
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea  

Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale  

la alegeri și referendumuri 

 

 
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 

     Necesitatea aprobării prezentului proiect de hotărîre se explică prin faptul că la 20 iulie 2017 

prin Legea nr. 154 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (în vigoare din 

data de 21 iulie 2017) au fost  operate modificări inclusiv la Codul electoral. 

      Deasemenea, în temeiul Art. III alin. (2) lit. d) din legea sus menționată, la 29 decembrie 2017, 

Codul electoral a fost republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 451-463/768, 

dîndu-se o nouă numerotare elementelor acestuia și corectîndu-se, după caz, toate trimiterele la 

acestea. 

       Astfel, prin proiectul de hotărîre se propune aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare 

a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri într-o nouă redacție, în vederea prefecționării 

procedurilor electorale și asigurării unui cadru unitar de aplicare a legislației ce vizează tipurile 

și caracteristicile ștampilelor electorale, modul de utilizare, de transmitere către organele 

electorale și de restituire a ștampilelor electorale Comisiei Electorale Centrale, precum și de 

nimicire a acestora. 

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 curpinde patru puncte: 

       - Primul punct se referă la aprobarea, conform anexei, a Instrucțiunii privind modul de 

utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri. 

       Astel, noua Instrucțiune va cuprinde dispoziții grupate în șapte capitole, după cum urmează: 

Capitolul I conține dispoziții generale, Capitolul II stabilește tipurile și caracteristicile ștampilelor 

electorale, Capitolul III detaliază modalitatea de transmitere a ștampilelor electorale către 

organele electorale, Capitolul IV reglementează modalitatea de aplicare a ștampilelor electorale, 

Capitolul V explică procesul de pregătire a ștampilelor pentru a fi predate Comisiei Electorale 

Centrale după expirarea necesității, Capitolele VI și VII reglementează restituirea ștampilelor 

electorale către Comisia Electorală Centrală, respectiv modul de nimicire a ștampilelor electorale 

după încheierea perioadei electorale ori după expirarea necesității/deteriorării. 

       De asemenea, în vederea uniformizării și eficientizării modului de utilizare/transmitere a 

ștampilelor electorale, proiectul de instrucțiune conține modele de acte ce vor fi întocmite de 

organele electorale în procesul de transmitere-recepționare a ștampilelor electorale. 

       - Punctul al doilea din proiectul de hotărîre se referă la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 335 din 4 octombrie 2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare 

a ștampilelor electorale”. 

       - Punctele 3 și 4, se referă la publicarea hotărîrii pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 

Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și data intrării în vigoare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

      Implimentarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu implică a cheltuieli 

financiare suplimentare celor planificate. 



 

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

      Aprobarea prezentului proiect de hotărîre nu implică necesitatea modificării altor acte 

normative.  

  Prin adoptarea proiectului se va abroga hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 335 din 4 

octombrie 2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor 

electorale”. 

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 19 iunie 2018, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de 

hotărîre „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor 

electorale la alegeri și referendumuri”, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

335  din 4 octombrie 2016, stabilind ca termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor 

data de 12 iulie 2018 inclusiv. În termenul stabilit,  propuneri nu au parvenit. 

 Ulterior, analizînd complexitatea procesului ce vizează modul de utilizare a ștampilelor 

electorale la alegeri și referendumuri, precum și volumul mare de modificări și completări ce 

urmează a fi operate, s-a stabilit necesitatea aprobării instrucțiunii cu un nou text.   

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

vigoare a Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și 

referendumuri, este plasat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md 

(compartimentul „Bază legală”, directoriul „Instrucțiuni”), iar 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 caz că vor fi realizate. 
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