NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea
Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare
Prin prezentul proiect se propune un nou Regulament privind activitatea birourilor electorale
ale secțiilor de votare, al cărui scop este de a pune în aplicare prevederile Codului electoral introduse
prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 (în vigoare din 21.07.2017) cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative.
Prezentarea unui nou text al regulamentului a fost dictată de volumul prevederilor incluse în
proiect, multiplele modificări introduse, noua structură după care au fost ordonate dispozițiile
regulamentare, s-a ținut cont și de faptul că vor fi înaintate și alte propuneri de ajustare, totodată pentru
a evita numerotarea cu indici a noilor puncte.
Proiectul își propune abrogarea regulamentului cu același titlu, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014.
Actualul regulament cuprinde dispoziții grupate în șapte capitole. Capitolul I conține dispoziții
generale, Capitolul II este structurat în secțiuni cu reglementări privind particularitățile constituirii și
componența biroului electoral al secției de votare, procedura de alegere a președintelui,
vicepreședintelui și secretarului biroului electoral, modul de degrevare și/sau convocare a membrilor,
incompatibilitățile și restricțiile în privința lor. Secțiunile Capitolului III se referă la organizarea
ședințelor, desfășurarea activității și exercitarea atribuțiilor biroului. Capitolele IV-VII reglementează
organizarea și desfășurarea votării la secția de vot, procedura de numărare și totalizare a voturilor de
către biroul electoral al secției de votare, de asemenea conține dispoziții privind conținutul
formularului special pentru numărarea voturilor, procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării
voturilor și al raportului biroului electoral al secției de votare.
Totodată, prin proiect se propun 13 anexe ce prezintă modelele documentelor biroului electoral
al secției de votare.
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, la data de 2 mai 2018, Comisia Electorală
Centrală a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre, stabilind ca termen
pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 16 mai 2018 inclusiv. Proiectul hotărîrii și
textul noului regulament suît plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale
www.cec.md (compartimentul „Transparența decizională”, directoriul Consultări publice
/Anunțuri/Proiecte de documente”).

