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Actualmente, problema 
agitației electorale își ca-

pătă rolul și locul său printre re-
glementările constituționale, atît 
pe plan internațional, cît și pe plan 
național.

În ce privește dimensiunea 
internațională, problemele conexe 
agitației electorale în cadrul sis-
temului de drept din Statele Uni-
te ale Americii au fost abordate 
în special de către Vikram David 
Amar, profesor la University of 
California, Los Angeles (UCLA) 
Davis School of Law, și Mark V. 
Tushnet, profesor la Harvard Law 

School. În monografia lor funda-
mentală Perspective globale în 
drept constituțional, într-un capi-
tol separat este abordată și proble-
ma reglementării finanțării campa-
niilor electorale [1, p. 198-213].

În cadrul Uniunii Europene, 
evidențiem autorii din Germania, 
care au abordat diverse aspecte ale 
agitației electorale. În mod speci-
al am dori să evidențiem perspec-
tiva germană asupra problemei 
finanțării campaniilor electorale, 
care a fost abordată de către Eibe 
Riedel și Rudiger Worfrum în mo-
nografia Tendințe recente în drep-

tul constituțional al Germaniei 
și al Uniunii Europene. În cadrul 
compartimentului dedicat măsuri-
lor legale de eliminare a corupției 
în serviciul public, autorii au ana-
lizat problema finanțării partidelor 
politice [2, p. 211–245].

În ce privește fenomenul 
agitației electorale în spațiul legal 
din Marea Britanie, îl menționăm 
pe cercetătorul Hilaire Barnett – 
profesor la Queen Mary, University 
of London. În lucrarea sa capitală 
de peste 1000 de pagini, intitulată 
Drept constituțional și administra-
tiv, în compartimentul dedicat par-
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SUMMARY
The article is dealing with an extremely important topic – the reform of the process of financing of electoral campaigns 

and especially the Pre-election campaigns. As it is broadly known, the electoral campaign and money are two inseparable 
things. The success of an electoral campaign depends largely on the amount invested, or at least it plays an important role 
during elections. It is clear that the effective functioning of a democratic state, it needs strong parties that promote some 
transparent, competitive and cost effective policies. But to achieve this, parties need financial resources.

After numerous scandals of political corruption and illegal financing of election campaigns, emerged the need for gover-
nments to discuss the issue of financing political parties and electoral campaigns and adopt rules, standards and procedures 
to regulate the current and campaign financial activities of political parties. That is why, Republic of Moldova advanced 2 
variants of Projects of Law concerning the finance of political parties and electoral campaigns. One Project is proposed by 
the Government and another one is proposed by the Parliament. 

In this study, following the analysis of campaign financing, of the doctrine and both of the Projects of Law on political 
parties and electoral campaigns we conclude that Members of the Parliament should take the best from both projects and 
adopt one good law.
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REZUMAT
Acest articol abordează un subiect extrem de important – reforma procesului de finanțare a campaniilor electorale și mai 

ales a campaniilor preelectorale. După cum se cunoaște, campania electorală și banii sînt două lucruri inseparabile. Succesul 
unei campanii electorale depinde în mare măsură de suma investita sau cel puțin aceasta joacă un rol important în timpul 
alegerilor. Este clar că funcționarea eficientă a unui stat democratic are nevoie de partide puternice, care să promoveze 
anumite politici transparente, competitive și rentabile. Dar pentru a realiza acest deziderat, partidele au nevoie de resurse 
financiare. 

După numeroase scandaluri de corupție politică și de finanțare ilegală a campaniilor electorale, a apărut necesitatea 
pentru guverne de a discuta problema finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și de a adopta reguli, standarde 
și proceduri pentru reglementarea activităților financiare actuale și de campanie ale partidelor politice. De aceea, Republica 
Moldova a avansat două variante ale proiectelor de lege cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electora-
le. Un proiect este propus de Guvern și altul de Parlament. 

În acest studiu, în urma analizei de finanțare a campaniilor electorale, a doctrinei și a proiectelor de lege cu privire la 
partidele politice și a campaniilor electorale, am ajuns la concluzia că membrii Parlamentului ar trebui să ia ce este mai bun 
din ambele proiecte pentru a adopta o lege bună.

Cuvinte-cheie: reformă, finanțare, campanie electorală, proiect de lege
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lamentului, în special în capitolul 
cu referire la sistemul electoral din 
Marea Britanie, autorul a abordat 
problema agitației electorale și a 
finanțării campaniei electorale [3, 
p. 423–454].

