapoarte au fost prezentate în 

corespundere cu prevederile pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

potrivit cărora raportul privind gestiunea financiară a partidului politic se prezintă Comisiei Electorale 

Centrale, atît în formă electronică (scanată), cît și pe suport de hîrtie, în două exemplare, după modelul 

dat în anexa la regulament. Totodată, norma sus-menționată mai stabilește că raportul în formă scrisă (pe 

suport de hîrtie) se prezintă semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic. 

În acest sens, Comisia a constatat că la rubrica „Conducătorul” din rapoartele depuse de Partidul 

Mișcarea „Acțiunea Europeană”, Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova”, Partidul „Moldova Unită - 
Единая Молдова”, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Partidul Popular European din 

Moldova” și Partidul Politic Noua Opțiune Istorică datele privind numele, prenumele și semnătura 

conducătorului nu coincid cu informația despre conducătorii partidelor prezentată de Ministerul Justiției. 

Totodată, rapoartele prezentate de Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Partidul Popular Socialist 

din Moldova, Partidul Politic „Democraţia Acasă”, Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”, 

Partidul Politic Noua Opțiune Istorică și Partidul Politic pentru Unirea Moldovei nu sînt semnate de 

trezorierii acestora. 

În legătură cu aceasta, partidele politice, inclusiv cele sus-enumerate, au fost atenționate asupra 

necesității respectării prevederilor pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor 

politice, sau, dacă raportul nu va fi semnat de conducătorul partidului, la data prezentării acestuia la 

Comisie să fie depuse și documentele confirmative privind împuternicirile acordate semnatarului. De 

asemenea, dacă la următorul termen vor fi prezentate rapoarte cu abateri de la pct. 67 din regulament, 

acestea nu vor fi acceptate de Comisie. 

 

Reflectarea cotizațiilor de membru de partid 

Potrivit art. 25 alin. (3) din Legea privind partidele politice, mărimea și modul de achitare a 

cotizațiilor de membru se stabilesc prin statutul partidului politic și, împreună cu suma totală a cotizațiilor 

acumulate anual de partid, se publică pe pagina web a acestuia și a Comisiei Electorale Centrale. 

Astfel, prin scrisoarea nr. CEC-8/2224 din 24 aprilie 2018, partidelor politice le-a fost solicitat să 

informeze Comisia despre prevederile normative interne care reglementează mărimea și modul de achitare 

a cotizațiilor de membru de partid, precum și despre asigurarea respectării de către partide a prevederilor 

art. 25 alin. (3) din Legea privind partidele politice. 

La situația din 25 mai 2018, au prezentat Comisiei informația solicitată 18 partide politice: Partidul 

Național Liberal, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal, Partidul Popular Socialist din Moldova, Partidul Politic 

„Casa Noastră - Moldova”, Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie, Partidul Politic „Șor”, Partidul 

Popular Creștin Democrat, Partidul Regiunilor din Moldova, Partidul Politic „Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova”, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”, 

Partidul Social Democrat, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Politic 

„Partidul Popular Democrat din Moldova” și Partidul Politic Noua Opțiune Istorică.  

Conform informației prezentate de cele 18 formațiuni politice, un partid nu are reglementat în 

statut sau în alte documente interne mărimea și modalitatea de plată a cotizațiilor, 6 partide nu dețin o 

pagină web oficială, 17 partide au acte interne ce reglementează cotizațiile, 12 partide au plasat pe pagina 

web oficială această informație pentru a se conforma prevederilor art. 25 alin. (3) din Legea privind 

partidele politice. 

Pentru nerespectarea art. 25 alin. (3) din Legea privind partidele politice, Comisia a atenționat 

asupra necesității de a asigura transparența activității partidele politice care nu au prezentat informația 

solicitată prin scrisoarea cu nr. CEC-8/2224 din 24 aprilie 2018, inclusiv partidele care, deși dețin un site, 

nu plasează informația despre mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de membru de partid și nici 

suma totală a cotizațiilor acumulate în anul pentru care se face raportarea. 
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Din cele 42 de partide politice care au depus rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 

2017, 38 de partide au prezentat și registrele cotizațiilor de membru de partid. 

Nu au prezentat registrul cotizațiilor de membru: Partidul Socialist din Moldova, Mișcarea Social-

Politică „Forța Nouă”, Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” și Partidul Politic „Partidul Societății 

Progresiste”.  

Analizînd registrele cotizațiilor de membru de partid, prezentate de partidele politice, pentru anul 

2017 surse de finanțare sub formă de cotizații au fost obținute de 14 partide politice.  

Totodată, din cele 14 partide, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a prezentat registrul 

cu informația incompletă în partea ce ține de datele cu caracter personal ale cotizanților, indicînd doar 

numele, inițialele prenumelui și raionul de domiciliu al membrului cotizant, iar în cazul Partidului Politic 

„Partidul Unității Naționale” nu corespunde suma privind cotizațiile membrilor de partid indicată în raport 

cu cea înscrisă în registrul cotizațiilor de membru de partid, în afară de aceasta calculele din registru sînt 

eronate.  

În baza documentelor pe care le-a examinat, Comisia a constatat că 23 de partide politice au indicat 

valoarea „0” la rubrica ce reflectă cotizațiile de membru de partid. În acest sens, Comisia Electorală 

Centrală reține prevederea legală potrivit căreia cotizațiile de membru de partid reprezintă o sursă de 

finanțare a partidului politic și o consideră drept normă imperativă. Or, în vederea respectării prevederilor 

legale, toate partidele trebuie să prevadă în statutele lor mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de 

membru. 

Datele sistematizate despre sursele de venit sub formă de cotizații pentru fiecare partid politic sînt 

reflectate în Anexa nr. 5 la prezentul raport. 

 

            Reflectarea donațiilor primite în anul 2017 

Conform registrelor donațiilor de la persoane juridice prezentate de partidele politice, au obținut 

venit din donațiile făcute de persoane juridice următoarele 3 partide politice: Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic „Șor” și Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”.  

Astfel, în baza informațiilor reflectate în registrul donațiilor de la persoane juridice, Comisia a 

constatat că partidele politice respective s-au conformat cerințelor legale prevăzute de dispozițiile art. 26 

alin. (5) din Legea privind partidele politice, potrivit cărora donațiile făcute de o persoană juridică unui 

sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma a 400 de salarii medii lunare pe 

economie stabilite pe anul respectiv. 

Alte 36 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica surselor de finanțare din donații din 

partea persoanelor juridice, iar Partidul Socialist din Moldova, Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” și 

Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” nu au prezentat registrul donațiilor de la persoane juridice, 

fapt pentru care se atenționează despre necesitatea prezentării registrelor. 

Urmare a examinării informației conținute în registrele privind donațiile primite de la persoane 

fizice, Comisia menționează că, în anul 2017, din cele 42 formațiuni politice, care au prezentat rapoartele 

financiare, 12 partide politice au obținut surse de venit din donații de la persoane fizice, dintre care Partidul 

Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic „Casa Noastră-Moldova”, Partidul Liberal, 

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator”, 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova și 

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” au primit donații doar din partea membrilor săi de partid, 

iar Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Partidul Liberal Democrat din Moldova au primit 

donații atît din partea membrilor de partid, cît și din partea altor persoane. 

Alte 28 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica surse de finanțare din donații din 

partea persoanelor fizice, iar Partidul Socialist din Moldova și Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” nu 

au prezentat registrul donațiilor de la persoane fizice, fapt pentru care au fost atenționate despre necesitatea 

prezentării registrelor. 
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De asemenea, în baza datelor prezentate, Comisia a constatat că donațiile din partea a 19 persoane 

fizice către Partidul Democrat din Moldova depășesc suma de 75 mii lei.  

Astfel, în temeiul pct. 27 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

Comisia a decis să înainteze Serviciului Fiscal de Stat pe lîngă Ministerul Finanțelor solicitarea de a 

verifica proveniența sursei de venit a donațiilor respective, cu precizarea dacă suma donată reiese din suma 

venitului impozabil obținut de donator în anul pentru care se face raportarea.  

Examinînd rapoartele și documentele aferente prezentate de către partidele politice, care au obținut 

surse de venit din donații de la persoane fizice, Comisia a constatat că partidele respective s-au conformat 

dispozițiilor art. 26 alin. (4) din Legea privind partidele politice, or, plafonul donațiilor primite de la o 

persoană fizică într-un an bugetar nu a fost depășit, acesta constituind pînă la 200 de salarii medii lunare 

pe economie stabilite pentru anul respectiv. 

 

Datele sistematizate despre sursele de venit sub formă de donații pentru fiecare partid politic sînt 

reflectate în Anexa nr. 6 la prezentul raport. 

 

În anul 2017, au indicat primirea donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau 

în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială 5 partide politice (Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” a raportat suma de 15495,36 lei, Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator” – 

18500,00 lei, Partidul Politic Partidul Nostru – 19682,87 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” – 38731,85 lei, Partidul Liberal Democrat din Moldova – 524391,28 lei), iar alte 35 de partide 

politice au indicat valoarea „0” la rubrica respectivă. 

Nu au prezentat registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții 

mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid 

următoarele 2 formațiuni politice: Partidul Socialist din Moldova și Mișcarea Social-Politică „Forța 

Nouă”, fapt pentru care au fost atenționate despre necesitatea prezentării registrelor. 

Urmare a verificării rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017, 

Comisia a constatat că toate partidele au respectat prevederile art. 26 alin. (3) din Legea privind partidele 

politice, prin urmare nici un partid politic nu a avut venituri anuale provenite din cotizații de membru și 

donații, care ar depăși echivalentul de 0,3% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 

respectiv, stabilite prin Legea nr. 279 din 16 decembrie 2016, și anume 101,3 mln. lei. 

