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Conclusions and Recommendations

În februarie 2016 Guvernul a elaborat o Foaie de
parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie –
iulie 2016) pentru a depăși criza și pentru a redobândi
încrederea cetățenilor și partenerilor internaționali de
dezvoltare, în principal a Uniunii Europene. Elaborarea
Foii de parcurs a fost răspunsul la concluziile
Consiliului Uniunii Europene cu privire la Republica
Moldova, care au îndemnat Guvernul să soluționeze
diﬁcultățile doar printr-un dialog constructiv între
toate forțele politice, să obțină rezultate tangibile
în privința reformelor, pentru restabilirea încrederii
din partea societății, și să reia implementarea
prevederilor Acordului de Asociere.

y

Prima și cea mai importantă dintre prioritățile Foii
de parcurs era combaterea corupției. Sporirea
transparenței cu privire la ﬁnanțarea partidelor
politice și responsabilității candidaților aleși a fost
identiﬁcată ca ﬁind un element esențial în combaterea
corupției. În consecință, Guvernul a trebuit să asigure
fonduri pentru ﬁnanțarea partidelor politice în Legea
Bugetului 2016, iar Comisia Electorală Centrală
(CEC) a trebuit să dezvolte mecanisme publice de
monitorizare și evaluare a respectării cadrului de
reglementare de către părțile responsabile pentru
ﬁnanțarea partidelor politice și campaniilor electorale.
Cel mai bun experiment pentru a testa modul
în care autoritățile din Moldova și-au îndeplinit
angajamentele privind ﬁnanțarea partidelor și alte
aspecte care să asigure condiții adecvate pentru
alegeri libere și corecte a constituit alegerile
prezidențiale din 30 octombrie 2016. Potrivit evaluării
preliminare a misiunii OSCE de observare a alegerilor,
procesul electoral „a fost afectat de abuzul pe scară
largă a resurselor administrative, lipsa transparenței
ﬁnanțării campaniilor și acoperire mass-media
dezechilibrată”.

Prin urmare, eforturile guvernului au eșuat.
Concluzia este că cercul vicios al corupției poate ﬁ
rupt prin măsuri susținute și ferme pentru sporirea
transparenței privind ﬁnanțarea partidelor.

y

Revizuirea legislației privind ﬁnanțarea partidelor
pentru a include toate recomandările GRECO;

y

Modiﬁcarea Legii privind partidele politice
pentru ca să includă prevederile Regulamentului
CEC privind ﬁnanțarea partidelor politice în ceea ce
privește donațiile și sancțiunile pentru nerespectarea
Regulamentului. Aceste prevederi sunt supuse unor
litigii, ﬁind considerate reguli noi și nu regulamente
de aplicare a normelor juridice existente;

y

Plafonarea donațiilor anuale pentru partide
politice astfel încât persoanele ﬁzice să poată dona
nu mai mult de 4-5 salarii medii, iar persoanele
juridice în jur de 20 salarii medii, în conformitate cu
practicile internaționale;

y

Finanțarea de la bugetul de stat ar trebui să
ofere recompensă pentru participarea partidelor și
pentru rezultatele acestora nu doar pentru alegerile
parlamentare și municipale, ci și pentru alegerile
prezidențiale.

y

Finanțarea de la bugetul de stat ar trebui să ofere
recompensă nu doar pentru participarea partidelor și
rezultatele acestora, ci și suport pentru capacitatea
de a atrage donații mici de la mai mulți susținători.

y

De a permite mici donații prin intermediul
transferurilor bancare de la cetățenii Republicii
Moldova de peste hotare.
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