Autorii Reginald Austin și Maya 
Tjernstrom, în lucrarea fundamen-
tală Finanțarea partidelor politi-
ce și a campaniilor electorale, au 
abordat problematica prin prisma 
diferitelor sisteme de drept: anglo-
saxon, din Japonia, Coreea de Sud, 
Taiwan, Europa Centrală și de Est, 
America Latină, Uniunea Euro-
peană [4]. De asemenea, autorii au 
abordat problema echității de sex 
în campania electorală și modalități 
de supraveghere a finanțării acestor 
campanii.

Pak-kwan Chau a analizat pro-
blema finanțării partidelor prin 
prisma dreptului comparat, cercet-
înd situația din următoarele state: 
Germania, Marea Britanie, Noua 
Zeelandă și Singapore [5].

Grupul de autori Harold Jansen, 
Thomas Melanee și Lisa Young au 
abordat problematica donațiilor că-
tre partidele din Canada [6].

Sub egida Agenției SUA pen-
tru Dezvoltare Internațională 
(USAID), a fost efectuat un stu-
diu privind finanțarea partidelor și 
a campaniilor electorale în țările 
emergente [7]. Printre probleme-
le abordate, menționăm: riscurile 
și reforma finanțării campaniilor 
electorale; transparența finanțării; 
experiența internațională în mate-
ria finanțării campaniilor electo-
rale; experiența SUA în domeniul 
supravegherii administrării fondu-
rilor în campaniile electorale.

Cercetătorii Magnus Ohman 
și Hani Zainulbhai au analizat su-
biectul reglementărilor financiare 
în politică prin prisma experienței 
mondiale [8]. Autorii au apelat la 
experiența din state precum Rusia, 
Ucraina și Polonia.

Finanțarea partidelor politice 
de către companiile din Australia 
a fost studiată de către cercetătorii 
Ian Ramsay, Geof Stapledon și Joel 
Vernon [9]. 

Autorii Gretchen Sidhu și Ruth 
Meena au abordat un subiect cu 
totul inedit – cel al finanțării cam-
paniilor electorale pentru a facili-
ta participarea politică a femeilor 
[10]. Este îmbucurător faptul că 
și Republica Moldova întreprin-
de anumiți pași în domeniul asi-
gurării echității între sexe. Astfel, 
în șirul măsurilor întreprinse de 
țara noastră se înscriu: Decizia 
Curții Constituționale a Repu-
blicii Moldova pentru controlul 
constituționalității unor prevederi 
ale Legii nr. 121 din 25 mai 2012 
cu privire la asigurarea egalității 
[11] și Hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale cu privire la apro-
barea Planului de măsuri privind 
asigurarea egalității între femei și 
bărbați în domeniul electoral pen-
tru anii 2014-2015 [12]. 

Anne Twomey a abordat proble-
ma reformării donațiilor politice și 
a finanțării partidelor și a campani-
ei electorale în Australia [13]. 

Subiectul cum ar putea com-
paniile să influențeze campaniile 
electorale a fost abordat de cer-
cetătorii Heidi Welsh și Robin 
Young, care au realizat studiul lor 
pe baza experienței SUA în acest 
domeniu [14]. 

Experiența SUA este analizată 
și de autorul Clyde Wilcox, care a 
abordat subiectul transparenței în 
domeniul finanțării politice [15].

Autorii Leni Wild și Alan Hud-
son au apelat la experiența Marii 
Britanii pentru a elucida problema 
sprijinului financiar pentru partide-
le politice [16]. 

De problema finanțării partidelor 
politice în Marea Britanie s-au pre-
ocupat și cercetătorii britanici Stuart 
Wilks-Heeg și Stephen Crone [17]. 

În Țările Scandinave, proble-
matica finanțării partidelor poli-
tice, a campaniei electorale și a 
agitației electorale a fost abordată 
de autori precum Inge Amund-
sen, care a cercetat subiectele: 
raționamentul finanțării partidelor 
politice; modalitățile de finanțare 
a partidelor; principiile finanțării; 
căile de perfecționare a mecanis-
mului de finanțare a partidelor po-
litice, atît în Norvegia, cît și în alte 
state [18]. Greg Power a analizat 
problematica finanțării partidelor 
parlamentare și extraparlamentare 
din Danemarca [19]. 