În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea privind partidele politice, 

partidele politice au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste 

activități nu sînt interzise prin lege și sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. 

Astfel, potrivit informației prezentate, Comisia a constatat că au încasat venituri din activitățile 

desfășurate în anul 2017 următoarele 4 partide politice:  

- Partidul Social Democrat (184,38 lei); 

- Partidul Democrat din Moldova (7578,09 lei);  

- Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (48844,50 lei); 

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (27399425).  

Suplimentar, urmare a verificării conținutului rapoartelor recepționate în condițiile pct. 67 din 

Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, s-au constatat următoarele: 

- Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova a reflectat greșit soldul mijloacelor bănești la 

sfîrșitul perioadei de gestiune; 

- Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a arătat incorect totalul surselor de finanțare și 

totalul cheltuielilor; 

- Partidul Politic „Democrația Acasă” are greșit soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei 

de gestiune; 

- Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” nu a indicat proveniența sursei de 

venit; 
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- Partidul Liberal Democrat din Moldova nu a reflectat corect în raport la rubrica „donații din 

partea membrilor de partid” suma de 5000 lei, or, potrivit registrului donațiilor de la persoane fizice, 

donațiile respective sînt efectuate „din partea altor persoane fizice”. 

În baza celor constatate, Comisia Electorală Centrală a atenționat partidele politice sus-menționate 

asupra necesității respectării prevederilor regulamentului în partea ce ține de caracterul complet al 

informației reflectate în rapoartele financiare și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora și asupra 

necesității prezentării datelor corectate. 

 

Subvențiile de la bugetul de stat 

Informațiile privind partidele politice care în anul 2017 au beneficiat de subvenții de la bugetul de 

stat, precum și informația despre partidele politice care au avut acest drept, însă nu l-au realizat, se prezintă 

în  Anexele nr. 7 și nr. 8 la prezentul raport, iar cheltuielile efectuate sînt reflectate în Anexa nr. 9. 

În ceea ce privește obligația de a prezenta Comisiei, lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, în 

formă electronică, informația privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat, s-a 

constatat că un partid (Partidul Politic „Democrația Acasă”) nu a executat această dispoziție, fapt pentru 

care acesta a fost atenționat să prezinte informația în termenul și formatul stabilite.  

 

 

2.2. EXAMINAREA SESIZĂRILOR ȘI CONSTATAREA ABATERILOR CU CARACTER 

CONTRAVENȚIONAL 

 

       Examinarea sesizărilor ce au avut ca obiect finanțarea partidelor politice în anul 2017  

       Pe marginea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru anul 2017 la Comisia Electorală Centrală 

au parvenit 2 sesizări, obiectul cărora a constituit: 

       - încălcarea legislației în partea ce vizează modalitatea de încasare a cotizațiilor de membru și a 

donațiilor de la persoane fizice;   

      - încălcarea legislației privind finanțarea partidelor politice prin nereflectarea în raportul unor partide 

politice a tuturor cheltuielilor pentru deplasări.  

      În legătură cu aceasta, Comisia Electorală Centrală a solicitat partidelor vizate în sesizări să prezinte 

considerentele pe marginea celor invocate și totodată să prezinte documentele aferente, acestea în prezent 

se află în curs de examinare. 

 

Constatarea abaterilor cu caracter contravențional 

În anul 2017 activitatea Comisiei Electorale Centrale în domeniul constatării contravențiilor a fost 

efectuată pe marginea raportării anuale 2016, precum și pe raportarea semestrială 2017. 

Astfel, la 6 iunie 2017 și, ulterior, la 19 septembrie 2017, prin hotărîrile nr. 945 și nr. 1118, în 

temeiul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. f) din Codul electoral, art. 312 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 294 

din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, art. 4237 alin. (1)-(3) din Codul contravențional și în 

conformitate cu pct. 95-96 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, Comisia a 

constatat contravenția stabilită la art. 481 alin. (3) din Codul contravențional și a inițiat procedura 

contravențională pentru neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea financiară 

în termenul şi formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală (a se vedea tabelul de mai jos).
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Situația privind procesele-verbale contravenționale întocmite în anul 2017 

 

Nr. Tip 

contravenient8 

Formațiunea politică Tip încălcare Tip raportare Soluția instanței9 

 

Anual 2016 Semestrial 2017 

1. conducător Partidul Legii şi Dreptăţii Neprezentarea Anual 2016 În proces de examinare în ordine de recurs, la 

cererea CEC 

2. conducător Partidul European Neprezentarea Anual 2016 Amendă 9000 lei  (180 u.c.) 

3.  

* 

Partidul „Moldova Unită - 

Единая Молдова” 

Neprezentarea Anual 2016 Documentele nu au fost înaintate către instanță 

4. conducător Partidul Politic „Pentru 

Neam și Țară” 

Neprezentarea Anual 2016 Recunoașterea vinovăției și încetarea procedurii 

contravenționale pe motivul expirării termenului 

de prescripție 

5. conducător Mişcarea social-politică 

„Forţa Nouă” 

Neprezentarea Anual 2016 Procedura contravențională încetată (recurs CEC 

respins) 

6. conducător Partidul Politic „Frontul 

Salvării Moldovei” 

Neprezentarea/ 

Neprezentarea 

în termen 

    Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

În proces de rejudecare În proces de 

examinare 

7. conducător Partidul Politic Partidul 

Agrar din Moldova 

Neprezentarea/ 

Neprezentarea 

în termen 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 
În proces de examinare în ordine de recurs, la 

cererea CEC  

8. conducător Partidul Socialist din 

Moldova 

Neprezentarea/ 

Neprezentarea 

în termen  

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Amendă 9000 lei (180 u.c.) În proces de 

examinare în 

ordine de recurs, 

la cererea CEC  

9. conducător Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei 

Neprezentarea/ 

Neprezentarea 

în termen 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Amendă 9000 lei (180 u.c.) În proces de 

rejudecare 

                                                           
8 Potrivit art. 481 alin. (3) din Codul contravențional, în cazul încălcării legislației privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor sancțiunea se aplică persoanei cu funcţie de 

răspundere. În legătură cu aceasta, procesele-verbale de contravenție au fost întocmite în privința conducătorilor formațiunilor politice și doar în 2 cazuri în privința trezorierilor 

delegați prin procură pentru a participa la întocmirea și semnarea proceselor-verbale de contravenție.  

 
9 Comisia Electorală Centrală este autoritatea competentă să constate contravenția prevăzută la art. 481 alin. (3) din Codul contravențional și să inițieze procedura contravențională, 

însă atribuția de a examina toate împrejurările aferente faptei imputate și de a aplica sancțiunea o deține instanța de judecată. 
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10. conducător Partidul Politic Noua Opțiune 

Istorică 
Neprezentarea 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Amendă 9000 lei (180 u.c.) În proces de 

examinare 

11. conducător Partidul Republican din 

Moldova 
Neprezentarea 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Amendă 9000 lei (180 u.c.) În proces de 

examinare 

12. conducător 

/trezorier 

Mișcarea Social-Politică a 

Romilor din Moldova 
Neprezentarea 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Amendă  9000 lei (180 u.c.) Amendă 9000 lei 

(180 u.c.) 

13.  

* 

Partidul Politic Partidul 

„Renaștere” 
Neprezentarea 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Documentele nu au fost înaintate către instanță 

14. conducător Partidul „Patrioții Moldovei” 

Neprezentarea 

Anual 2016/ 

Semestrial 2017 

Recunoașterea vinovăției și 

încetarea procedurii 

contravenționale pe motivul 

expirării termenului de 

prescripție 

În proces de 

examinare 

15. conducător Partidul Popular Socialist din 

Moldova 

Neprezentarea Semestrial 2017 În proces de examinare 

16. conducător Partidul Politic „Partidul 

Societății Progresiste” 

Neprezentarea Semestrial 2017 Amendă 9000 lei (180 u.c.) 

17. conducător Partidul Politic „Patria” Neprezentarea 

în termen 

Semestrial 2017 Amendă 9000 lei (180 u.c.) 

18. trezorier Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova 

Neprezentarea 

în termen 

Semestrial 2017 În proces de examinare în ordine de recurs, la 

cererea CEC 

19 conducător Partidul conservator Neprezentarea 

în termen 

Semestrial 2017 În proces de examinare 

20. conducător Partidul Politic „Partidul 

Popular Democrat din 

Moldova” 

Neprezentarea 

în termen 

Semestrial 2017 Procedura contravențională încetată (recurs CEC 

respins) 

* În conformitate cu pct. 5 din hotărîrea CEC nr. 945 din 6 iunie 2017 și  pct. 4 din hotărîrea CEC nr. 1118 din 19 septembrie 2017, a fost inițiată procedura contravențională, 

inclusiv în privința persoanei cu funcție de răspundere din cadrul Partidului „Moldova Unită - Единая Молдова” și din cadrul Partidului Politic Partidul „Renaștere”. Totodată, 

procese-verbale de contravenție în acest sens nu au fost întocmite pe motiv de neidentificare a persoanei responsabile: într-un caz suspendarea mandatului de conducător, iar în alt 

caz decesul. 
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 III. FINANȚAREA CAMPANIILOR ELECTORALE 

Pe parcursul anului 2017, Comisia Electorală Centrală a asigurat organizarea și desfășurarea, în data de 

14 mai 2017, a scrutinului local nou pentru alegerea primarului în 7 localități (s. Mereni, r. Anenii Noi, s. 

