
  

 

 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  

 „Pentru modificarea Regulamentului  privind modalitatea plasării publicității electorale 

și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3328 din 28 aprilie 2015” 

  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

     Comisia Electorală Centrală - în calitate de organ specializat în domeniul electoral și în temeiul 

art. 22 alin. (1)  lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

     Condiţia ce a impus elaborarea prezentului proiect de hotărîre este adoptarea Legii nr. 

154  din  20 iulie 2017 prin care Codul electoral a fost completat cu noi prevederi referitoare la 

introducerea sistemului electoral mixt și s-a dispus republicarea acestuia cu renumerotarea 

articolelor, iar ca finalitate proiectul urmărește adaptarea prevederilor la situația actuală ținînd cont 

de practica campaniilor electorale precedente.  

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene  

     Nu este necesitate.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

     Proiectul de hotărîre unifică sfera de aplicare a Regulamentului privind modalitatea plasării 

publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, pct.1 fiind redat în redacție 

nouă. 

De asemenea, sub reglementările actului în cauză vor cădea și alți subiecți electorali: grupurile 

de inițiativă. 

În premieră s-a introdus obligativitatea depunerii de către agențiile de publicitate la Comisia 

Electorală Centrală a raportului cu privire la spațiul publicitar disponibil și spațiul acordat fiecărui 

concurent electoral sau grup de inițiativă. 

Proiectul conține dispoziția intrării în vigoare a actului normativ la data publicării în Monitorul 

Oficial ce se bazează pe prevederile art.56 alin.(3) din  Legea nr. 100 din  22 decembrie 2017 cu 

privire la actele normative și este dictată de necesitatea asigurării aplicării reglementărilor 

introduse odată cu începerea perioadei electorale, păstrînd uniformitatea procesului electoral, or, 

în cazul în care se aplică condiția stabilită de art.56 alin.(1) din Legea nr. 100 din  22 decembrie 

2017 (actul intră în vigoare peste o lună după publicare), există probabilitatea ca acesta să intre în 

vigoare deja în plină perioadă electorală și să pericliteze raporturile juridice.  

 

 5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu implică cheltuieli 

financiare suplimentare celor planificate. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prin aprobarea prezentei hotărîri nu este necesar de a modifica alte acte normative. 



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în 

procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală 

Centrală a publicat, la data de 28 septembrie 2018, anunțul privind inițierea elaborării proiectului 

de hotărîre „Pentru modificarea Regulamentului  privind modalitatea plasării publicității 

electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3328 din 28 aprilie 2015”, stabilind ca termen pentru prezentarea 

propunerilor și recomandărilor data de 12 octombrie  2018 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri 

nu au parvenit. 

        În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional,  proiectul 

hotărîrii poate fi accesat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md 

(compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Consultări publice/Anunțuri”). 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Nu este necesitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

     Vor fi incluse după efectuarea expertizei. 

11. Constatările altor expertize 

Vor fi incluse ulterior, în cazul în care vor fi efectuate. 
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