În doctrina din România, con-
ceptul de agitație electorală este 
substituit de sintagma campanie 
electorală. A se vedea în acest sens 
tratatul de Drept constituțional și 
instituții politice, publicat de către 
savanții români Ioan Muraru și Si-
mina Tănăsescu [20, p. 396]. 

De cele mai dese ori, campa-
nia electorală este definită drept 
„…durata competiției dintre parti-
de, formațiuni politice, coaliții ale 
acestora și candidați independenți, 
în scopul cîștigării opțiunii și vo-
tului alegătorilor, prin prezenta-
rea și susținerea candidaturilor 
și a platformelor electorale pro-
prii”. Respectiva definiție aparține 
constituționalistului din România, 
prof. Gheorghe Iancu [21, p. 322]. 

De asemenea, în România, 
problema finanțării partidelor po-
litice și a campaniei electorale a 
fost abordată în mai multe studii, 
precum: Adrian Moraru, autorul 
Ghidului practic pentru organiza-
rea fondurilor partidelor și pentru 
transparența raportării [22]; Ghe-
orghe Onogea, autorul Ghidului 
metodologic privind finanțarea și 
controlul partidelor politice și a 
campaniilor electorale [23]; stu-
diul Asociației Pro Democrația 
– Finanțarea partidelor politice 
în Europa. Ce face statul cu banii 
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noștri? Ce fac partidele cu banii 
lor? [24].

Cît privește Republica Moldova, 
urmează să menționăm că profeso-
rul Ion Guceac, în monografia sa 
Constituția la răscruce de milenii, 
a abordat unele aspecte tangențiale 
problemei agitației electorale. 
Astfel, în Capitolul VII (Din isto-
ria constituționalismului autoh-
ton), subcapitolul 7.8. este dedicat 
constituționalismului în Republica 
Moldova. Pe parcursul capitolului, 
autorul a evidențiat diverse aspecte 
ce stau la baza agitației electorale 
[25, 266–302]. 

Mai multe idei ale savantului 
Ion Guceac ce vizează problema-
tica agitației electorale se regă-
sesc în Capitolul VIII – Impac-
tul Constituției asupra relațiilor 
multiaspectuale din cadrul 
societății contemporane, subcapi-
tolul 8.4, care este dedicat baze-
lor constituționale ale sistemului 
politic [25, p. 339–353]. Printre 
ideile fundamentale cu referire la 
problematica agitației electorale 
evidențiem subiectul principiilor 
constituționale ale sistemului poli-
tic (printre care, evident, sistemul 
partinic și rolul partidelor politice) 
[25, p. 342–353]; finanțarea cam-
paniilor electorale [25, p. 347]; 
finanțarea partidelor politice din 
mijloacele bugetului de stat [25, 
p. 350] etc.

Un alt savant constituționalist 
din Republica Moldova, profeso-
rul Teodor Cârnaț, în manualul său 
Drept constituțional, a abordat un 
șir de aspecte cu referire la subiec-
tul agitației electorale. Astfel, Ca-
pitolul 12 din manual – Sistemul 
electoral în Republica Moldova 
– consacră subiecte relevante stu-
diului nostru precum: noțiunea și 
importanța alegerilor [26, p. 345–
347]; principiile realizării dreptului 
electoral [26, p. 347–350]; asigura-
rea materială a desfășurării alegeri-

lor, monitorizarea și reflectarea lor 
în mijloacele de informare în masă 
[26, p. 359–362]; campania electo-
rală [26, p. 362–368] etc.

Ținem să menționăm faptul că în 
opinia savantului constituționalist 
Teodor Cârnaț, agitația electorală 
reprezintă acea acțiune de pregăti-
re și difuzare a informației, care are 
scopul de a-i determina pe alegători 
să voteze pentru unii sau pentru alți 
concurenți electorali. Această etapă 
a procesului electoral se caracteri-
zează printr-o activitate desfășurată 
de către partide și organizații social-
politice, candidați și simpatizanții 
acestora și constă în popularizarea 
prin mitinguri, presă, radio, televi-
ziune sau alte mijloace admise a 
platformelor lor politice, în scopul 
orientării opțiunii electoratului în 
sprijinul lor [26, p. 367].