Hirova, r. Călărași, com. Pervomaisc, com. Țipala, r. Căușeni, sat. Ulmu, r. Ialoveni, s. Racovăț, r. Soroca, 

or. Tvardița, r. Taraclia) și în data de 19 noiembrie 2017 în 10 localități (or. Sîngera, mun. Chișinău, com. 

Berlinți, r. Briceni, com. Zîrnești, r. Cahul, com. Plopi, r. Cantemir, com. Ștefănești, r. Florești, s. Fundurii 

Noi, r. Glodeni, com. Lăpușna, r. Hîncești, com. Sărăteni, r. Leova,  s. Căpriana, r. Strășeni, com. Ghiliceni, 

r. Telenești). 

Potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor financiare 

ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia 

Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia 

electorală în care au loc alegerile. 

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie pentru anul 

precedent anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind de 0,5% din salariul mediu respectiv. Conform 

datelor Biroului Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 2016 a constituit 5084,0 lei, astfel 

mărimea coeficientului calculat a fost de 25,42 lei. 

Atît pentru alegerile locale noi din 14 mai 2017, cît și pentru cele din 19 noiembrie 2017, CEC a stabilit 

plafonul mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral, 

adoptînd în acest sens hotărîrile nr.87310 și nr. 117111 din 14 aprilie și, respectiv, din 10 octombrie 2017. 

 

Potrivit art. 43 alin. (1) din Codul electoral, partidele politice şi blocurile electorale, grupurile de 

iniţiativă, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, prezintă 

Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” 

şi, ulterior, săptămînal, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania 

electorală, atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile. 

Rapoartele se publică pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore de la 

recepţionarea lor, respectînd legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 

Rapoartele privind veniturile acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerilor 

locale noi din 14 mai 201712 și 19 noiembrie 201713 au fost plasate pe pagina web oficială – www.cec.md 

(Alegeri locale noi 2017 / Rapoarte financiare), iar rapoartele prezentate de participanții la Referendumul 

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017, au fost plasate la 

rubrica „Referendum local în mun. Chișinău – 19.11.2017  / Susținerea financiară”.14  

 

 

3.1. FINANȚAREA CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE LOCALE NOI DIN  

14 MAI 2017  
 

Potrivit actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripție, în calitate de concurenți electorali 

la alegerile locale noi stabilite pentru data de 14 mai 2017 au fost înregistrate următoarele partide politice: 

1.  Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

2.  Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

3.  Partidul Politic Partidul Nostru; 

4.  Partidul Democrat din Moldova; 

5.  Partidul Liberal; 

                                                           
10 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=19817&l=ro 
11 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=20828&l=ro 
12 http://cec.md/index.php?pag=cat&id=1950&l=ro 
13 http://cec.md/index.php?pag=page&id=2043&l=ro 
14 http://cec.md/index.php?pag=page&id=2042&l=ro 

http://www.cec.md/
http://cec.md/index.php?pag=cat&id=2000&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=19817&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=20828&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=cat&id=1950&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=page&id=2043&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=page&id=2042&l=ro
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6.  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

7.  Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.  

            De asemenea, în calitate de concurenți electorali au fost înregistrați doi candidați independenți: Tuni 

Corneliu la funcția de primar al satului Mereni din raionul Anenii Noi și Parmacli Zahari la funcția de primar 

al orașului Tvardița din raionul Taraclia. 

Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 773 din 14 martie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, 

concurenții electorali au prezentat periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, 

conducîndu-se de modelul din anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau au informat Comisia despre faptul 

că nu își deschid contul cu mențiunea „Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

Astfel, la situația din 12 mai 2017, din cele 7 partide politice înregistrate în calitate de concurenți 

electorali au prezentat rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale 6 partide. 

Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, la data de 16 mai 2017, a informat  Comisia 

Electorală Centrală despre faptul că nu a deschis contul cu mențiunea „Fond electoral” și nu a suportat 

cheltuieli în campania electorală. 

Cu referire la candidații independenți, aceștia, potrivit art. 382 alin. (5) din Codul electoral, prezintă 

la consiliul electoral de circumscripție corespunzător rapoartele privind veniturile acumulate și cheltuielile 

efectuate în campania electorală.  

 Candidatul independent Tuni Corneliu a informat Consiliul electoral al circumscripției electorale 

sătești Mereni despre faptul că nu a deschis contul cu mențiunea „Fond electoral” și nu a suportat cheltuieli 

în campania electorală, iar candidatul Parmacli Zahari a depus pe data de 12 mai 2017 raportul financiar la 

Consiliul electoral al circumscripției electorale orășenești Tvardița, care la 14 mai 2017 a fost remis, spre 

verificare prealabilă, Comisiei Electorale Centrale. Conform informației conținute în raport, el a obținut 

venituri sub formă de donații de la persoane fizice în sumă de 12200,00 lei și a efectuat cheltuieli în mărime 

de 11978,00 lei, soldul la sfîrșitul perioadei constituind suma de 222,00 lei. 

La 16 mai 2017, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 934, a fost stabilită data de 28 mai 

2017 pentru desfășurarea turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului satului Hirova, raionul 

Călărași, cu doi concurenți: Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul 

Democrat din Moldova. 

Ambii concurenți, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, au informat Comisia Electorală Centrală 

despre faptul că nu au încasat venituri și nu au suportat plăți. 

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de 

întocmire a acestora, Comisia a constat că concurenții electorali, care au deschis contul „Fond electoral”, s-

au conformat dispozițiilor hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 873 din 14 aprilie 2017 prin care a fost 

stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe acest cont. 

 

 
Date generalizatoare privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la 

alegerile locale noi din 14 mai 2017 

 

Nr. 

d/o 
Concurenții electorali 

Venituri în 

campania 

electorală 

Cheltuieli în campania 

electorală 

1 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
4610.00 4610.00 
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2 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
2850.00 2827.00 

3 Partidul politic Partidul Nostru 6171.00 6171.00 

4 Partidul Democrat din Moldova 10290.00 10293.60 

5 Partidul Liberal 7000.00 7000.00 

6 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
3700.00 3700.00 

 
 
 

 3.2. FINANȚAREA CAMPANIEI ELECTORALE PENTRU ALEGERILE LOCALE NOI DIN 

19 NOIEMBRIE 2017 

 

Potrivit actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripție, constituite pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, 

raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, 

raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei  Sărăteni, 

raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 

noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de concurenți electorali persoanele desemnate de următoarele 

partide politice: 

1. Partidul Democrat din Moldova; 

2. Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

3. Partidul Politic Partidul Nostru; 

4. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova; 

5. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

6. Partidul Naţional Liberal; 

7. Partidul Liberal; 

8. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”. 

 

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1272 din 22 noiembrie 2017 „Cu privire la stabilirea 

datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități”, a fost fixat pentru data de 3 

decembrie 2017 turul al doilea de scrutin în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, și comuna Berlinți, raionul 

Briceni, iar prin hotarîrea nr.1273 „Cu privire la declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate 

pentru alegerea primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești” s-a stabilit, de asemenea, data de 3 decembrie 

2017 pentru votarea repetată în comuna Lăpușna, raionul Hîncești. 
În conformitate cu hotărîrea  nr.1272, la turul al doilea de scrutin au participat candidații din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidului Democrat din Moldova. La 

votarea repetată pentru alegerea primarului comunei Lăpușna a participat același candidat înregistrat inițial, 

din partea Partidului Democrat din Moldova. 

Potrivit pct. 36 al Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare  

a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, 

comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, 

satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova, 

satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor 382 alin. (5) din Codul electoral, 

concurenții electorali prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, 

conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015.  

Astfel, conform Programului calendaristic, raportarea, în cazul desfășurării celui de-al doilea tur de 

scrutin, a fost prevăzută pentru situația din 1 decembrie 2017, la această dată fiind prezentat al șaselea raport 
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privind veniturile și cheltuielile din campania electorală de către concurenții care și-au continuat cursa – 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Democrat din Moldova. Acestea 

au prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile la situația din 1 decembrie 2017, precum și 

rapoartele pentru întreaga perioadă a campaniei electorale.  

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de 

întocmire a acestora, Comisia a constatat că concurenții electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, 

s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. 

 

Date generalizatoare privind veniturile și cheltuielile din campania electorală  

la alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017 

                                                                                                                                       (lei) 

Nr. 

d/o 
Concurenții electorali 

Venituri în 

campania 

electorală 

Cheltuieli în campania 

electorală 

1 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
28100,00 28100,00 

2 Partidul Democrat din Moldova 43590,00 43590,00 

3 Partidul Politic Partidul Nostru 17617,34 17617,34 

4 Partidul Liberal 6693,74 6693,74 

5 Partidul Naţional Liberal 5416,00 5416,00 

 

 

3.3. FINANȚAREA GRUPULUI DE INIȚIATIVĂ PENTRU DESFĂȘURAREA REFERENDUMULUI 

LOCAL DE REVOCARE DIN FUNCȚIE A PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI 

CHIȘINĂU 

 

Prin decizia din 27 aprilie 2017, Colegiul Civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău 

a fost înregistrat Grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a 

primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, în număr de 460 de persoane (în continuare 

– Grupul de inițiativă). 

La data de 10 mai 2017, în temeiul art. 181 alin. (4) din Codul electoral și în conformitate cu prevederile 

pct. 111 din Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de 

subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia a 

prezentat instanței de judecată formularele listelor de subscripție și legitimațiile membrilor Grupului de 

inițiativă care vor colecta semnăturile. 

Prin hotărîrea nr. 937 din 16 mai 2017, Comisia a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate 

în contul bancar „Destinat grupului de inițiativă” în mărime de 1 637 327,62 lei. 

