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SUMMARY
 In this article, we aimed at analyzing a more narrow but rather extensive aspect of 

legal liability, namely: the occurrence of contravention liability in case of violation of the 
provisions of the electoral legislation, which is of major importance and could, in its turn, 
discipline the entire electoral system considerably. As objectives, based on the proposed 
goal, a study of the judicial practice of  Chisinau courts was carried out during the period 
2016-2018 in the proposed field; the legal analysis of art. 481 C.C.; finding and solving the 
contravention act; highlighting legislative gaps in the context of the proposed research 
theme; drawing up conclusions and recommendations.
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REZUMAT
 În prezentul articol ne-am pus drept scop să analizăm un aspect mai  îngust, dar destul 

de vast al răspunderii juridice, şi anume: survenirea răspunderii contravenţionale în cazul 
încălcării prevederilor legislaţiei electorale, care este de o importanţă majoră şi ar putea, 
la rândul său, să disciplineze considerabil întregul sistem electoral. În calitate de obiecti-
ve, reieşind din scopul propus, am efectuat un studiu al practicii judiciare a instanţelor de 
judecată din mun. Chişinău, pe perioada 2016-2018 în domeniul propus; analiza juridi-
că a art. 481 C.C.; constatarea şi soluţionarea faptei contravenţionale; evidenţierea unor 
lacune legislative în contextul temei propuse spre cercetare; elaborarea unor concluzii şi 
recomandări. 

Cuvinte-cheie: contravenţie, sancţiune, împiedicarea exercitării dreptului electoral, 
utilizarea fondurilor mijloacelor nedeclarate, finanţarea partidelor politice etc.
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Odată cu obţinerea independenţei Re-
publicii Moldova şi orientarea societăţii şi a 
statului spre noile condiţii politice, sociale 
şi economice s-a impus şi reformarea sis-
temului electoral, adoptându-se de către 
legislativ o serie de legi menite să asigure 
respectarea angajamentelor asumate prin 
ratificarea celor mai importante documente 
internaţionale. Reieşind din realităţile actu-
ale, este important de a menţiona Planul 
naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 
[7] (în continuare - PNAA) care înglobează  
planul legislativ al Parlamentului, planul de 
armonizare legislativă a Ministerului Jus-
tiţiei şi Agenda de Asociere, fiind, de fapt, 
un proces continuu transpus în baza docu-
mentelor de implementare. Astfel, PNNA, 
în calitate de măsuri de implementare în 
domeniul electoral, determină efectuarea 
monitorizării campaniilor electorale de că-
tre radiodifuzori cu participarea experţilor 
străini şi elaborarea concepţiei de reflectare 
a campaniei electorale cu participarea ex-
perţilor străini, precum şi modificarea unui 
şir de acte legislative, inclusiv a Codului 
contravenţional al Republicii Moldova nr. 
218-XVI din 24 octombrie 2008 [1] (în con-
tinuare – C.C.) etc.

În acest context, menţionăm că în a 
doua jumătate a anului 2018 dialogul po-
litic dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană a intrat într-o fază complicată 
după invalidarea alegerilor din iunie 2018 
în municipiul Chişinău. Deputaţii Parlamen-
tului European au adoptat la 5 iulie o rezo-
luţie care prevede suspendarea asistenţei 
macrofinanciare pentru Republica Moldova 
din cauza nerespectării precondiţiilor poli-
tice stipulate în Memorandumul de Înţele-
gere dintre Uniunea Europeană şi Republi-
ca Moldova de la finele anului 2017. Şefa 
diplomaţiei europene, Federica Mogherini, 
a declarat că suspendarea asistenţei este 
legată de modul în care sistemul de justi-

ţie din Republica Moldova a încălcat voinţa 
populară exprimată prin vot, interpretând 
abuziv legea electorală, iar invalidarea ale-
gerilor în municipiul Chişinău nefiind un 
semn bun pentru viitoarele alegeri parla-
mentare. Pe lângă suspendarea asistenţei 
macrofinanciare, rezoluţia prevede că orice 
decizie privind plăţile viitoare ar trebui să 
aibă loc numai după alegerile parlamentare 
din februarie 2019, cu condiţia că acestea 
vor fi efectuate în conformitate cu standar-
dele democratice recunoscute la nivel inter-
naţional. [15]

Astfel, la finele anului 2018, Uniunea Eu-
ropeană a anunţat oficial că reduce sprijinul 
financiar din cauza deteriorării statului de 
drept şi a democraţiei în Republica Moldo-
va, aşteptând ca autorităţile moldoveneşti 
să ia măsuri urgente şi imediate pentru a re-
media situaţia. În aceste condiţii, natura di-
alogului moldo-comunitar în anul 2019, dar 
şi viitorul lui, în termen apropiat şi mediu, 
va depinde foarte mult de modul în care au-
torităţile Republicii Moldova vor organiza 
următoarele alegeri parlamentare. Vor fi or-
ganizate aceste alegeri într-o manieră cre-
dibilă, incluzivă şi transparentă sau nu? În 
funcţie de modul de organizare a alegerilor 
parlamentare va depinde starea dialogului 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 
care a anunţat că va monitoriza cu atenţie 
procesul electoral în Republica Moldova, 
dar şi cel postelectoral. [15]

Reieşind din cele expuse, se evidenţiază 
două probleme, care, de fapt, sunt interde-
pendente şi anume: baza normativă în do-
meniul legislaţiei electorale, precum  şi a sis-
temului de justiţie în complex. Ținând cont 
de faptul că, în limita prezentului articol, ne 
punem drept scop să  analizăm un aspect 
mai îngust şi anume - survenirea răspunde-
rii contravenţionale în cazul încălcării pre-
vederilor legislaţiei electorale, în continuare 
vom analiza şi dezvolta scopul propriu-zis. 