Deși există unele abordări doc-
trinare privind materia agitației 
electorale, totuși vom îndrăzni să 
menționăm că, în ce privește Repu-
blica Moldova, problema finanțării 
partidelor politice, a campaniei 
electorale și a agitației electorale a 
rămas oarecum în umbra abordări-
lor doctrinare, fiind un domeniu în 
care s-a manifestat mai mult poli-
ticul. Avem în vedere, în primul 
rînd, acele două proiecte de legi 
cu privire la finanțarea partidelor 
și campaniilor electorale, înaintate 
de Guvern și Parlament. Cu toate 
acestea, unele tentative de aborda-
re a problemei finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale 
au fost realizate și în spațiul cerce-
tărilor juridice din Republica Mol-
dova. Cu titlu de exemplu, vom cita 
autorul Cornel Ciurea, care a abor-
dat problema finanțării partidelor 
prin prisma transparenței [27]. Un 
alt exemplu al abordării problemei 
transparenței în finanțarea partide-
lor politice din Republica Moldova 
este oferit de Raportul de evaluare 
al Consiliului Europei [28].

În ceea ce ține de cadrul legal 
actual privind finanțarea campaniei 
electorale în Republica Moldova, 
acesta cuprinde prevederi din Co-
dul electoral și Regulamentul Co-
misiei Electorale Centrare privind 
finanțarea campaniilor electorale 
și a partidelor politice nr. 3336 din 
16.07.2010 [29]. 

Codul electoral (CE) consacră 
finanțarea campaniei electorale prin 
Capitolul 4 – Asigurarea materia-
lă a desfășurării alegerilor. Chiar 
dacă CE reglementează mai multe 
situații juridice, totuși ne interesea-
ză în primul rînd cele cu referire 
directă la campania electorală și 
în speță agitația electorală. Astfel, 
Codul electoral menționează că 
statul acordă concurenţilor electo-
rali credite fără dobîndă [30, art. 37 
alin. (1)]. Condițiile de primire a 
unor astfel de credite și, în special, 
rambursarea lor sînt prevăzute de 
alin.(2)–(5) din CE. În mod deose-
bit, condițiile și modul de susținere 
financiară a campaniilor electorale 
sînt prevăzute expres în art. 38 al 
Codului electoral.

Cît privește Regulamentul Co-
misiei Electorale Centrare pri-
vind finanțarea campaniilor elec-
torale și a partidelor politice nr. 
3336 din 16.07.2010, el stabilește 
că în campania electorală se in-
terzice [29, pct. 5]: 1) finanţarea 
directă şi/sau indirectă, susţinerea 
materială sub orice formă de către: 
a) alte state; b) organizaţii interna-
ţionale; c) întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii finanţate de către stat 
sau care au capital de stat; d) între-
prinderi, instituţii şi organizaţii cu 
capital străin; e) organizaţii neco-
merciale, sindicale, de binefacere, 
religioase; f) cetăţeni ai Republicii 
Moldova minori; g) cetăţeni ai Re-
publicii Moldova aflaţi în străină-
tate; h) persoane fizice care nu sînt 
cetăţeni ai Republicii Moldova; i) 
persoane anonime, precum şi în 
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numele unor terţi. 2) comandarea 
materialelor electorale publicitare 
pentru şi în favoarea concurenţilor 
electorali şi achitarea cheltuielilor 
aferente producerii acestora fără 
acordul concurentului electoral şi 
cu mijloace financiare care nu au 
fost virate în contul Fond electoral 
al concurentului respectiv; 3) fo-
losirea în scopuri personale a mij-
loacelor financiare virate în contul 
Fond electoral; 4) propunerea de 
către concurenţii electorali a unor 
sume de bani, cadouri, a bunurilor 
materiale fără plată, inclusiv din 
ajutoare umanitare sau din alte ac-
ţiuni de binefacere cu excepţia ma-
terialelor ilustrative şi a insignelor, 
pregătite special pentru agitaţia 
electorală.

După cum am menționat an-
terior, la moment (iulie 2014), în 
Parlamentul Republicii Moldova 
sînt înregistrate 2 proiecte de lege 
ce vizează finanțarea campaniilor 
electorale. Vom examina mai întîi 
Proiectul Legii pentru modifica-
rea legislației în vigoare privind 
finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale din Republi-
ca Moldova în varianta Guvernului, 
sau mai precis zis – în varianta Co-
misiei Electorale Centrale (în con-
tinuare – Proiectul Guvernului).