Punctul 16 lit. b) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă stabilește că, în cazul 

colectării semnăturilor pentru inițierea referendumului, grupul de inițiativă prezintă Comisiei raportul 

privind fluxul mijloacelor bănești o dată la două săptămîni, iar în termen de cel tîrziu 3 zile de la data 

prezentării listelor de subscripție către organul responsabil de verificarea semnăturilor, prezintă și ultimul 

raport pentru întreaga perioadă de activitate a grupului. 
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Astfel, pe parcursul perioadei de colectare a semnăturilor, care a durat între 11 mai  și 7 iulie 2017, 

Grupul de inițiativă a depus la Comisie 5 rapoarte financiare la următoarele date: 19 mai, 2 iunie, 16 iunie, 

30 iunie, 10 iulie.  

În condițiile alin. (4) al art. 382 din Codul electoral și conform pct. 21 din Regulamentul privind 

finanțarea grupurilor de inițiativă, rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității Grupului 

de inițiativă au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica 

„Referendumuri”/„Referendumuri 2017”/„Informație privind activitatea grupului de inițiativă”, cu 

respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. 

În urma verificării prealabile a rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia a constatat următoarele. 

Rapoartele au fost întocmite și prezentate în corespundere cu prevederile art. 382 din Codul electoral și 

cu prevederile capitolului 3 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă. Acestea coincid cu 

informațiile privind fluxul mijloacelor bănești prezentate de banca unde a fost deschis contul cu mențiunea 

„Destinat grupului de inițiativă”. 

La capitolul „Venituri” se includ informațiile cu sumele donate de persoane fizice și cele primite de la 

persoane juridice, după caz alte venituri. Astfel, s-a constatat că plafonul donațiilor stipulat la pct. 8 din 

Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă de la o persoană fizică, ce constituie pînă la 200 

salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv, și plafonul donațiilor de la o persoană 

juridică, ce constituie 400 salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv, au fost respectate 

de către Grupul de inițiativă. 

În decursul perioadei 27 aprilie – 7 iulie 2017, Grupul de inițiativă a încasat venituri doar din donațiile 

de la persoane fizice, în sumă totală de 181909,00 lei, iar cea mai mare sumă donată de o persoană fizică a 

fost în mărime de 5000,00 lei. 

În perioada de colectare a semnăturilor, din suma totală de 181909,00 lei, Grupul de inițiativă a 

efectuat plăți, după cum urmează: 

1) cheltuieli de publicitate – 126044,35 lei, dintre care: 

a) televiziune – 32000,00 lei: 

b) radio – 32650,00 lei; 

c) panouri – 61394,35 lei; 

2) cheltuieli pentru materialele promoționale (postere, stegulețe, tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, 

afișe, fluturași etc.) – 39347,80 lei; 

3) cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri, și anume: servicii de transport – 15000,00 lei. 

4) alte cheltuieli – 1516,85 lei, dintre care: 

a) servicii bancare – 919,85 lei; 

b) pentru materiale (rechizite de birou etc., necesare activității Grupului de inițiativă) – 597,00 lei. 

Comisia Electorală Centrală a luat act de rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității 

Grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a primarului general 

al municipiului Chișinău,  la situația din data de 10 iulie 2017, constatîndu-se ca fiind întocmite și prezentate 

în corespundere cu art. 43 din Codul electoral și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea grupurilor 

de inițiativă, adoptînd în acest sens hotarîrea nr.1028 din 18 iulie 2017. 

 

 

3.4. RAPOARTELE FINANCIARE ALE PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUMUL LOCAL DE 

REVOCARE DIN FUNCȚIE A PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 

 

Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 

2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 2017, și potrivit 

prevederilor 382 alin. (1) din Codul electoral (actualmente alin. (1) al art.43), participanții la referendum 

prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de modelul 

dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
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Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau informează Comisia despre faptul că nu își deschid contul 

cu mențiunea „Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

Au fost înregistrate ca participanți la referendum două formațiuni politice: „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” și Partidul Liberal. Participanții au prezentat în total 4 rapoarte periodice, cea de-a patra 

raportare periodică a reflectat situația din 17 noiembrie 2017, pentru această dată fiind fixată și ultima 

raportare a veniturilor și cheltuielilor din întreaga campanie electorală.  

În urma verificării rapoartelor prezentate pentru situația din 17 noiembrie 2017, precum și a celor 

pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia a constatat că participanții la referendum s-au conformat 

prevederilor art. 382 din Codul electoral și ale  Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. 

 

 

Date generalizatoare privind veniturile și cheltuielile din campania electorală 

a participanților la referendumul local  privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017 

Nr. 

d/o 
Participanții la referendum 

Venituri în 

campania 

electorală 

(lei) 

Cheltuieli în campania electorală  

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

2 117 530,00 2 117 530,00 

2 Partidul Liberal 402800,00 402800,00 

 

 

IV. CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII 

 

Urmare a activității desfășurate în anul 2017 în domeniul supravegherii și controlului finanțării 

partidelor politice și a campaniilor electorale și pornind de la cadrul legislativ existent, remarcăm 

următoarele:  

 necesitatea revizuirii prevederilor de la articolele 18, 21 și 22 din Legea privind partidele politice prin 

introducerea unor noi reglementări care ar responsabiliza partidele politice să-și aducă documentele interne 

(Statutele) în concordanță cu legislația în vigoare și introducerea răspunderii juridice pentru nerealizarea 

acestei obligații, inclusiv examinarea posibilității de a fi anulată înregistrarea sau de a fi suspendată activitatea 

formațiunii politice care nu raportează la Comisia Electorală Centrală mai mult de 2 ani consecutiv sau nu au 

o activitate internă în corespundere cu scopurile şi sarcinile statutare şi de program; 

 delimitarea clară a atribuțiilor Ministerului Justiției și Agenției Servicii Publice în domeniul 

supravegherii legalității activității partidelor politice.   

 

În același timp reiterăm concluziile prezentate în Raportul privind finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor  electorale pentru anul 2016, remis Parlamentului în 2017: 

 

- dezvoltarea prevederilor legale privind finanțarea partidelor de la bugetul de stat pe principiul  

stimulării, și nu al recompensării. Prezentul concept de finanțare ca recompensă pentru rezultatele electorale 

anterioare trebuie dezvoltat pe încă 2 dimensiuni de stimulare, prima fiind încurajarea partidelor de a propune 

politici și a doua de a pregăti politicieni competenți, ceea ce ar justifica cheltuirea banilor de la bugetul public;  

- plafonarea donațiilor trebuie să se producă pe 2 niveluri: în primul rînd, plafonarea pentru donațiile 

individuale trebuie să fie una decentă, de 4-5 salarii medii pe țară în raportul anual și pentru astfel de donații, 
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în afară de faptul că cetățeanul Republicii Moldova cu acte confirmative face donația, nu e nevoie de a 

prezenta alte documente care să confirme proveniența acestei sume normale, iar în al doilea rînd, pentru 

sumele ce depășesc acest plafon să fie prezentate acte confirmative cu privire la proveniența surselor de venit; 

- transparentizarea informației cu privire la funcția publică deținută de donator, pentru ca societatea să 

cunoască raportul, diferența dintre donația făcută de persoana cu funcție publică sau de demnitate publică și 

venitul ei real. Ca soluție în acest sens ar fi de a indica numele, prenumele și doar statutul, de exemplu, de 

funcționar public de rangul corespunzător sau de demnitate publică, ocupația de medic, profesor, om de 

afaceri etc., iar această informație generală despre ocupația donatorului să nu fie considerată cu caracter 

personal. Argumentul în favoarea acceptării acestei soluții este că de vreme ce persoana acceptă să fie donator, 

ea trebuie să conștientizeze că datele sale personale vor fi publice. Procesul de transparență a datelor cu 

caracter personal deținute de CEC trebuie expres reglementat de cadrul legal și, doar în baza reglementărilor 

exhaustive, aceste date pot fi deschise și puse la dispoziția persoanelor care fac cercetări, studii și prezintă 

ulterior concluziile. Principiul în această problemă este de a respecta drepturile tuturor părților interesate, nu 

doar în favoarea unora (de acces la informație) sau în detrimentul altora (divulgare a datelor calificate cu 

caracter personal); 

- cooperarea dintre CEC și partide, astfel încît partidele să nu fie obligate să prezinte rapoartele 

financiare sub amenințarea sancțiunilor administrative, așa cum prevede actualmente legislația, ci să se 

bazeze pe principiul stimulării și descurajării, în așa fel ca partidele, care nu au resurse, să fie interesate să 

completeze modelul (formularul) raportului elaborat de Comisie. 

 

           Totodată atragem atenția și asupra constatărilor Curții de Conturi prezentate în Raportul auditului 

situaţiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale aferente exercițiului bugetar încheiat la 

31 decembrie 2016, aprobat prin hotărîrea Curții nr. 64  din  29.11.2017, care a examinat rapoartele 

partidelor politice privind gestiunea financiară prezentate şi a solicitat unele documente justificative privind 

utilizarea alocaţiilor conform cerinţelor cadrului legal, în rezultat identificînd următoarele:  

- lipsa reglementărilor privind stabilirea plafoanelor maxime pe tipuri de cheltuieli, stipulate la art. 28 

alin. (1) din Legea privind partidele politice, alocaţiile din bugetul de stat fiind utilizate la discreţia partidelor; 

- în legătură cu aprobarea bugetului la 01 iulie 2016, transferul de către CEC a alocaţiilor partidelor 

politice a fost efectuat în perioada septembrie-decembrie 2016 la conturile speciale deschise;  

- lipsa reglementărilor exhaustive referitor la valorificarea mijloacelor pe anul 2016; 

- la capitolul „Alte tipuri de cheltuieli” nu se stipulează ce tipuri de cheltuieli urmează a fi atribuite. 