Nu în ultimul rând, reamintind cititoru-
lui, că răspunderea contravenţională, ca for-
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mă a răspunderii juridice, constă în raportul 
juridic contravenţional de constrângere, 
generat ca urmare a comiterii contravenţiei, 
între stat şi contravenient, raport complex, 
al cărui conţinut îl formează dreptul statu-
lui de a aplica persoanei vinovate sancţiu-
nea prevăzută de lege pentru contravenţia 
comisă şi de a constrânge să o execute, co-
relativ cu obligaţia contravenientului de a 
suporta aplicarea şi executarea sancţiunii 
contravenţionale, în vederea restabilirii or-
dinii de drept şi restaurării autorităţii legii. 
[12], [ 11, p. 140-142]

În cele din urmă, conform prevederilor 
Codului Electoral, încălcările în domeniul 
dat  sunt pasibile de răspundere penală, 
fapte prevăzute la art. 181-182 din Codul 
Penal [ 2, art. 70], dar, totodată, punând  în 
evidenţă şi prevederile Codului Contraven-
ţional [1, art. 71] în ceea ce priveşte răspun-
derea contravenţională, art. 47–53 C.C.

Astfel, conform p. g), alin. (2), art. 22 al 
Codului Electoral [3] în calitate de organ 
independent de supraveghere şi control 
privind  finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale este recunoscută 
Comisia Electorală Centrală, care are com-
petenţa de a aplica sau poate solicita aplica-
rea sancţiunilor, prevăzute de Codul Electo-
ral şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 
2007 privind partidele politice [9], pentru 
încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electora-
le, sesizează organele competente privind 
încălcările ce sunt pasibile de răspundere 
contravenţională, penală sau privind încăl-
carea legislaţiei fiscale.

În cele din urmă, pentru încălcarea legis-
laţiei electorale, conform art. 69 al Codului 
Electoral [3], Comisia Electorală Centrală 
sau consiliul electoral de circumscripţie 
pot aplica concurenţilor electorali sancţi-
uni sub formă de avertisment sau pot soli-
cita aplicarea sancţiunii anulării înregistrării. 
Comisia Electorală Centrală are dreptul să 
aplice sancţiunea complementară privind 

lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat.
Totodată, Codul Electoral prevede expres 

subiecţii generali ai răspunderii juridice, 
care încalcă prevederile legislaţiei electora-
le, împiedică exercitarea liberă a drepturilor 
electorale ale cetăţenilor, împiedică activi-
tatea organelor electorale: persoanele fizice 
şi juridice [3,  alin. (1), art. 69]. 

Dacă e să ne referim la răspunderea con-
travenţională, pe lângă persoana fizică şi ju-
ridică, mai apare un nou subiect conform p. 
(6), art. 16 C.C. persoana cu funcţie de răspun-
dere (persoană căreia, într-o întreprindere, 
instituţie, organizaţie, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare, 
într-o autoritate publică centrală sau locală, 
i se acordă, permanent sau provizoriu, prin 
lege, prin numire, alegere sau în virtutea 
unei însărcinări, anumite drepturi şi obliga-
ţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii 
publice sau a acţiunilor administrative de 
dispoziţie, organizatorice ori economice) 
este pasibilă de răspundere contravenţio-
nală pentru săvârşirea unei fapte prevăzute 
de prezentul cod în cazul:

a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale 
contrar obligaţiilor de serviciu;

b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribu-
ţiilor acordate prin lege;

c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necores-
punzătoare a obligaţiilor de serviciu.

În continuarea ideii, atragem atenţia asu-
pra poziţiei MOA Promo-LEX, care în urma 
cercetării unui aspect foarte important ca 
,,finanţarea campaniei electorale pentru 
alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
2016” constată că prevederile legale ce ţin 
de C.C. în privinţa raportării financiare pe 
parcursul campaniei electorale nu vizea-
ză şi grupurile de iniţiativă, astfel încât nu 
sunt prevăzute sancţiuni pentru raportarea 
neconformă a grupurilor de iniţiativă, fapt 
din care rezultă şi o raportare lacunară a 
subiecţilor vizaţi. Astfel, MOA Promo-LEX 
recomandă modificarea art. 48 şi 481 al C.C.  
„Încălcarea legislaţiei privind gestionarea 
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mijloacelor financiare ale partidelor politi-
ce şi ale fondurilor electorale” prin aplica-
rea acestora şi pentru grupurile de iniţiati-
vă în perioada de colectare a semnăturilor. 
[5, p.12]

Ținând cont de tema propusă, referindu-
ne nemijlocit la răspunderea contravenţio-
nală, evidenţiem  faptul că este pasibilă de 
răspundere contravenţională persoana fizi-
că responsabilă care, în momentul săvârşirii 
contravenţiei, are împlinită vârsta de 18 ani. 