În textul Proiectului Guvernului 
a fost inserată propunerea cu nr. 13 
ce vizează modificarea substanțială 
a prevederilor Codului Electoral al 
Republicii Moldova prin expune-
rea într-o variantă nouă a art. 38 – 
Condițiile și modul de susținere fi-
nanciară a campaniilor electorale.

Astfel, finanţarea directă şi in-
directă, susţinerea materială prin 
alte forme a campaniilor electorale 
ale concurenţilor electorali de că-
tre persoanele fizice şi juridice se 
efectuează cu respectarea următoa-
relor condiţii [31, art. 38 alin. (1)]: 
a) concurentul electoral deschide la 
bancă un cont cu menţiunea Fond 

electoral, virînd în el mijloace fi-
nanciare proprii, precum şi alte 
sume băneşti, primite în condiţiile 
legii de la persoane fizice cetăţeni 
ai Republicii Moldova, de la per-
soane juridice din ţară şi confirmă 
la Comisia Electorală Centrală per-
soana responsabilă de finanţe (tre-
zorierul). Candidaţii în alegeri nu 
pot fi desemnaţi trezorieri; b) con-
curentul electoral care nu deschi-
de un cont la bancă cu menţiunea 
Fond electoral informează despre 
aceasta Comisia Electorală Centra-
lă şi desfăşoară doar activităţi de 
campanie sau promovare electorală 
ce nu implică cheltuieli financiare; 
c) plafonul general al mijloacelor 
financiare ce pot fi virate pe con-
tul Fond electoral al concurentu-
lui electoral se stabileşte de către 
Comisia Electorală Centrală, luînd 
ca bază de calcul un coeficient în-
mulţit cu numărul de alegători din 
circumscripţia în care au loc alege-
rile; d) plafoanele donaţiilor per-
soanelor fizice şi juridice pe contul 
Fond electoral pentru o campanie 
electorală constituie 20 şi, respec-
tiv, 40 de salarii medii lunare pe 
economia naţională stabilite pentru 
anul respectiv; e) persoanele juridi-
ce pot vira sumele băneşti pe contul 
Fond electoral numai prin transfer, 
cu o notă informativă despre in-
existenţa cotei de stat, străine sau 
mixte în capitalul social, precum 
şi prin depunerea unei declaraţii 
pe propria răspundere privind lipsa 
restricțiilor; f) donaţiile oferite în 
numerar de către persoanele fizice 
se însoţesc de un formular comple-
tat care se anexează la alte docu-
mente contabile ale concurentului 
electoral susţinut; g) resursele din 
fondul electoral pot fi utilizate nu-
mai după declararea lor Comisiei 
Electorale Centrale sau consiliului 
electoral de circumscripţie, în cazul 
candidaţilor independenţi în alege-
rile locale; h) mijloacele financiare 

virate pe contul Fond electoral nu 
pot fi folosite în scopuri personale.

În ce privește Proiectul de Lege 
cu privire la finanțarea partidelor și 
campaniilor electorale în varianta 
elaborată de un deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova (deputatul 
fracțiunii parlamentare a Partidu-
lui Democrat – Vlad Plahotniuc; în 
continuare – Proiectul Plahotniuc), 
menționăm că este un proiect bine 
gîndit și cu multe novele de natură 
să aducă claritate procesului de uti-
lizare a finanțelor în cadrul campa-
niilor electorale și în speță în cadrul 
agitației electorale. Doar cîteva re-
pere pe care le-am găsit pertinente, 
de care vom atașa și remarci critice, 
prin luarea în considerare a cărora 
sperăm să aducem îmbunătățiri la 
proiectul dat.

Finanțarea campaniei electora-
le în varianta Proiectului Plahot-
niuc practic exclude implicarea 
finanțării din partea statului. Ast-
fel: finanţarea accesului la ser-
viciile de radio şi de televiziune 
în cadrul campaniei electorale se 
efectuează din contul candidatului 
la alegeri sau din contul bugetului 
de stat, în cazurile prevăzute de le-
gislaţia electorală [32, art. 26 alin. 
(2)], iar persoanele fizice şi juridice 
nu au dreptul să comande materiale 
electorale publicitare pentru şi în 
favoarea candidaţilor la alegeri şi 
să achite cheltuielile aferente pro-
ducerii acestora [32, art. 26 alin. 
(3)]. Publicitatea în locuri speciale 
de afişaj electoral şi pe alt material 
publicitar electoral se asigură din 
contul candidatului la alegeri [32, 
art. 26 alin. (6)], iar cheltuielile 
privitoare la realizarea materialelor 
publicitare electorale sînt suporta-
te exclusiv de candidaţii la alegeri 
[32, art. 26 alin. (8)]. 