 

Constatări privind întocmirea proceselor-verbale de contravenție și examinarea acestora de către 

instanța de judecată 

Din practica judiciară a Comisiei ce vizează inițierea procedurii contravenționale și încheierea  

proceselor-verbale cu privire la contravenție în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul 

partidelor politice în condițiile art. 481 alin. (3) din Codul contravențional, precum și în cadrul examinării de 

către instanțele judecătorești a acestora, se constată mai multe dificultăți și neclarități în aplicarea uniformă a 

prevederilor Codului contravențional, după cum urmează: 

1. Procedura de citare.  De exemplu,  la data de 30 octombrie 2017, Judecătoria Chișinău, sediul 

Centru a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție, încetînd procesul contravențional pe motiv că 

agentul constatator nu a asigurat citarea persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic în 

vederea încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție în condițiile Codului contravențional. 

 În fapt, Comisia, în scopul încheierii procesului-verbal, recurge concomitent la citarea prin telefon, 

prin poștă electronică și prin poștă cu scrisoare recomandată atît la domiciliul/reședința persoanei cu funcție 

de răspundere din cadrul partidului politic, cît și la sediul partidului politic, însă persoanele citate, avînd 

cunoștință de faptul că față de ele este intentată o procedură contravențională, se eschivează prin orice metode 

de la recepționarea citației.  

În aceste condiții și neavînd competența de a aplica măsuri procesuale de constrîngere, prevăzute la 

capitolul V din Codul contravențional, este neclar care ar fi posibilitatea Comisiei să asigure citarea legală a 

persoanelor cu funcție de răspundere în vederea încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție. 
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Totodată, anularea procesului-verbal cu privire la contravenție pe motiv că persoana contravenientă 

din motive neîntemeiate nu recepționează scrisoarea recomandată formează un precedent judiciar de a fi 

imposibilă  constatarea contravențiilor comise de partidele politice prin neonorarea obligațiilor legate de a 

prezenta rapoartele financiare, fapt ce duce la imposibilitatea pentru Comisia Electorală Centrală de a-și 

exercita atribuțiile prevăzute la art. 22 alin.(2) lit. f)-g) din Codul electoral. 

2. Datele persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. De exemplu, la data de 

28 decembrie 2017, Judecătoria Chișinău, sediul Centru a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție și 

a încetat procesul contravențional, pe motiv că în procesul-verbal cu privire la contravenție la rubrica ,,Datele 

persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional” în calitate de subiect se indică persoana 

fizică (persoana cu funcție de răspundere) și persoana juridică (partidul politic).  

Totodată, instanței i-au fost aduse lămuriri în privința motivului introducerii în procesul-verbal a 

datelor partidului politic la rubrica ,,Persoana juridică”, aceasta fiind o cerință conținută în art. 312 alin.(1) lit. 

b) din Legea privind partidele politice coroborat cu art. 481 alin. (3) din Codul contravențional, care prevede 

că ,,neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi 

formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, 

se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere”. 

Astfel, se atestă neclaritate vizavi de necesitatea și locul consemnării în procesul-verbal a datelor 

privind denumirea și sediul partidului politic din cadrul căruia face parte persoana fizică cu funcție de 

răspundere.  

3. Tergiversarea examinării proceselor contravenționale. Conform art. 30 din Codul contravențional, 

termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an care începe să curgă de la data 

săvîrșirii contravenției și pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională. 

Pornind de la faptul că prescripția înlătură răspunderea contravențională, se consideră că nu a fost supus 

răspunderii contravenționale contravenientul în a cărui privință procesul contravențional a încetat, iar drept 

temei de încetare, conform prevederii art. 441 alin.(1) lit.f) din același Cod, poate servi faptul că termenul  

prescripției tragerii la răspundere contravențională a expirat. 

În acest context, reiterăm că tergiversarea examinării proceselor contravenționale poate constitui 

precedent judiciar pentru partidele politice de a nu-și onora obligația legală privind prezentarea rapoartelor 

financiare, fapt ce va duce la imposibilitatea pentru Comisia Electorală Centrală de a-și exercita atribuțiile 

legale prevăzute în art. 22 alin.(2) lit.f)-g) din Codul electoral: ,,constată contravenții și încheie procese-

verbale cu privire la contravențiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a 

rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizații social-politice sau concurenți electorali; 

aplică sau solicită aplicarea sancțiunilor, prevăzute de Codul electoral și Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 

privind partidele politice, pentru încălcarea legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale...”  și, respectiv, poate denatura esența scopului legii contravenționale stipulate în art. 

2 din Codul contravențional, cităm: „scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor 

legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea 

cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii.” 

În concluzie, Comisia consideră oportun de a fi revizuite prevederile de la art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional în vederea tragerii la răspundere contravențională a persoanei juridică-partidul politic, ceea 

ce ar facilita modalitatea de citare a contravenientului și ar preveni tergiversarea examinării procesului de 

către instanța de judecată. Or, partidul politic este obligat în condițiile art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea privind 

partidele politice să depună declarația privind adresa juridică, mai mult ca atît, acesta deține conturi bancare, 

bunuri, mijloace, sau alt patrimoniu, care ar putea fi sechestrat în eventualitatea executării hotărîrii 

judecătorești. 

De asemenea, relevăm cele 4 recomandări-cheie ale Comisiei de la Veneția expuse  în  „Opinia nr. 

901/2017, pregătită în comun cu Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile 

Omului (OSCE/ODIHR) referitoare la cadrul legal care reglementează finanțarea partidelor politice și a 

campaniilor electorale în Republica Moldova, acestea reprezentînd o analiză a legislației cu privire la 
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finanțarea partidelor politice din perspectiva recomandărilor formulate de către Comisia de la Veneția, 

OSCE/ODIHR și GRECO și a implementării acestora: 

 

- Permisiunea de a dona surse financiare partidelor politice şi concurenților electorali, în limite clare 

stabilite, din sursele financiare obținute în afara țării; 

- Reducerea plafonului anual al donațiilor pentru partidele politice si concurenții electorali; 

- Intensificarea supravegherii şi implementarea regulilor privind finanțarea partidelor şi a campaniilor 

electorale. Comisia Electorală Centrală trebuie să dispună de resurse umane, un număr rezonabil de 

personal, specializate în auditul financiar. Să fie specificate clar atribuțiile şi obligațiile în verificarea 

rapoartelor financiare ale partidelor politice şi concurenților electorali, verificarea acurateței 

informației indicate în raport, ca ulterior, organele competente, să investigheze posibilele 

neconformități ale gestiunii financiare a activității partidelor politice; 

- Consolidarea regimului de sancțiuni valabile pentru încălcarea legislației privind finanțarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, inclusiv aplicarea sancțiunii de lipsire de alocații de la bugetul de 

stat şi pentru alte tipuri de încălcări, nu doar pentru neexecutarea somației CEC. 
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V. ANEXE 

 

 

Anexa nr. 1 

 

TABEL  

generalizator în baza rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2017  

prezentate de partidele politice 

(lei) 

Nr.  

d/o 
Partidul politic 

Sold de 

mijloace 

bănești la data 

01 ianuarie 

2017 

Cotizații, donații 

și alte venituri 
Cheltuieli,  

Subvenții de 

la bugetul de 

stat 

Cheltuieli 

din 

subvenții 

Sold de 

mijloace 

bănești la data 

de  

30 iunie 2017 

 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 0.00 0.00 0.00 80463.42 78363.50 2099.92 

2 Partidul Social Democrat 383828.46 1564.38 1535.00 192636.60 425480.22 151014.22 

3 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova” 
2795459.67 578840.00 584543.31 3758171.64 5385905.47 1162022.53 

4 Partidul Regiunilor din Moldova 0.00 7176.00 4834.21 187649.04 68051.51 121939.32 

5 Partidul Politic „Pentru Neam și Ţară” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Partidul Democrat din Moldova 7504764.00 31398959.00 31393653.00 3757887.00 755.00 11267202.00 

7 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
26628.13 0.00 0.00 13364.16 33495.73 6496.56 

8 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
38641.00 0.00 0.00 19393.00 0.00 58034.00 

9 
Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova” 
0.00 62750.00 59021.00 0.00 0.00 3729.00 

10 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
6320897.40 291350.60 282683.93 4281866.76 2023204.40 8588226.43 

11 Partidul Liberal 3877122.82 0.00 4231.28 2263547.82 709162.27 5427277.09 

12 
Partidul Politic „Partidul Liberal 

Reformator” 
473193.00 7500.00 2647.00 514171.00 705977.00 286240.00 
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13 
Partidul Politic „Partidul Ruso-

Slavean Din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Partidul Național Liberal 132561.94 1300.00 155.23 101359.14 152184.94 82880.91 

15 
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-

Надежда” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Partidul Politic Partidul Nostru 2242085.69 1336875.00 1589457.99 986282.70 1636627.68 1339157.72 

17 
Partidul Politic „Platforma Demnitate 

și Adevăr” 
5931.58 221849.00 227436.80 77707.02 76338.58 1712.22 

18 
Partidul Mișcarea „Acțiunea 

Europeană” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 83166.00 0.00 0.00 41789.28 51992.28 72963.00 

20 Partidul Politic „Șor”  89138.11 652825.00 624126.17 42072.18 96268.53 63640.59 

21 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
156384.94 219639.42 360384.67 0.00 0.00 15639.69 