În continuarea ideii, menţionăm şi pct. 
93 şi 94 din Regulamentul privind finanţa-
rea activităţii partidelor politice, aprobat 
prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 4401 din 23 decembrie 2015  (în continu-
are – Regulamentul nr. 4401) în care nepre-
zentarea de către partidele politice la Comi-
sia Electorală Centrală a raportului privind 
gestiunea financiară în termenul şi formatul 
stabilite conform legii, inclusiv prezentarea 
unor date incomplete în raport, utilizarea 
contrar destinaţiei a subvenţiilor de la bu-
getul de stat pentru partidele politice, cât şi 
încălcarea modului de evidenţă şi utilizare 
a patrimoniului partidelor politice, inclusiv 
neprezentarea datelor de identificare ale 
donatorilor se consideră contravenţii şi sunt 
pasibile de răspundere conform Codului 
Contravenţional.

Totodată, legiuitorul pune în competen-
ţa a două autorităţi publice, care în limita 
Codului Contravenţional capătă statut de 
agent constatator, dreptul de a constata 
contravenţiile, astfel faptele prevăzute la 
pct. 93, lit. a) al Regulamentului nr. 4401 şi 
anume: încălcarea modului de evidenţă şi 
utilizare a patrimoniului partidelor politice, 
inclusiv neprezentarea datelor de identifi-
care ale donatorilor; şi  b) neprezentarea de 
către partidele politice la Comisia Electora-
lă Centrală a raportului privind gestiunea 
financiară în termenul şi formatul stabilite 
conform legii, inclusiv prezentarea unor 
date incomplete în raport; se constată prin 
hotărârea Comisiei Electorale Centrale, iar 

faptele conform pct. 93, lit. c) al aceluiaşi Re-
gulament prevăd utilizarea contrar destina-
ţiei a subvenţiilor de la bugetul de stat pen-
tru partidele politice, se constată de Curtea 
de Conturi. Respectiv, după constatarea de 
către Comisie a faptelor descrise la pct. 93, 
lit. a) şi b), preşedintele Comisiei Electorale 
Centrale va cita, conform prevederilor art. 
382 din Codul contravenţional, partidul po-
litic despre data şi ora când va fi întocmit 
procesul-verbal cu privire la contravenţie. 

Astfel, legiuitorul propune, conform le-
gislaţiei contravenţionale, statutul de agent 
constatator anumitor autorităţi publice, în 
cele din urmă, conform art. 4237 C.C., Co-
misia Electorală Centrală în persoana pre-
şedintelui Comisiei Electorale Centrale sau 
vicepreşedintelui Comisiei, în cazul în care 
îl substituie pe preşedintele Comisiei, din 
oficiu sau la sesizarea organelor abilitate, 
are dreptul să constate contravenţii şi să 
încheie procese-verbale ale contravenţiilor 
prevăzute la art. 48, art. 481, alin. (1)–(4), art. 
482, 51 şi 53 C.C. şi încă un moment impor-
tant este că procesele-verbale cu privire la 
contravenţii se trimit pentru examinare în 
fond instanţei de judecată competente. 
Totodată, în calitate de agent constatator 
împuternicit să constate contravenţia şi să 
încheie procese-verbale, în baza art. 481, 
alin. (4) C.C., apare şi personalul abilitat cu 
atribuţii de audit public al Curţii de Conturi 
şi iarăşi doar cu atribuţii de constatare şi în-
cheiere a procesului-verbal.

În legislaţia contravenţională mai apare 
un alt subiect cu drept de constatare a con-
travenţiilor, suplimentar legiuitorul îl împu-
terniceşte şi cu dreptul de examinare, astfel, 
în calitate de agent constatator în cazul con-
travenţiilor prevăzute la art. 47, art. 481, alin. 
(5), art. art. 49, 50, 52 C.C., conform preve-
derilor art. 400 C.C., apare Ministerul Aface-
rilor Interne, cu dreptul nu doar să consta-
te contravenţia, dar şi să examineze cauza 
ilicită, fapt ce presupune dreptul agentului 
constatator de a determina de sine stătător 
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tipul de sancţiune contravenţională şi mă-
rimea ei. Respectiv, contravenientul deţine 
dreptul de a contesta procesul-verbal con-
form prevederilor legale, conform procedu-
rii legale.