În urma examinării textelor am-
belor Proiecte, am putea formula un 
șir de concluzii vizavi de actualita-
tea lor. Astfel, printre elementele 
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de noutate ale Proiectului Guver-
nului, suplimentar vom evidența în 
mod special alte cîteva:

1. Pentru prima dată a fost inse-
rată obligativitatea comandării de 
către partidele politice ale căror 
venituri sau cheltuieli anuale de-
păşesc un milion de lei a auditu-
lui rapoartelor privind gestiunea 
financiară cel puţin o dată la 3 
ani. Raportul de audit, împreună 
cu raportul anual privind gesti-
unea financiară, va fi expediat 
Comisiei Electorale Centrale şi 
Curţii de Conturi, în cazul primi-
rii de către partid a alocaţiilor din 
bugetul de stat [33]. 

2. Se propun amendamente la 
legislaţia penală şi cea contravenţi-
onală, fiind descrise noi componen-
ţe de infracţiuni şi de contravenţii 
la capitolul finanţării partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. 
Acest fapt va permite constatarea şi 
sancţionarea adecvată a subiecţilor 
ce se fac vinovaţi de comiterea fap-
telor menţionate supra [33]. 

3. A fost propusă înlăturarea 
termenelor de prescripţie pentru 
examinarea contestaţiilor în privin-
ţa finanţării campaniilor electorale. 
Prin această măsură se propune 
aplicarea pîrghiilor de constrînge-
re, în funcţie de gravitatea faptelor 
săvîrşite, faţă de partidele politice 
care s-au înregistrat în calitate de 
concurenţi electorali şi care au co-
mis încălcări la capitolul finanţării 
campaniei electorale [33]. 

În ce privește Proiectul Plahot-
niuc, suplimentar aspectelor abor-
date mai sus, evidențiem introdu-
cerea de către textul acestuia a unui 
sistem de norme prudențiale pri-
vind finanțarea campaniilor electo-
rale, menite să aducă transparență 
procesului. Cităm doar cîteva 
exemple:

1. Fiecare persoană, cu excep-
ţia statului, care finanţează în orice 
mod un partid, partide, formațiuni 

politice, candidați la alegeri etc., 
are obligaţia de a depune bene-
ficiarului în scris o declaraţie pe 
proprie răspundere că corespun-
de cerinţelor prezentei legi, cu 
indicarea provenienţei obiectului 
finanţării, în decurs de 5 zile din 
momentul efectuării plăţii [32, art. 
37 alin. (1)]. 

2. Partidele politice au obligaţia 
de a publica în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldovă şi pe pagina 
sa web, pînă la data de 31 martie 
a anului următor, informaţia ce ur-
mează: lista persoanelor fizice şi 
juridice care au făcut într-un an fis-
cal donaţii a căror valoare cumula-
tă depăşeşte suma de 5000 lei; lista 
membrilor care au plătit într-un an 
fiscal cotizaţii a căror valoare în-
sumată depăşeşte valoarea scutirii 
personale a unei persoane fizice re-
zidente pentru anul respectiv, con-
form Codului fiscal al Republicii 
Moldova; cuantumul total al veni-
turilor provenite din alte surse de 
finanţare [32, art. 38 alin. (1)]. 

3. Pentru a fi înregistrat, candi-
datul la alegeri trebuie să depună 
declaraţia pe proprie răspundere 
despre finanţarea obţinută de aces-
ta pe parcursul a ultimelor doi ani, 
inclusiv soldul la data depunerii 
declaraţiei [32, art. 38 alin. (1)]. 

4. Este instituită instituția man-
datarului financiar în relațiile ju-
ridice ce țin de finanțarea campa-
niilor electorale sau a partidelor 
politice.

5. Proiectul exclude obligaţia 
statului de a acorda susţinere fi-
nanciar-materială a concurenţilor 
electorali, din motiv că ea de mult 
timp, practic, nu mai este solicitată, 
iar restituirea acestor mijloace poa-
te crea elemente de coruptibilitate 
pentru candidatul ales [32]. 