22 
Partidul „Moldova Unită – Единая 

Молдова” 
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

23 
Partidul Politic  „Partidul Unității 

Naționale” 
7399.02 133000.00 140281.74 0.00 0.00 117.28 

24 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
4268018.45 26447306.55 87959.39 2888548.98 1584870.37 31931044.22 

25 Mișcarea social-politică „Forța Nouă” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 
Partidul Politic „Casa Noastră – 

Moldova” 
26148.98 4000.00 3992.24 13269.18 39272.00 153.92 

27 Partidul Acţiunea Democratică 20.00 0.00 0.00 365005.02 0.00 365025.02 

28 
Partidul Politic Mişcarea Populară 

Antimafie 
41.00 0.00 29.00 211875.30 155452.64 56434.66 

29 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 Partidul European 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 Partidul Conservator 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 

32 
Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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33 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 247636.40 0.00 0.00 140133.18 110908.41 276861.17 

34 
Partidul Politic Partidul Agrar din 

Moldova 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35 Partidul Politic „Patria” 5117.00 0.00 210.00 0.00 0.00 4907.00 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular 

Democrat din Moldova” 5641.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5641.80 

37 Partidul Socialist din Moldova 85.00 15760.00 14040.00 0.00 0.00 1805.00 

38 
Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 2 

 

 INFORMAȚIE  

cu privire la numărul membrilor de partid, numărul membrilor care au cotizat în primul 

semestru al anului 2017 și suma totală a cotizațiilor în primul semestru al anului 2017 

 

Nr.  

d/o 
Partidul politic 

Nr. 

membrilor 

de partid* 

Nr. 

membrilor 

care au 

cotizat* 

Suma totală a 

cotizațiilor în 

primul 

semestru al 

anului 2017 

(lei)* 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 5123 0 0.00 

2 Partidul Social Democrat 5200 69 1380.00 

3 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
12000 1753 578840.00 

4 Partidul Regiunilor din Moldova 1196 598 7176.00 

5 Partidul Politic „Pentru Neam și Ţară” 4153 0 0.00 

6 Partidul Democrat din Moldova 50805 4646 1957529.00 

7 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
4370 0 0.00 

8 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 4500 0 0.00 

9 
Partidul Politic „Partidul Popular European 

din Moldova” 
7825 0 0.00 

10 Partidul Liberal Democrat din Moldova 6485 267 30455.00 

11 Partidul Liberal 20778 0 0.00 

12 
Partidul Politic „Partidul Liberal 

Reformator” 
15274 56 2500.00 

13 
Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din 

Moldova” 
5050 0 0.00 

14 Partidul Național Liberal 8218 4 1300.00 

15 
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-

Надежда” 
1 0 0.00 

16 Partidul Politic Partidul Nostru 7483 6644 1336875.00 

17 
Partidul Politic „Platforma Demnitate și 

Adevăr” 
14000 69 14320.00 

18 Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană” 4200 0 0.00 

19 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 4800 0 0.00 

20 Partidul Politic „Șor”  4235 1524 1524.00 

21 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
7456 245 29210.00 

22 
Partidul “Moldova Unită – Единая 

Молдова” - 
0 0.00 

23 
Partidul Politic  „Partidul Unității 

Naționale” 
6345 3767 72500.00 

24 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
13124 13124 92790.00 

25 Mișcarea social-politică „Forța Nouă” 5480 0 0.00 

26 Partidul politic „Casa Noastră – Moldova” 175 0 0.00 
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27 Partidul Acţiunea Democratică 6536 0 0.00 

28 
Partidul Politic Mişcarea Populară 

Antimafie 
4700 0 0.00 

29 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 4620 0 0.00 

30 Partidul European 4500 0 0.00 

31 Partidul Conservator 5500 0 0.00 

32 Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” 6261 0 0.00 

33 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 5625 
0 0.00 

34 Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 4000 0 0.00 

35 Partidul Politic „Patria” 4443 0 0.00 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat 

din Moldova” 24315 
0 0.00 

37 Partidul Socialist din Moldova 5693 nu 15760.00 

38 Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 4003 0 0.00 

     
Notă: * 

- 

Datele din prezentul tabel sînt colectate din Rapoartele privind gestiunea financiară a 

partidelor politice prezentate pentru primul semestru al anului 2017 
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Anexa nr. 3 

 

 

INFORMAȚIE 

privnd veniturile partidelor politice obținute în anul 2017 
                                                                                                                                       (lei) 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Cotizații, donații 

și alte venituri 

din totalul 

surselor de 

finanțare 

Subventii de 

la bugetul de 

stat 

Total venituri 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 0.00 160926.84 160926.84 

2 
Partidul Politic Partidul Agrar din 

Moldova 
0.00 0.00 0.00 

3 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
0.00 0.00 0.00 

4 
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -

Надежда” 
0.00 0.00 0.00 

5 
Partidul Politic „Platforma Demnitate 

și Adevăr” 
470599.36 155414.08 626013.44 

6 
Mișcarea Social-Politică a Romilor din 

Republica Moldova  
0.00 0.00 0.00 

7 Partidul Politic „Șor” 2805947.00 84144.41 2890091.41 

8 
Partidul Mișcarea „Acțiunea 

Europeană” 
0.00 0.00 0.00 

9 Partidul Politic Pentru Neam și Țară  0.00 0.00 0.00 

10 Partidul Conservator 0.00 0.00 0.00 

11 
Partidul politic Mișcarea Populară 

Antimafie 
0.00 423750.56 423750.56 

12 Partidul Politic „Patria” 0.00 0.00 0.00 

13 
Partidul politic „Casa Noastră - 

Moldova” 
16950.00 26538.37 43488.37 

14 
Partidul „Moldova Unită – Единая 

Молдова” 
0.00 0.00 0.00 

15 Partidul Popular Socialist din Moldova 0.00 0.00 0.00 

16 Partidul Liberal 11455.00 4527095.59 4538550.59 

17 
Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova”  
150150.00 0.00 150150.00 

18 Partidul Național Liberal 12850.00 202718.25 215568.25 

19 Partidul Democrat din Moldova 52135627.09 7507235.80 59642862.89 

20 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
0.00 38786.04 38786.04 

21 
Partidul Politic „Partidul Liberal 

Reformator” 
33600.00 1028341.23 1061941.23 

22 Partidul European 0.00 0.00 0.00 

23 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
0.00 26728.37 26728.37 

24 Partidul Politic „Democrația Acasă” 0.00 83578.59 83578.59 

25 Partidul Actiunea Democratică 0.00 730010.15 730010.15 

26 Partidul Social Democrat 1564.38 385273.20 386837.58 

27 Partidul Socialist din Moldova 32690.00 0.00 32690.00 
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28 Partidul Regiunilor din Moldova  7176.00 375298.09 382474.09 

29 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova” 
3185850.00 7516343.25 10702193.25 

30 
Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean 

din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 

31 Partidul Politic Partidul Nostru 1995207.87 1972565.36 3967773.23 

32 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
551060.42 0.00 551060.42 

33 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
27581052.00 5777098.00 33358150.00 

34 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
744081.28 8563733.42 9307814.70 

35 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 
6010.00 280266.36 286276.36 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular 

Democrat din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 

37 Partidul Politic Noua Opțiune Istorică 0.00 0.00 0.00 

38 
Partidul Politic „Partidul Unității 

Naționale” 
147344.00 0.00 147344.00 

39 
Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” 
0.00 0.00 0.00 

40 
Partidul Politic „Partidul Societății 

Progresiste” 
0.00 0.00 0.00 

41 
Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei 
0.00 0.00 0.00 

42 Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”  0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 4 

 

TABEL  

generalizator al Rapoartelor privind gestiunea financiară pentru anul 2017 prezentate de partidele politice 

(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

început de an 

Cotizații, 

donații și 

alte venituri 

Cheltuieli 

Subvenții de 

la bugetul de 

stat 

Cheltuieli din subvenții  

Sold de 

mijloace 

bănești la 

sfîrșit de an 

1 
Partidul Popular Creștin 

Democrat 
0.00 0.00 0.00 160926.84 157513.01 3413.83 

2 
Partidul Politic Partidul Agrar 

din Moldova 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
Partidul Politic „Partidul Legii 

și Dreptății” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Mișcarea Profesioniștilor 

„Speranța - Надежда” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
5931.58 470599.36 467030.73 155414.08 154150.46 10763.83 

6 

Mișcarea Social-Politică a 

Romilor din Republica 

Moldova 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Partidul Politic „Șor” 89138.11 2805947.00 2805685.66 84144.41 158822.30 14721.56 

8 
Partidul Mișcarea „Acțiunea 

Europeană” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Partidul Politic Pentru Neam și 

Țară 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Partidul Conservator 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 
Partidul politic Mișcarea 

Populară Antimafie 
41.00 0.00 29.00 423750.56 369890.36 53872.20 

12 Partidul Politic „Patria” 5117.00 0.00 5117.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Partidul Politic „Casa Noastră- 

Moldova” 
26148.98 16950.00 16795.19 26538.37 52417.30 424.86 

14 
Partidul „Moldova Unită – 

Единая Молдова” 
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 
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15 
Partidul Popular Socialist din 

Moldova 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Partidul Liberal 3877122.82 11455.00 12840.06 4527095.59 1520937.84 6881895.51 

17 

Partidul Politic „Partidul 

Popular European din 

Moldova”  

0.00 150150.00 146426.81 0.00 0.00 3723.19 

18 Partidul Național Liberal 132561.94 12850.00 6068.23 202718.25 305899.05 36162.91 

19 
Partidul Democrat din 

Moldova 
7504764.43 52135627.09 52146782.06 7507235.80 1170.00 14999675.26 

20 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
38640.60 0.00 0.00 38786.04 22625.33 54801.31 