Ţinem să menţionăm că, potrivit Insti-
tutului Internaţional pentru Democraţie şi 
Asistenţă, pentru asigurarea respectării ca-
drului legal privitor la finanţarea partidelor 
politice, reglementările finanţării partidelor 
trebuie să fie însoţite de sancţiuni împotri-
va încălcărilor. În cele din urmă, în perioada 
2013-2014 s-a constatat că sancţiunile pen-
tru nerespectarea reglementărilor finanţe-
lor partidelor politice la nivel internaţional 
în % constituie: amenzi - 76,6%, arest – 55%, 
pierderea finanţării politice – 33,3%, con-
fiscarea veniturilor – 30%, anularea înregis-
trării - 21,7%, pierderea drepturilor politice 
- 15,6%, imposibilitatea înscrierii în - 15%, 
pierderea funcţiei elective - 11,1%, sus-
pendarea partidului politic - 11,1%, altele 
– 25,6%, analiza propusă reflectă diferitele 
sancţiuni care sunt aplicate în cele 180 de 
ţări pentru încălcări, cum ar fi neprezen-
tarea rapoartelor financiare, prezentarea 
lacunară a rapoartelor financiare, primirea 
fondurilor din surse interzise, neelucidarea 
sursei veniturilor în cazul marilor donatori, 
depăşirea limitelor de cheltuieli, abuzul de 
resurse administrative, cumpărarea alegă-
torilor etc. [17]

În contextul prezentului articol, ne pro-
punem drept obiectiv să studiem practica 
judiciară pe segmentul dat, astfel, cerce-
tând  hotărârile instanţelor de judecată ale 
mun. Chişinău, conform datelor prezentate 
pe site-ul oficial al instanţelor de judecată 
www.instance.justice.md, pe perioada 2016-
2018 [16], în contextul dat atragem atenţia: 
informaţia din sursa indicată se regăseşte 
doar din anul 2016; nu toate hotărârile de 
judecată se publică pe site-ul oficial, iar în 
unele cazuri se publică cu întârziere, din 
aceste considerente ne permitem a lăsa loc 
de interpretare. 

În cele din urmă s-a constatat că în in-
stanţă nu au fost contestate careva acţiuni 
ce ţin de competenţa MAI, care, după cum 
am menţionat, au dreptul atât de constata-
re, cât şi de  examinare, iar ceea ce ţine de 
competenţa agenţilor constatatori ca Comi-
sia Electorală Centrală şi Curtea de Conturi, 
în datele oficiale, prezentate pe site-ul  indi-
cat, s-a constatat că instanţele de judecată 
au examinat doar contravenţiile în baza art. 
481 C.C. RM „Încălcarea legislaţiei privind 
gestionarea mijloacelor financiare ale par-
tidelor politice şi ale fondurilor electorale”.

Atragem atenţia asupra faptului că, în 
anul 2016, 70% din dosarele contravenţi-
onale calificate în baza art. 481 C.C. RM au 
fost soluţionate conform alin. (2), art. 455 
C.C. RM pe neprezentarea agentului con-
statator, legal citat, fără motive întemeia-
te şi fără înştiinţarea prealabilă a instanţei, 
fapt ce ducea la încetarea procesului con-
travenţional, cu emiterea, după caz, a unei 
încheieri interlocutorii, fapt ce confirmă că 
la acel moment legislatorul nu perfectase 
legislaţia la nivelul corespunzător, respec-
tiv, devenea clar că apăruse necesitatea vi-
tală de a modifica legislaţia şi de a perfecta 
instituția sancţiunilor contravenţionale. Ca 
în cele din urmă, în 2017, să fie introduse 
mai multe modificări ale  C.C., printre care 
şi modificarea alin. (2), art. 455 C.C. RM [8], 
unde prezenţa agentului constatator sau, 
după caz, a procurorului, în cazul în care 
acesta este parte în cauza contravenţiona-
lă, la şedinţa de judecare a cauzei contra-
venţionale devine obligatorie, iar absenţa 
agentului constatator sau, după caz, a pro-
curorului, citaţi în conformitate cu legisla-
ţia, fără motiv întemeiat şi fără înştiinţarea 
prealabilă a instanţei, nu poate împiedica 
judecarea cauzei contravenţionale şi permi-
te aplicarea acestuia a unei amenzi judicia-
re de către instanţa de judecată, în confor-
mitate cu art. 201 CPP RM. Respectiv, prin 
această modificare a C.C., legislatorul a ex-
clus aşa-numita lacună juridică, care până 
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la urmă s-a reflectat asupra tuturor contra-
venţiilor şi nu numai asupra contravenţiilor 
studiate în limita prezentului articol.

În ceea ce priveşte art. art. 47, 48, 482 , 
49, 50, 51, 52, 53, pe site-ul instanţelor de 
judecată, în mun. Chişinău, nu se regăseş-
te nicio hotărâre de judecată pe unul din 
aceste articole, fapt ce lasă multe semne de 
întrebare. 

Reieşind din cele expuse, devine evident 
faptul că cel mai des întâlnită abatere con-
travenţională este încălcarea legislaţiei pri-
vind gestionarea mijloacelor financiare ale 
partidelor politice şi ale fondurilor electora-
le (art. 481 C.C.), fapt ce într-un fel ne obli-
gă să prezentăm analiza juridică a celei din 
urmă contravenţii.

