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Opinia Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare gi

a Consiliului Nalional alTineretului din Moldova cu referire la proiectul de lege pentru

modificarea articolului2T din Legea privind partidele politice nr.294l2OO7

in temeiul proiectului de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr.

2g4/20O7, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 5i Consiliul Nafional al Tineretului din Moldova

inainteazd recomanddri pentru reforma finanldrii partidelor din perspectiva tinerilor 9i a egalititii de gen.

Propunem modificarea Legii nr. 2g4l2OO7, articolul 27. Finanlarea partidelor politice, in urmdtoarea

redactie:
(1) Partidele politice au dreptul sd primeascd anual finanlare de la bugetul de stat prin intermediul

Comisiei Electorale Centrale, in baza unui regulament aprobat de aceasta. Cuantumul alocatiilor pentru

acest scop se aprobd in legea bugetard anualS, cota procentuald constituind nu mai mult de 0,1% din

veniturile bugetului de stat, cu exceplia veniturilor cu destinalie speciali prevdzute de legislalie, 5i se

distribuie dupd cum urmeazd: al 35% - partidelor politice proporlional cu performanlele obtinute in

alegerile parlamentare; b) 35% - partidelor politice proporlional cu performantele obtinute in alegerile

locale generale; c) tO% - partidelor politice proportional cu femeile alese efectiv in cadrul alegerilor

parlamentare;d)LO%- partidelor politice proporlionalcu femeile alese efectivin cadrul alegerilor locale;

el5% - partidelor politice proporlional cu tinerii alegi efectiv in cadrul alegerilor parlamentare; fl5%'
partidelor politice proporlional cu tinerii alegi efectiv in cadrul alegerilor locale.

Adilional, sugerim ca la art. 28. Utilizarea alocaliilor de la bugetul de stat, si fie addugati urmitoarea

redactie:
(..1 20% din valoarea alocaliilor anuale de la bugetul de stat vor fi utilizate in scopul promovdrii 9i

incurajdrii participdriifemeilorin procesul politic gielectoral iar loo/o din valoarea alocaliilor primite sd fie

utilizate pentru promovarea giincurajarea tinerilor in procesul politic gi electoral.

(..) partidele in care activeazd organizalii ale femeilor gi ale tinerilor vor delega responsabilitatea de

gestionare a fondurilor respective acestora .

(3) Alocaliile de la bugetul d.e stat, utilizate pentru alte destinalii dec6t cele prevdzute la alin. (1) ;i (...), se

restituie bugetului de stat in baza unei hotd16ri a Curlii de Conturi, in mdrimea utilizati contrar

destina!iei.
(4) primirea gi utilizarea alocagiilor de la bugetul de stat, inclusiv modul de utilizare a alocaliilor pentru

incurajarea 9i promovarea femeilor gi tinerilor, se reflectd in mod distinct in evidenla contabild a

partidelor politice.

Suplimentar, propunem ca in temeiul articolului 25, pragul de donalii si fie aiustat dupi cum urmeazd:

(3) Veniturile anuale ale unui partid politic provenite din cotizalii de membru 9i donalii nu pot depd;i

echivalentul a O,OtYo din veniturile prevdzute in bugetul de stat pentru anul respective.

(4) O persoand fizicd poate face donalii unui sau mai multor partide politice. Donatiile fdcute de o

persoand fizicd unui sau mai multor partide politice intr-un an bugetar nu pot depdsi suma de 4 salarii

medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Dacd persoana fizicd este membru de partid, in

suma-limitd menlionatd se include gi suma cotizaliilor de membru de partid pldtite de aceasta intr-un an,

cotizalia 5i donalia fiind reflectate separat in contabilitatea partidului politic 5i in rapoartele privind

gestiunea financiard a acestuia.



(5) Donaliile fdcute de o persoand juridicd unui sau mai multor partide politice intr-un an bugetar nu pot

depdgi suma de 8 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Persoana juridicd care face

o donalie in bani unui partid politic trebuie sd prezinte decizia organelor sale abilitate privind efectuarea

donaliei, sd inregistreze donalia gi sd o reflecte in rapoartele sale contabile, de asemenea sd informeze pe

aclionarii sau membrii sdi despre operatiunile efectuate.
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DESPRE CETITRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE

Creat in anul 1998, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o institulie obgteascS, care i5i

propune sd contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane,

statutul femeii gi egalitatea de ganse pentru femei gi bdrbali. CPD se afirmd in calitate de structurd

neguvernamentald, care pledeazd pentru implementarea conceptului egalitdtii de gen in toate domeniile

viefii, promovarea politicilor publice in domeniu, abordarea problemelor ce tin de rolul femeii in societate
gi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare fatrd de femei, fiind concomitent Si un

centru de documentare, informare gi instruire pentru ONG-urile de profil 5i grupurile de iniliativd.

Scop. Dezvoltarea 5i consolidarea resurselor gi mecanismelor de abilitare echitabilS a femeilor 5i

bdrbalilor in vederea promovdrii egalitdlii de gen in Republica Moldova prin suslinerea unui demers

coerent de influenlare a politicilor.

Misiune. CPD promoveazd valorile egalitdlii de gen, ca parte componentd a une! societdti deschise, in

scopul consoliddrii unui parteneriat autentic de gen.

Viziune. CPD pledeazd pentru edificar,ea unei comunitdti cu perspective gi oportunitdti egale pentru

membrii/ele sdi/sale, a unei societSli in care femeile gi bdrbatii sunt cet5leni cu drepturi depline, capabili

sd solufioneze problemele in comun, sd beneficieze in mod egal de noile oportunitdti 5i sd se angajeze

plenar in activitSli politice, economice gi sociale.

ADRESA NOASTRA:

Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"

str. Armeneascd, 13

Chigind u, MD-20L2, Republica Moldova
Tel.: +(373 22) 23-7 O-89; 20-7 t-58;
Tel./Fax: +(373 22) 20-7L-57
www.progen.md,
e-mail: cpd@progen.md



DESPRE CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA

Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativd a 60 de organizalii de

tineret, ce promoveazd drepturile tinerilor gi reprezintd interesele acestora in procesul de elaborare,

implementare gi evaluare a politicilor de tineret, servegte drept platformd nalionald unicd a sectorului

asociativ de tineret. Este fondat la 18 februarie 1999 9i activeazd in baza principiilor de organizare:

solidaritate, autonomie organizalionald, transparenld, eligibilitatea organelor de conducere,

profesionalism, etc.

CNTM promoveazd, imputernicegte, incurajeazd, implici, reprezentd gi susline interesele tinerilor,

contribuind la dezvoltarea structurilor asociative de tineret, prin desfdgurarea diferitor programe. Av6nd

mai multe direclii de activitate, CNTM doregte sd mdreascd numdrul tinerilor in structurile de conducere,

sd-i implice in procesul de luare a deciziilor, sd le formeze spiritul civic, promov6nd voluntariatul.

Misiune. Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova promoveazd interesele tinerilor din Moldova,

contribuie la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfdSurarea programeldr 5i activitdlilor de

instruire, informare, lobby gi consultare.

Viziune. CNTM este organizalia care intrune$te interesele tinerilor din Moldova 5i serveSte drept
platformd nalionald unicd a sectorului asociativ de tineret.

ADRESA NOASTRA:

Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova
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Chigindu, MD-2005, Republica Moldova
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