
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale pentru aprobarea 

 Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție 

 

Prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 (în vigoare din 21.07.2017) cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative, au fost operate modificări inclusiv la Codul electoral al Republicii 

Moldova, care au vizat art. 29 ,,Atribuțiile consiliului electoral de circumscripție”, art. 49 

,,Înregistrarea candidaților”, alin. (3) al art. 50 ,,Persoanele de încredere ale concurenților electorali”, 

alin.(1) al art.71 ,,Contestațiile”, art.81 ,,Secțiile de votare, Consiliile electorale de circumscripție și 

birourile electorale ale secțiilor de votare”, alin.(3) al art. 85 ,,Înregistrarea candidaților la funcția de 

deputat în Parlament”, art. 87 ,,Grupurile de inițiativă pentru susținerea candidaților la fincția de 

deputat în Parlament pentru circumscripția uninominală”. 

Scopul adoptării hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului 

electoral de circumscripție este de a pune în aplicare noile prevederi ale Codului electoral, conform 

cărora consiliul electoral de circumscripție își va exercita atribuțiile în baza competenței teritoriale a 

acestuia.   

Astfel, proiectul regulamentului cuprinde dispoziții ce dezvoltă normele Codului electoral 

referitoare la activitatea consiliului electoral de circumscripție, acestea fiind grupate în cinci capitole. 

Capitolul I este dedicat dispozițiilor generale, Capitolul II  cuprinde reglementări cu privire la modul 

de constituire și componența consiliului electoral de circumscripție în funcție de tipul alegerilor și al 

referendumului, Capitolul III este structurat în secțiuni ce descriu procedura de alegere în funcțiile de 

conducere ale consiliului electoral de circumscripție, atribuțiile președintelui, vicepreședintelui, 

secretarului, membrilor consiliului, incompatibilitățile și restricțiile acestora,  secțiunile Capitolului 

IV conțin prevederi privind organizarea activității și exercitarea atribuțiilor consiliului, asigurarea 

tehnico-materială a activității acestuia, precum și particularitățile privind înregistrarea grupurilor de 

inițiativă și al concurenților electorali, Capitolul V reglementează procedura cu privire la totalizarea 

rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripție. 

Totodată, prin proiect se propun 22 anexe la regulament cu modele ale documentelor prevăzute 

pentru a fi întocmite de consiliul electoral de circumscripție. 

Luînd în calcul noua structură a proiectului regulamentului, volumul prevederilor incluse în 

proiect, precum și recomandările ce vor parveni, totodată pentru a evita numerotarea cu indici a 

punctelor și multiple modificări, considerăm oportun de a aproba un nou regulament privind activitatea 

consiliului electoral de circumscripție și de a abroga hotărîrea CEC nr. 2688 din 7 octombrie 2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție. 

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 23 aprilie 2018, Comisia 

Electorală Centrală a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre, stabilind ca 

termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 10 mai 2018.  

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

hotărîrii și proiectul regulamentului pot fi accesate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale 

Centrale www.cec.md (compartimentul „Transparența decizională”, directoriul Consultări publice 

/Anunțuri/Proiecte de documente”). 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.cec.md/