E de recunoscut faptul  că autorii Livia 
Mitrofan şi Sorin Tighinean în Studiul „Califi-
carea şi investigarea infracţiunilor şi contra-
venţiilor cu specific electoral şi de finanţare 
politică” [10, p. 58-83], au efectuat o analiză 
juridică şi particularităţile de investigare şi 
examinare a contravenţiilor contra dreptu-
rilor politice şi altor drepturi constituţionale 
(drepturile electorale), precum şi de finan-
ţare a partidelor politice şi campaniilor elec-
torale (art. 47-53 C.C.), la care ar fi complicat 
a mai completa sau discuta în raport cu cele 
propuse. În cele din urmă, susținând întru  
totul poziţia autorilor sus-numiţi, în conti-
nuare propunem calificarea juridică detali-
ată a prevederilor art. 481 C.C. 

Astfel, art. 481 C.C. prevede expres că ne-
prezentarea de către concurenţii electorali 
a rapoartelor privind finanţarea campaniei 
electorale în termenul şi în formatul stabi-
lite, încălcarea modului de evidenţă şi utili-
zare a patrimoniului partidelor politice şi a 
mijloacelor din fondul electoral, inclusiv ne-
prezentarea datelor de identificare a dona-
torilor, cât şi neprezentarea de către parti-
dele politice a rapoartelor privind gestiunea 
lor financiară în termenul şi formatul stabi-
lite de către CEC... [ ...în continuare conform 
textului], respectiv, această contravenţie 

poate fi săvârşită prin 5 ipoteze prevăzute 
de C.C. 

Respectiv, obiectul juridic şi obiectul 
material sunt diferite în funcţie de ipoteza 
analizată. Obiectul juridic în accepţiunea alin. 
(1): Relaţiile sociale cu privire la modalitatea 
şi termenul de prezentare a rapoartelor fi-
nanciare în cadrul campaniilor electorale. 

Obiectul juridic în accepţiunea alin. (2): 
Relaţiile sociale cu privire la modul de evi-
denţă şi utilizare a patrimoniului partidelor 
politice şi a mijloacelor din fondul electoral. 

Obiectul juridic în accepţiunea alin. (3): 
Relaţiile sociale cu privire la modul de pre-
zentare a rapoartelor financiare. 

Obiectul juridic în accepţiunea alin. (4): 
Relaţiile sociale cu privire la acordarea alo-
caţiilor de stat. 

Obiectul juridic în accepţiunea alin. (5): 
Relaţiile sociale cu privire la utilizarea resur-
selor financiare. 

Obiectul material în accepţiunea alin. (1): 
Rapoartele financiare din cadrul campaniei 
electorale. Conform art. 1 din Codul electo-
ral, rapoartele privind finanţarea campanii-
lor electorale sunt rapoartele concurentului 
electoral privind fluxul mijloacelor băneşti, 
inclusiv mijloacele financiare acumulate, 
sursele de provenienţă a acestora şi cheltu-
ielile efectuate în campania electorală.

Obiectul material în accepţiunea alin. (2): 
Patrimoniul partidelor politice, mijloacele 
din fondul electoral, datele de identificare 
ale donatorilor. 

1. Patrimoniul partidelor politice – în 
conformitate cu art. 24, alin. (1) şi (2) din Le-
gea cu privire la partidele politice [9], parti-
dele politice au dreptul să dispună, cu titlu 
de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, 
tipografii, mijloace de transport, precum şi 
de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunuri-
le partidelor politice nu pot fi utilizate în alte 
scopuri decât pentru realizarea sarcinilor lor 
statutare. Dreptul de proprietate al partide-
lor politice se află sub incidenţa normelor 
legislaţiei civile, cu excepţiile prevăzute de 
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prezenta lege. Alineatele (3) şi (4) din artico-
lul respectiv prevăd că partidul politic este 
în drept să desfăşoare activitate editorială, 
activitate legată nemijlocit de administra-
rea proprietăţii sale, precum şi alte activităţi 
ce aduc venituri pentru nevoile partidului, 
dacă aceste activităţi nu sunt interzise prin 
lege şi sunt prevăzute în mod expres în sta-
tutul partidului politic. Partidele politice nu 
pot avea în posesie, la dispoziţie sau în folo-
sinţă şi nici nu pot accepta spre depozitare 
sau păstrare armament, substanţe explo-
zive şi alte materiale care prezintă pericol 
pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. Prin 
urmare, patrimoniul partidului politic îl con-
stituie toate bunurile mobile şi imobile şi în 
fiecare caz separat urmează de individuali-
zat componenţa acestuia, conform datelor 
din evidenţa contabilă a partidului. 