6. De asemenea, Proiectul Pla-
hotniuc prevede instituirea unei 
autorități de control financiar. În 
acest sens, Proiectul stabilește că 

Comisia Electorală Centrală este 
autoritatea publică abilitată să con-
troleze respectarea prevederilor 
legale privind finanţarea partidelor 
politice, altor formaţiuni politice, a 
candidaţilor la alegeri şi a aleşilor 
(control financiar) [32, art. 44 alin. 
(1)]. Iar în cadrul Comisiei Electo-
rale Centrale se înfiinţează Direcţia 
de control financiar.

Totuși, deși sînt diferite, ambele 
Proiecte au similitudini și se ba-
zează pe aceleași practici și cadru 
legal din Uniunea Europeană. Tot-
odată, trebuie să evidențiem și un 
alt aspect.

În martie 2013, Comisia de 
la Veneția (Comisia Europeană 
pentru Democrație prin Drept) și 
Biroul OSCE pentru Instituții De-
mocratice și Drepturile Omului 
(OSCE/BIDDO) au adoptat opinia 
comună asupra Proiectului de lege 
pentru modificarea legislației în vi-
goare privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale. 
De menționat că organismele euro-
pene s-au expus pe marginea am-
belor proiecte: atît a celui elaborat 
de Comisia Electorală Centrală a 
Republicii Moldova, cît și a celui 
elaborat de un deputat în Parlamen-
tul RM [34].

Una din recomandările adresate 
RM de către Comisia de la Veneția 
se referă la faptul că autoritățile din 
RM sînt sfătuite să comaseze cele 2 
proiecte într-un singur text. Se pare 
că autoritățile RM nu prea au ținut 
cont, cel puțin pentru moment, de 
această recomandare, deoarece la 
data de 14.05.2014, Comisia juri-
dică a Parlamentului RM avizase 
ambele proiecte de lege [35]. În 
perspectivă, proiectele de legi ur-
mează a fi examinate de către Par-
lament în prima lectură.

În general, legiuitorul din Repu-
blica Moldova va trebui să depună 
un efort susținut privind compati-
bilizarea ambelor Proiecte cu reco-
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mandările Comisiei de la Veneția. 
Astfel, printre altele, Comisia de 
la Veneția propune excluderea din 
proiecte a definiției finanțării cam-
paniei electorale [34, pct. 24]. 

Totodată, în cadrul dezbaterilor 
privind Proiectele Guvernului și 
Plahotniuc, sugerăm Parlamentu-
lui Republicii Moldova să țină cont 
și de recomandările Comisiei de 
la Veneția – Opinia nr. 749/2014, 
CDL-AD(2014)003, opinii formu-
late în cadrul celei de-a 98-a Sesi-
uni Plenare a Comisiei de la Veneția 
din 21-22 martie 2014 [36]. Chiar 
dacă respectivele recomandări se 
referă la proiectul de introducere a 
sistemului de vot mixt în Republica 
Moldova, totuși, ele vizează și as-
pecte tangențiale campaniei electo-
rale și implicit agitației electorale.

O altă situație cu impact direct 
asupra reformei electorale din Re-
publica Moldova și de care Par-
lamentul Republicii Moldova va 
trebui să țină cont ține de faptul că 
în spațiul Uniunii Europene este 
în plină desfășurare reforma siste-
mului de finanțare a partidelor și a 
campaniilor electorale. Prin urma-
re, țara noastră, în tendința sa de 
asociere la Uniunea Europeană, de 
armonizare a legislației și practi-
cilor sale la standardele europene, 
va trebuie să examineze minuțios 
Regulamentul Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului privind statu-
tul și finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice 
europene Bruxelles. COM (2012) 
499 final. 2012/0237 (COD) [37]. 

Se presupune că noile reguli vor 
ajuta partidele și fundațiile europe-
ne să genereze propriile resurse, 
ridicînd pragul donațiilor de la 12 
000 Euro la 18 000 Euro per dona-
tor pe an. Pentru donațiile mai mari 
de 3000 de Euro, numele donato-
rului și sumele donate vor fi făcute 
publice (pentru sumele între 1500 
de Euro și 3000 de Euro, va fi ne-

cesar consimțămîntul prealabil al 
donatorului) [38]. 