21 
Partidul Politic „Partidul 

Liberal Reformator” 
473193.19 33600.00 22931.00 1028341.23 1416107.61 96095.81 

22 Partidul European 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23 
Partidul Politic Uniunea 

Centristă din Moldova 
26728.37 0.00 0.00 26728.37 53456.74 0.00 

24 
Partidul Politic „Democrația 

Acasă” 
82951.89 0.00 0.00 83578.59 166528.73 1.75 

25 Partidul Actiunea Democratică 0.00 0.00 0.00 730010.15 0.00 730010.15 

26 Partidul Social Democrat 383828.46 1564.38 1564.38 385273.20 651823.90 117277.76 

27 Partidul Socialist din Moldova 85.00 32690.00 32701.00 0.00 0.00 74.00 

28 
Partidul Regiunilor din 

Moldova  
0.00 7176.00 7175.14 375298.09 368434.78 6864.17 

29 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

2795459.67 3185850.00 3186562.80 7516343.25 10102200.04 208890.08 

30 
Partidul Politic „Partidul 

Ruso-Slavean din Moldova” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 Partidul Politic Partidul Nostru 2242085.69 1995207.87 2058332.81 1972565.36 2716192.16 1435333.95 

32 
Partidul Politic „Partidul 

Acțiune și Solidaritate” 
156384.94 551060.42 686036.86 0.00 0.00 21408.50 

33 
Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 
4268018.45 27581052.00 406457.21 5777098.00 4005995.25 33213715.99 

34 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
6320897.40 744081.28 763276.77 8563733.42 4825473.35 10039961.98 
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35 

Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova 

247636.40 6010.00 6010.00 280266.36 354574.72 173328.04 

36 

Partidul Politic „Partidul 

Popular Democrat din 

Moldova” 

5641.80 0.00 0.00   0.00 0.00  5641.80 

37 
Partidul Politic Noua Opțiune 

Istorică 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 
Partidul Politic „Partidul 

Unității Naționale” 
7399.02 147344.00 154475.10 0.00 0.00 267.92 

39 
Partidul Politic „Frontul 

Salvării Moldovei” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 
Partidul Politic „Partidul 

Societății Progresiste” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 
Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

42 
Mișcarea Social-Politică 

„Forța Nouă” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 5 

 

 

INFORMAȚIE  

cu privire la numărul membrilor de partid, numărul membrilor care au cotizat în anul 2017 și suma 

totală a cotizațiilor în anul 2017 

 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Nr. 

membrilor 

de partid 

Nr. 

membrilor 

care au 

cotizat 

Suma totală a 

cotizațiilor 

2017  

(lei) 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 5123 0 0.00 

2 Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 4000 0 0.00 

3 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 5620 0 0.00 

4 Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -Надежда” 1 0 0.00 

5 Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 13500 223 45130.00 

6 
Mișcarea Social-Politică a Romilor din 

Republica Moldova  
0 0 0.00 

7 Partidul Politic „Șor” 5242 5242 5242.00 

8 Partid Mișcarea „Acțiunea Europeană” 4320 0 0.00 

9 Partidul Politic Pentru Neam și Țară  4453 0 0.00 

10 Partidul Conservator 5500 0 0.00 

11 Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie 4700 0 0.00 

12 Partidul Politic „Patria” 4443 0 0.00 

13 Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova” 175 0 0.00 

14 Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова” 0 0 0.00 

15 Partidul Popular Socialist din Moldova 4350 0 0.00 

16 Partidul Liberal 20778 123 3755.00 

17 
Partidul Politic „Partidul Popular European din 

Moldova”  
7825 20 2000.00 

18 Partidul Național Liberal 8208 21 12850.00 

19 Partidul Democrat din Moldova 49608 24879 14065499.00 

20 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 4500 0 0.00 

21 Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator” 15200 110 3000.00 

22 Partidul European 4500 0 0.00 

23 Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 4370 0 0.00 
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24 Partidul Politic „Democrația Acasă” 4800 0 0.00 

25 Partidul Actiunea Democratică 6536 0 0.00 

26 Partidul Social Democrat 5200 69 1380.00 

27 Partidul Socialist din Moldova 5693 * 32690.00 

28 Partidul Regiunilor din Moldova  1196 598 7176.00 

29 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
12844 3527 1040220.00 

30 
Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din 

Moldova” 
5050 0 0.00 

31 Partidul Politic Partidul Nostru 7208 3549 1975525.00 

32 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 7456 578 79440.00 

33 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 13124 ** 177937.00 

34 Partidul Liberal Democrat din Moldova 6476 661 85060.00 

35 
Partidul Politic Partidul Popular din Republica 

Moldova 
5640 0 0.00 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din 

Moldova” 
8700 0 0.00 

37 Partidul Politic Noua Opțiune Istorică 5887 0 0.00 

38 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 6345 3767 86844.00 

39 Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” 6261 0 0.00 

40 Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 0 0 0.00 

41 Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 4003 0 0.00 

42 Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”  0 0 0.00 

 

Notă: Datele din prezentul tabel sînt colectate din Rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2017 

* - nu poate fi identificat numărul de membri care au cotizat, deoarece nu a fost prezentată Anexa nr. 1 

„Registrul cotizatiilor de membru” 

** - nu poate fi identificat numărul de membri care au cotizat, deoarece Anexa nr. 1 „Registrul cotizatiilor 

de membru” este incompletă  
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Anexa nr. 6 

INFORMAȚIE 

privind analiza surselor de finanțare a partidelor politice pentru anul 2017 
(lei) 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Cotizații de 

membru de 

partid 

Donații de 

la pers. 

juridice 

Donații de la pers. fizice  Donații 

sub formă 

de 

proprietăți, 

bunuri, 

servicii 

gratuite 

Venituri 

obținute de 

către partide 

din activități 

economice 

desfășurate 

Alte 

venituri 

Subvenții 

de la 

bugetul de 

stat 

Total surse 

de finanțare 
din partea 

membrilor 

de partid 

din partea 

altor 

persoane 

1 
Partidul Popular 

Creștin Democrat 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160926.84 160926.84 

2 

Partidul Politic 

Partidul Agrar din 

Moldova 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 

Partidul Politic 

„Partidul Legii și 

Dreptății” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Mișcarea 

Profesioniștilor 

„Speranța - 

Надежда” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

Partidul Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr” 

45130.00 80100.00 308165.00 0.00 37204.36 0.00 0.00 155414.08 626013.44 

6 

Mișcarea Social-

Politică a Romilor 

din Republica 

Moldova  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 
Partidul Politic 

„Șor” 
5242.00 2351890.00 0.00 0.00 448815.00 0.00 0.00 84144.41 2890091.41 

8 

Partidul Mișcarea 

„Acțiunea 

Europeană” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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9 

Partidul Politic 

Pentru Neam și 

Țară  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
Partidul 

Conservator 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 

Partidul Politic 

Mișcarea Populară 

Antimafie 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423750.56 423750.56 

12 
Partidul Politic 

„Patria” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 

Partidul Politic 

„Casa Noastră - 

Moldova” 

0.00 0.00 16950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26538.37 43488.37 

14 

Partidul „Moldova 

Unită – Единая 

Молдова” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 

Partidul Popular 

Socialist din 

Moldova 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Partidul Liberal 3755.00 0.00 7700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4527095.59 4538550.59 

17 

Partidul Politic 

„Partidul Popular 

European din 

Moldova”  

2000.00 25000.00 123150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150150.00 

18 
Partidul Național 

Liberal 
12850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202718.25 215568.25 

19 
Partidul Democrat 

din Moldova 
14065499.00 0.00 30144850.00 7917700.00 0.00 7578.09 0.00  7507235.80 59642862.89 

20 

Partidul Politic 

Partidul Verde 

Ecologist 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38786.04 38786.04 

21 

Partidul Politic 

„Partidul Liberal 

Reformator” 

3000.00 0.00 12100.00 0.00 18500.00 0.00 0.00 1028341.23 1061941.23 

22 Partidul European 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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23 

Partidul Politic 

Uniunea Centristă 

din Moldova 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26728.37 26728.37 

24 

Partidul Politic 

„Democrația 

Acasă” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83578.59 83578.59 

25 
Partidul Acțiunea 

Democratică 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730010.15 730010.15 

26 
Partidul Social 

Democrat 
1380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.38 385273.20 386837.58 

27 
Partidul Socialist 

din Moldova 
32690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32690.00 

28 
Partidul Regiunilor 

din Moldova  
7176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375298.09 382474.09 

29 

Partidul Politic 

„Partidul 

Socialiștilor din 

Republica 

Moldova” 

1040220.00 0.00 1655600.00 490030.00 0.00 0.00 0.00 7516343.25 10702193.25 

30 

Partidul Politic 

„Partidul Ruso-

Slavean din 

Moldova” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 
Partidul Politic 

Partidul Nostru 
1975525.00 0.00 0.00 0.00 19682.87 0.00 0.00 1972565.36 3967773.23 

32 

Partidul Politic 

„Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 

79440.00 0.00 288153.07 95891.00 38731.85 48844.50 0.00 0.00 551060.42 

33 

Partidul 

Comuniștilor din 

Republica Moldova 

177937.00 0.00 3690.00 0.00 0.00 26015000.00 1384425.00 5777098.00 33358150.00 

34 

Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

85060.00 0.00 129630.00 5000.00 524391.28 0.00 0.00 8563733.42 9307814.70 

35 
Partidul Politic 

Partidul Popular 
0.00 0.00 6010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280266.36 286276.36 
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din Republica 