2. Mijloacele din fondul electoral sunt 
toate sursele băneşti acumulate în fondul 
electoral. 

3. Datele de identificare ale donatorilor – 
datele cu caracter personal ale donatorilor. 
În conformitate cu art. 382, alin. (1) din Co-
dul Electoral, Modelul raportului se aprobă 
de către CEC şi conţine următoarele infor-
maţii: a) datele de identificare ale persoanei 
fizice sau juridice care a donat mijloace fi-
nanciare; b) lista tuturor donaţiilor primite, 
inclusiv natura şi valoarea fiecărei donaţii în 
bani, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii; c) 
valoarea totală a donaţiilor şi numărul do-
natorilor; d) lista donaţiilor rambursate ca 
urmare a depăşirii plafoanelor stabilite la 
art. 38, alin. (1), lit. d); e) datele de identifica-
re ale persoanei fizice sau juridice căreia i-au 
fost achitate mijloace financiare din contul 
„Fond electoral” şi scopul cheltuielilor re-
spective; f ) sumele datoriilor, numerele ac-
telor financiare de evidenţă şi alte informaţii 
concludente; g) informaţia contabilă a per-
soanelor juridice fondate sau controlate în 
alt mod de partidul politic respectiv pentru 
perioada corespunzătoare. 

Obiectul material în accepţiunea alin. (3): 

Rapoartele privind gestiunea lor financiară 
- rapoartele concurentului electoral privind 
fluxul mijloacelor băneşti, inclusiv mijloace-
le financiare acumulate, sursele de prove-
nienţă a acestora şi cheltuielile efectuate în 
campania electorală. 

Obiectul material în accepţiunea alin. (4): 
Alocaţiile de stat. 

Obiectul material în accepţiunea alin. (5): 
Resursele administrative. 

Latura obiectivă: Latura obiectivă în ac-
cepţiunea alin. (1): Neprezentarea de către 
concurenţii electorali a rapoartelor privind 
finanţarea campaniei electorale în termenul 
şi în formatul stabilite. Cu referire la forma-
tul prezentării, se menţionează că modelele 
de rapoarte financiare sunt aprobate de că-
tre CEC. În partea ce ţine de neprezentarea 
în termenul stabilit menţionăm că, potrivit 
pct. 14 din Regulamentul privind finanţarea 
campaniilor electorale [8], după ce sunt în-
registraţi de către organele electorale, con-
curenţii electorali: 1) prezintă CEC/consiliu-
lui electoral de circumscripţie, în termen 
de 3 zile calendaristice, un raport privind 
mijloacele băneşti acumulate şi cheltuieli-
le sale din campania electorală; 2) prezintă 
CEC/consiliului electoral de circumscripţie 
respectiv, o dată la două săptămâni, con-
form graficului stabilit, rapoarte financia-
re despre mijloacele băneşti acumulate şi 
cheltuielile sale din campania electorală; 
3) prezintă Comisiei Electorale Centrale/
consiliului electoral de circumscripţie re-
spectiv, cu 2 zile înainte de ziua alegerilor, 
rapoarte financiare privind finanţarea cam-
paniei electorale pentru întreaga perioadă. 
De asemenea, pct. 21-23 din Regulamen-
tul menţionat  prevede că, în cazul în care 
consiliile electorale de circumscripţie care 
au recepţionat rapoarte privind finanţarea 
campaniei electorale a candidaţilor inde-
pendenţi la alegerile locale au constatat 
printr-o hotărâre a lor neprezentarea sau 
prezentarea neconformă a rapoartelor, în 
termen de 3 zile calendaristice vor prezen-
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ta Comisiei Electorale Centrale hotărârea 
respectivă şi materialele anexate. Faptul 
neprezentării sau prezentării neconforme 
de către concurenţii electorali a rapoartelor 
privind finanţarea campaniei electorale se 
constată prin hotărârea Comisiei Electorale 
Centrale. După constatarea de către Comi-
sie a faptului neprezentării sau prezentării 
neconforme de către concurenţii electorali 
a rapoartelor privind finanţarea campaniei 
electorale, preşedintele Comisiei Electorale 
Centrale va cita, conform prevederilor art. 
382 din C.C., concurentul electoral despre 
data şi ora în care va fi întocmit procesul-
verbal cu privire la contravenţie.

Latura obiectivă în accepţiunea alin. (2): 
Încălcarea modului de evidenţă şi utiliza-
re a patrimoniului partidelor politice şi a 
mijloacelor din fondul electoral, inclusiv 
neprezentarea datelor de identificare ale 
donatorilor. Patrimoniul partidelor politice 
urmează să fie identificat în baza actelor 
contabile şi inclus în evidenţa contabilă a 
partidului politic. Mai mult ca atât, patrimo-
niul politic trebuie să fie utilizat în interesele 
partidului politic şi nu în interesele membri-
lor de partid sau ale persoanelor terţe. Mo-
dul de evidenţă a patrimoniului partidului 
politic este similar cu modul de evidenţă a 
contabilităţii organizaţiilor obşteşti. Întru 
respectarea standardelor contabile, în fie-
care partid politic este desemnată o persoa-
nă responsabilă care asigură gestionarea 
finanţării partidelor politice, în conformi-
tate cu legea. De asemenea, şi mijloacele 
financiare din fondul electoral, conform le-
gislaţiei, sunt supuse unei evidenţe stricte. 
În conformitate cu art. 38, alin. (1) din Codul 
electoral, pentru finanţarea activităţii parti-
delor politice şi a campaniilor electorale pot 
fi utilizate doar resurse financiare provenite 
din activitatea de muncă, de întreprinzător, 
ştiinţifică sau din cea de creaţie, desfăşura-
tă pe teritoriul Republicii Moldova. În acest 
sens, Capitolul II din Regulamentul cu pri-
vire la finanţarea campaniilor electorale [6] 

