
 

 

Proiect 

 

HOTĂRÎRE 

pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de 

încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 382 din 12 decembrie 2006 
 

În vederea corelării cadrului normativ ce se referă la activitatea persoanelor de încredere 

ale concurenților electorali cu prevederile legislației în vigoare, în temeiul art. 18 alin. (2) și art. 

22 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților 

electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006, se 

modifică și se completează după cum urmează: 
 

1) la punctul 1, cifra „45” se înlocuiește cu cifra „50”; 

2) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Numărul persoanelor de încredere ale concurenților electorali se stabilește prin hotărîre 

a Comisiei Electorale Centrale în cazul alegerilor parlamentare în circumscripția națională și 

alegeri prezidențiale sau de către consiliul electoral de circumscripție în cazul alegerilor 

parlamentare în circumscripții uninominale și alegerilor locale. La stabilirea numărului de 

persoane de încredere se va lua drept criteriu numărul persoanelor de încredere stabilit pentru 

scrutinul precedent de același tip și numărul de alegători din circumscripția corespunzătoare.”;  

3) în punctul 5: 

la litera a), după cuvintele „alegerilor Parlamentului” se introduce textul „în circumscripția 

națională”, mai departe după text; 

la litera b), după cuvintele „de nivelul întîi, în cazul alegerilor” se introduce textul 

„parlamentare în circumscripții uninominale și alegerilor”, iar după cuvintele „concurenților 

electorali la funcția de” se introduce textul „deputat în Parlament pentru circumscripția 

uninominală, de”, mai departe după text. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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