Moldova 

36 

Partidul Politic 

„Partidul Popular 

Democrat din 

Moldova” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 

Partidul Politic 

Noua Opțiune 

Istorică 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 

Partidul Politic 

„Partidul Unității 

Naționale” 

86844.00 0.00 60500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147344.00 

39 

Partidul Politic 

„Frontul Salvării 

Moldovei” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 

Partidul Politic 

„Partidul Societății 

Progresiste” 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 

Partidul Politic 

pentru Unirea 

Moldovei 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

42 

Mișcarea Social-

Politică „Forța 

Nouă”  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 7 

 

INFORMAȚIE 

privind partidele politice care au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat  

pentru alegerile parlamentare din anul 2014  

și alegerile locale generale din anul 2015, pe anul 2017 

                                                                                                                                                (lei) 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Alegerile 

parlamentare 

din 30.11.2014 

Alegerile 

locale 

generale din 

14.06.2015 

Total 

finanțat 

1 Partidul Liberal 2058660.32 2468435.27 4527095.59 

2 Partidul Liberal Democrat din Moldova 4292719.39 4271014.03 8563733.42 

3 Partidul Democrat din Moldova 3363938.74 4143297.06 7507235.80 

4 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
4368807.67 3147535.58 7516343.25 

5 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 3722023.97 2055074.03 5777098.00 

6 Partidul Politic Partidul Nostru   1972565.36 1972565.36 

7 Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator” 332491.53 695849.70 1028341.23 

8 Partidul Național Liberal 91369.89 111348.36 202718.25 

9 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 
161342.86 118923.50 280266.36 

10 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 18119.43 20666.65 38786.08 

11 Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova”   26538.37 26538.37 

12 Partidul Politic „Democrația Acasă” 32628.30 50950.29 83578.59 

13 Partidul Politic „Șor”   84144.41 84144.41 

14 Partidul Social Democrat 366978.41 18294.84 385273.25 

15 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
8433.53 18294.84 26728.37 

16 Partidul Actiunea Democratică 34160.45 695849.7 730010.15 

17 Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie 370995.32 52755.24 423750.56 

18 
Partidul Politic „Platforma Demnitate și 

Adevăr” 
155414.08   155414.08 

19 Partidul Regiunilor din Moldova  366978.41 8319.68 375298.09 

20 Partidul Popular Creștin Democrat 156972.88 3953.96 160926.84 

Total finanțat partide politice 19902035.18 19963810.87 39865846.05 
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Anexa nr. 8 

 

 

 

 

INFORMAȚIE 

privind partidele politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 

pentru alegerile parlamentare din anul 2014 și alegerile locale generale din anul 2015, pe anul 2017 

 

                                                                                                                                     (lei) 

Nr. 

d/o 
Partidele politice 

Alegerile 

parlamentare 

din 30.11.2014 

Alegerile locale 

generale din 

14.06.2015 
Total 

Suma anuală Suma anuală 

1 Partidul Politic Partidul „Renaștere” 55397.49 15877.90 71275.39 

2 Partidul Politic Pentru Neam și Țară 22609.32  22609.32 

3 Partidul „Patrioţii Moldovei" 19958.02 3942.68 23900.70 

4 Partidul Socialist din Moldova  8330.96 8330.96 

5 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
 7298.76 7298.76 

6 
Partidul Popular Socialist din 

Moldova 
 738.90 738.90 

 TOTAL 97964.83 36189.20 134154.03 
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Anexa nr. 9 

(Partea 1) 

 

INFORMAȚIE 

privind cheltuielile partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2017  

(lei) 

Indicatori 
Partidul 

Liberal  

Partidul 

Liberal 

Democrat din 

Moldova  

Partidul 

Democrat din 

Moldova  

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Socialiștilor 

din Republica 

Moldova” 

Partidul 

Comuniștilor 

din Republica 

Moldova 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Nostru 

Partidul 

Politic 

„Partidul 

Liberal 

Reformator” 

Partidul 

Național 

Liberal 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Popular din 

Republica 

Moldova 

Partidul 

Politic 

Partidul 

Verde 

Ecologist 

SOLD la 01.01.2017 3871553.75 6301250.09 7480005.00 2789078.73 4231714.64 1586613.06 468076.89 132551.71 247636.40 38640.60 

Subvenții de la 

bugetul de stat în 

perioada: 

4527095.59 8563733.42 7507235.80 7516343.25 5777098.00 1972565.36 1028341.23 202718.25 280266.36 38786.08 

Plăți pentru 

următoarele 

destinații, total:  

1520937.84 4825473.35 1170.00 10102200.04 4005995.25 2716192.16 1416107.61 305899.05 354574.72 22625.37 

Cheltuieli pentru 

întreţinerea sediilor 
633310.14 772039.62 0.00 2049166.13 681755.92 1427081.22 239374.73 28235.85 133983.90 11556.12 

Cheltuieli de personal 202116.36 3354034.13 0.00 994470.27 1416589.72 121607.02 602947.40 275400.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru presă 

şi materiale 

promoţionale 

369594.83 30665.80 0.00 5736720.87 1646041.45 383452.50 187539.66 0.00 121749.80 0.00 

Cheltuieli de 

deplasare în ţară şi în 

străinătate 

103395.00 270979.96 0.00 0.00 14798.00 0.00 156435.00 0.00 10100.00 0.00 

Cheltuieli pentru 

telecomunicaţii 
15669.54 78170.07 0.00 340281.61 45011.68 163661.14 7937.41 0.00 43530.37 687.00 

Cheltuieli pentru 

primirea delegaţiilor 

din străinătate 

0.00 0.00 0.00 0.00 8160.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Plata cotizaţiilor de 

membru în 

organizaţiile 

internaţionale din care 

partidul face parte 

165553.06 42751.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9637.00 

Investiţii în bunuri 

mobile şi imobile 

necesare activităţii 

partidului  

0.00 73315.74 0.00 135316.97 94519.00 30153.29 204644.00 0.00 30134.77 0.00 

Cheltuieli de birotică, 

comision bancar 
7098.91 36202.67 1170.00 64690.57 70225.41 37442.61 17229.41 2263.20 1695.88 739.25 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru 

organizarea de 

întruniri, manifestaţii 

publice, seminare şi 

alte cursuri de 

instruire pentru 

membrii de partid, 

desfăşurate pe 

teritoriul ţării 

24200.00 167314.16 0.00 781553.62 28893.52 489794.38 0.00 0.00 13380.00 0.00 

Sold la data de: 6877711.50 10039510.16 14986070.80 203221.94 6002817.39 842986.26 80310.51 29370.91 173328.04 54801.31 
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Anexa nr. 9 

(Partea 2) 

 

INFORMAȚIE 

privind cheltuielile partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2017 

(lei) 

Indicatori 

Partidul 

politic „Casa 

Noastră – 

Moldova” 

Partidul 

Politic 

„Democraţia 

Acasă” 

Partidul 

Politic „Șor” 

Partidul 

Social 

Democrat 

Partidul Politic 

Uniunea 

Centristă din 

Moldova 

Partidul 

Acţiunea 

Democratică  

Partidul 

Politic 

Mişcarea 

Populară 

Antimafie 

Partidul 

Politic 

„Platforma 

Demnitate și 

Adevăr”  

Partidul 

Regiunilor 

din Moldova 

Partidul 

Popular 

Creștin 

Democrat 

SOLD la 

01.01.2017 
26148.98 0.00 83828.88 383828.46 26728.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subvenții de la 

bugetul de stat în 

perioada: 

26538.37 0.00 84144.41 385273.25 26728.37 730010.15 423750.56 155414.08 375298.09 160926.84 

Plăți pentru 

următoarele 

destinații, total:  

52417.30 0.00 158822.30 651823.95 53456.74 0.00 369890.36 154150.46 368434.78 157513.01 

Cheltuieli pentru 

întreţinerea sediilor 
32064.71 0.00 122120.74 0.00 1389.00 0.00 88329.09 80119.95 158942.12 156000.00 

Cheltuieli de 

personal 
0.00 0.00 0.00 337941.13 0.00 0.00 149501.75 0.00 161767.79 0.00 

Cheltuieli pentru 

presă şi materiale 

promoţionale 

16518.65 0.00 22223.96 268055.99 0.00 0.00 115010.00 62803.20 0.00 0.00 

Cheltuieli de 

deplasare în ţară şi 

în străinătate 

0.00 0.00 0.00 36299.77 39693.13 0.00 0.00 0.00 12759.32 0.00 

Cheltuieli pentru 

telecomunicaţii 
2842.03 0.00 850.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 4041.34 1771.70 0.00 

Cheltuieli pentru 

primirea delegaţiilor 

din străinătate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Plata cotizaţiilor de 

membru în 

organizaţiile 

internaţionale din 

care partidul face 

parte 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Investiţii în bunuri 

mobile şi imobile 

necesare activităţii 

partidului  

0.00 0.00 6852.60 0.00 0.00 0.00 8438.00 0.00 24262.00 0.00 

Cheltuieli de 

birotică, comision 

bancar 

991.91 0.00 6775.00 9527.06 294.75 0.00 8611.52 7185.97 3997.85 1135.50 

Cheltuieli de audit 

(extern/obligatoriu) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru 

organizarea de 

întruniri, 

manifestaţii publice, 

seminare şi alte 

cursuri de instruire 

pentru membrii de 

partid, desfăşurate 

pe teritoriul ţării 

0.00 0.00 0.00 0.00 11080.00 0.00 0.00 0.00 4934.00 377.51 

Sold la data de: 270.05 * 9150.99 117277.76 0.00 730010.15 53860.20 1263.62 6863.31 3413.83 

 

* informația lunară lipsește, este dată doar pentru 2 luni 

 

 