prevede o serie de condiţii ale modului de 
finanţare a campaniilor electorale, printre 
care: 1) în contul electoral sunt virate toate 
mijloacele financiare proprii şi cele primite 
de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, 
în scopul finanţării campaniei electorale; 2) 
propune pentru înregistrare Comisiei Elec-
torale Centrale o persoană responsabilă de 
finanţe (trezorier), care va fi responsabilă de 
întocmirea rapoartelor financiare şi prezen-
tarea lor în termen Comisiei Electorale Cen-
trale; 3) mijloacele băneşti vor fi virate în 
fondul social cu respectarea plafonului sta-
bilit de Comisia Electorală Centrală; 4) per-
soanele fizice şi juridice au dreptul să vireze 
în contul „Fond electoral”, pentru o campa-
nie electorală, până la 200 şi, respectiv, 400 
de salarii medii lunare pe economie stabilite 
pentru anul respectiv; 5) persoanele juridice 
pot dona mijloace băneşti pe contul „Fond 
electoral” doar prin transfer, depunând şi 
o Declaraţie pe propria răspundere despre 
inexistenţa cotei de stat, străine sau mixte 
în capitalul social; 6) donaţiile oferite în nu-
merar pot fi utilizate doar după depunerea 
lor pe contul „Fond electoral”; 7) utilizarea 
mijloacelor financiare din „Fondul  electoral” 
poate fi efectuată numai după declararea 
lor în scris la Comisia Electorală Centrală sau 
la consiliul electoral de circumscripţie, în 
cazul candidaţilor independenţi în alegerile 
locale; 8) ultimele achitări din contul „Fond 
electoral” se fac, cel târziu, cu două zile an-
terioare zilei alegerilor; neprezentarea date-
lor de identificare ale donatorilor reprezintă 
neincluderea în dările de seamă financiare a 
datelor cu referire la identitatea donatorilor.

Latura obiectivă în accepţiunea alin. (3) se 
realizează prin: 

a) neprezentarea de către partidele po-
litice a rapoartelor privind gestiunea lor fi-
nanciară în termenul şi formatul stabilite de 
către Comisia Electorală Centrală;

b) prezentarea unor date incomplete în 
raport. Modelul rapoartelor privind gesti-
unea financiară a partidelor politice este 
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elaborat de către Comisia Electorală Centra-
lă. În acest sens, art. 29, alin. (1) din Legea 
privind partidele politice [9] prevede că, 
semestrial, până la data de 15 a ultimei luni 
a perioadei de raportare, şi anual, până în 
data de 31 martie, partidele politice vor pre-
zenta la Comisia Electorală Centrală rapoar-
te privind gestiunea financiară a acestora. 
Partidele politice beneficiare de alocaţii de 
la bugetul de stat vor prezenta rapoartele 
respective şi la Curtea de Conturi. În scopul 
acestei verificări, Comisia Electorală Centra-
lă solicită partidelor politice, precum şi unor 
instituţii publice sau private, informaţiile 
necesare în limita de competenţă. Partide-
le politice şi instituţiile publice sau private 
vizate sunt obligate să prezinte informaţiile 
solicitate în termen de două săptămâni. La 
cerere şi în funcţie de natura informaţiei so-
licitate, acest termen poate fi extins de către 
Comisia Electorală Centrală, însă, în total, el 
nu va depăşi o lună. 

În acest sens, capitolul IV din Regulamen-
tul privind finanţarea activităţii partidelor 
politice stabileşte expres procedura de pre-
zentare a rapoartelor financiare, şi anume: 

- partidul politic prezintă la Comisia Elec-
torală Centrală semestrial, până la data de 
15 iulie a anului de gestiune, şi anual, până 
în data de 31 martie, rapoarte privind ges-
tiunea financiară. Partidele politice benefi-
ciare de subvenţii de la bugetul de stat vor 
prezenta rapoartele respective şi la Curtea 
de Conturi; 

- lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, 
partidul politic va prezenta Comisiei în for-
mă electronică informaţia lunară privind 
cheltuielile partidului din subvenţiile de la 
bugetul de stat; 

- raportul privind gestiunea financiară a 
partidului politic se prezintă Comisiei Elec-
torale Centrale atât în formă electronică, cât 
şi pe suport de hârtie în două exemplare; 

- în formă scrisă raportul se prezintă 
semnat de către conducătorul şi trezorierul 
partidului politic. La recepţionarea raportu-

lui, CEC va indica pe formularele prezenta-
te data şi ora recepţionării şi va înmâna un 
exemplar partidului politic; 

- în cazul în care raportul privind ges-
tiunea financiară a partidului politic este 
incomplet sau neclar, Comisia Electorală 
Centrală are dreptul să solicite date supli-
mentare, iar acesta este obligat să le prezin-
te în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
solicitării; 

- rapoartele financiare sunt verificate şi 
analizate de către Comisie, care adoptă o ho-
tărâre în acest sens. Cu referire la prezentarea 
incompletă a datelor menţionăm că, potrivit 
pct. 75 din Regulamentul menţionat, parti-
dul politic va completa integral toate rubri-
cile raportului financiar. Se interzice exclude-
rea unei sau mai multor rubrici din modelul 
raportului, la rubrica în care nu s-au înregis-
trat valori se va indica cifra ,,0” (pct. 76). 