În urma cercetării realizate, ve-
nim cu următoarele concluzii:

În mai 2014, în Parlamen-1. 
tul Republicii Moldova sînt înregis-
trate 2 proiecte de lege ce vizează 
finanțarea campaniilor electorale: 
un proiect din partea Guvernului și 
altul din partea unui deputat în Par-
lament. Proiectul guvernamental 
este elaborat de experții din cadrul 
Comisiei Electorale Centrale din 
RM, iar autorul celui de-al doilea 
proiect este parlamentarul Vlad 
Plahotniuc. Atît Proiectul Legii 
pentru modificarea legislației în vi-
goare privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale 
din Republica Moldova în varian-
ta Guvernului, cît și Proiectul de 
Lege cu privire la finanțarea par-
tidelor și campaniilor electorale în 
varianta elaborată de deputatul în 
Parlamentul Republicii sînt proiec-
te bine gîndite și cu multe novele 
de natură să aducă claritate pro-
cesului de utilizare a finanțelor în 
cadrul campaniilor electorale și în 
speță în cadrul agitației electorale. 
Cu toate acestea, ambele proiecte 
conțin unele neclarități, carențe și, 
în consecință, necesită o redactare 
atentă.

Totodată, trebuie să 2. 
evidențiem și un alt aspect. În mar-
tie 2013, Comisia de la Veneția 
(Comisia Europeană pentru 
Democrație prin Drept) și Biroul 
OSCE pentru Instituții Democra-
tice și Drepturile Omului (OSCE/
BIDDO) au adoptat opinia comună 
asupra Proiectului de lege pentru 
modificarea legislației în vigoare 
privind finanțarea partidelor politi-
ce și a campaniilor electorale. De 
menționat că organismele europe-
ne s-au expus pe marginea ambe-
lor proiecte. Prin recomandările 
adresate RM de către Comisia de 
la Veneția autoritățile din RM sînt 

sfătuite să comaseze cele 2 pro-
iecte într-un singur text. Se pare 
că autoritățile RM nu prea au ținut 
cont, cel puțin pentru moment, de 
această recomandare, deoarece la 
data de 14.05.2014 Comisia juridi-
că a Parlamentului RM avizase am-
bele proiecte de lege. În perspecti-
vă, proiectele de legi urmează a fi 
examinate de către Parlament în 
prima lectură.

În baza celor expuse mai sus și 
avînd drept reper concluziile for-
mulate, venim cu un șir de propu-
neri:

A completa Codul fiscal al 1. 
Republici Moldova cu dispoziții 
prin care s-ar institui deduceri fis-
cale pentru donațiile acordate par-
tidelor politice.

A face o delimitare clară 2. 
între atribuțiile Direcției de con-
trol financiar a Comisiei Electorale 
Centrale, Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat, Curtea de Conturi, 
Ministerul Finanțelor și Ministerul 
Justiției în textul Proiectului înain-
tat de Guvernul Republicii Moldo-
va și Proiectul înaintat de deputatul 
în Parlamentului Republicii Mol-
dova – Vlad Plahotniuc.

A armoniza cele 2 Proiecte 3. 
de modificare a legislației electo-
rale cu recomandările Comisiei 
de la Veneția. Astfel, printre alte-
le, Comisia de la Veneția propune 
excluderea din Proiecte a definiției 
finanțării campaniei electorale. 
Totodată, în cadrul dezbaterilor 
proiectelor de legi în Parlamentul 
Republicii Moldova, să se țină cont 
și de recomandările Comisiei de 
la Veneția – Opinia nr. 749/2014, 
CDL-AD(2014)003, opinii formu-
late în cadrul celei de-a 98-a Sesi-
uni Plenare a Comisiei de la Veneția 
din 21-22 martie 2014. Chiar dacă 
respectivele recomandări se referă 
la proiectul de introducere a sis-
temului de vot mixt în Republica 
Moldova, totuși, ele vizează și as-
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pecte tangențiale campaniei electo-
rale și implicit agitației electorale.

A examina minuțios Regu-4. 
lamentul Parlamentului European 
și al Consiliului privind statutul și 
finanțarea partidelor politice euro-
pene și a fundațiilor politice euro-
pene Bruxelles. COM (2012) 499 
final. 2012/0237 (COD). Parla-
mentul Republicii Moldova trebuie 
să țină cont de faptul că în spațiul 
Uniunii Europene este în plină 
desfășurare reforma sistemului de 
finanțare a partidelor și a campa-
niilor electorale, situație cu impact 
direct asupra reformei electorale 
din Republica Moldova, avînd în 
vedere procesele de armonizare a 
legislației și a practicilor din țara 
noastră la standardele Uniunii Eu-
ropene.
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