Latura obiectivă în accepţiunea alin. (4) 
şi (5) se realizează prin:  utilizarea contrar 
destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul de stat 
pentru partidele politice sau a mijloacelor 
din fondul electoral, dacă aceasta nu con-
stituie infracţiune;  utilizarea ilicită de resur-
se administrative (bunuri publice), inclusiv 
favorizarea sau consimţirea la utilizarea 
ilegală a resurselor administrative (bunuri-
lor publice), în campaniile electorale, dacă 
aceasta nu constituie infracţiune. Linia de 
demarcaţie dintre infracţiunea prevăzută 
de art. 1812 din Codul Penal şi art. 481 din 
C.C. o constituie proporţiile mari. Respec-
tiv, dacă se constată că alocaţiile de stat sau 
resursele administrative în proporţii mari 
s-au utilizat contrar destinaţiei, atunci fapta 
constituie infracţiune. Dacă nu sunt întruni-
te proporţiile mari, atunci fapta constituie 
contravenţie. 

Latura subiectivă: Se realizează prin in-
tenţie directă, dar şi indirectă, însă în unele 
cazuri poate fi realizată şi prin neglijenţă, 
de exemplu, neprezentarea rapoartelor fi-
nanciare ori a datelor de identitate ale do-
natorilor. Subiectul: persoana fizică care la 



Administrarea Publică, nr. 1, 2019 62

data săvârşirii faptei a împlinit vârsta de 18 
ani, în toate ipotezele. În cazul ipotezelor de 
alin. (2), (3), (4), (5) şi de persoana cu funcţie 
de răspundere. După cum am constatat în 
cazul infracţiunii prevăzute de art. 1812 din 
Codul Penal, nu este stabilită răspunderea 
contravenţională a persoanei juridice. 

Victima. Contravenţia respectivă nu pre-
supune şi existenţa victimei.

În contextul dat, ne exprimăm acordul 
cu poziția autorilor Livia Mitrofan, Sorin 
Tighinean ,,Studiul”  [10], grupului de au-
tori ai Studiului Strategii, practici şi instru-
mente de finanțare a partidelor politice în 
Republica Moldova, [14] precum şi studiul 
Finanțarea campaniei electorale pentru 
alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
2016 [5] in care se menționează că ar tre-
bui să se acorde o atenție sporită diligenței 
raportării anuale a partidelor politice cu 
privire la gestiunea financiară. Iar conform 
recomandărilor internaționale, legislativul 
ar trebui să examineze posibilitatea intro-
ducerii unor sancțiuni mai severe pentru 
neconformare. S-ar putea avea în vedere 
următoarele sancțiuni:

- în cazul în care un partid nu respec-
tă obligațiile de raportare şi, în pofida 
sancțiunilor prevăzute în C.C. pentru aceas-
tă neconformare, nu depune rapoarte fi-
nanciare semestriale, CEC adoptă o decizie 
de a priva partidul vizat de dreptul la alocații 
din bugetul de stat pentru o perioadă de la 
6 luni la un an;

- partidele neeligibile pentru alocații din 

bugetul de stat ar putea fi sancționate, in-
clusiv prin suspendarea dreptului de a se 
înregistra în calitate de candidat electoral la 
următoarele alegeri; [14]

- se recomandă modificarea art. 48 şi 
481  ale Codului Contravențional „Încălcarea 
legislaţiei privind gestionarea mijloacelor 
financiare ale partidelor politice şi ale fon-
durilor electorale” prin aplicarea acestora şi 
pentru grupurile de inițiativă în perioada de 
colectare a semnăturilor; [5, p. 12]

- în cazul finanțării partidelor politice, în 
ipoteza alin. (1), art. 1812 din Codul Penal, 
nu este stabilită o linie de demarcație cu 
contravenția prevăzută de art. 481 din C.C. 
(neprezentarea de către concurenţii electo-
rali a rapoartelor privind finanţarea campa-
niei electorale în termenul şi în formatul sta-
bilite) în ceea ce priveşte falsul rapoartelor 
financiare şi neconformitatea acestora; [10]

- în continuarea ideii, propunem anumi-
te concluzii suplimentare, care le conside-
răm că ar fi binevenit ca în cazul încălcării 
legislaţiei electorale, partidele politice pot fi 
sancționate prin pierderea parţială sau to-
tală a contribuţiilor de stat sau rambursarea 
obligatorie a acestora, precum şi impunerea 
amenzilor;

- reieşind din ultimele modificări ale C.C., 
studiate în prezentul articol, în raport cu 
legislația contravențională până-n anul 2017, 
devine evident că legiuitorul autohton, pas 
cu pas, perfectează legea contravențională, 
însă, oricum, acest domeniu  necesită în con-
tinuare cercetare şi modificări.
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