


 

Întocmit în baza Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decisional și Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 ”Cu privire la acţiunile de implementare a 

Legii nr.239-XVI XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decisional”.  

 

 

 

 

În conformitate cu art. 22 lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală are 

atribuția generală de elaborare a regulamentelor și instrucțiunilor menite să perfecționeze 

procedurile electorale. Avînd în vedere că în anul 2015 urmau să se desfășoare alegeri locale 

generale, CEC a început pregătirile prin a-și ajusta baza normativă la cerințele actuale de 

organizare a alegerilor locale.  

În perioada raportată, în vederea perfecționării procedurilor electorale, precum și pentru 

continuarea bunelor practici în domeniul electoral, au fost elaborate mai multe regulamente și 

instrucțiuni. 

Codul electoral, de exemplu, reglementează doar aspecte ce vizează subiecții ce pot 

constitui blocuri electorale și organul competent de a înregistra blocurile. În scopul detalierii și 

aplicării uniforme a procedurilor electorale ce țin de înregistrarea blocurilor electorale în cadrul 

alegerilor locale generale, prin HCEC nr. 3252 din 10 aprilie 2015 a fost aprobată Instrucțiunea cu 

privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale.  

De asemenea, reglementările în domeniu au asigurat menținerea experienței pozitive în 

acest sens, la alegerile parlamentare din 2014 fiind aprobată o instrucțiune cu domeniu de 

reglementare similar, dar specifică acestui tip de scrutin. 

Prin HCEC nr. 3267 din 17 aprilie 2015, au fost aprobate Particularitățile privind modul de 

întocmire și depunere a documentelor pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral la 

alegerile locale generale, precum și modelele documentelor electorale pentru înregistrarea 

candidaților la alegerile locale generale. 

Întrucît  art. 44 alin. (1) din Codul electoral stabilește doar tipurile de documente pe care 

trebuie să le prezinte partidele sau alte organizații social-politice, blocurile electorale și candidații 

independenți, însă nu reglementează forma și conținutul acestora, în scopul uniformizării și 
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facilitării activității atît a candidaților în alegerile locale generale, cît și a organelor electorale care 

recepționează și examinează documentele prezentate de candidați, CEC a elaborat și a aprobat 

modelele acestor documente. 

Un alt act normativ ajustat în perioada raportată a fost Instrucțiunea privind modul de 

împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor și materialelor electorale de la alegerile locale, 

aprobată într-o nouă redacție prin HCEC nr. 3403 din 19 mai 2015. Precizările au fost elaborate în 

comun cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală (CICDE). Esența modificărilor și completărilor au constat în: 

a) indicarea exactă a termenului privind transmiterea documentelor și materialelor electorale 

de la consiliile electorale de nivelul I la cele de nivelul II; 

b) stabilirea exactă a numărului de exemplare de documente pe care trebuie să le întocmească 

organele electorale și indicarea destinatarilor finali ai acestor documente; 

c) completarea setului de documente prezentat instanței de judecată și CEC cu hotărîrea 

privind declararea candidaţilor supleanți la funcţia de consilier local;  

d) specificarea materialelor suplimentare care se transmit/restituie – urnele și cabinele pentru 

vot secret, sigiliile neutilizate pentru urnele de vot, ștampilele, tușierele etc.; 

e) completarea instrucțiunii cu anexele 3-7 privind modelele actelor de predare-recepționare 

a documentelor și materialelor electorale (BESV – CECE I; CECE I – CECE II, CECE I, 

II – instanța de judecată, CECE – primăria, CECE II – CEC); 

f) detalierea modului de transmitere a listelor electorale în cazul organizării celui de-al doilea 

tur de scrutin; 

g) precizarea ordinii de transmitere a documentelor și materialelor de către CECE I la CECE 

II, cele din urmă asigurînd transmiterea centralizată a documentelor către instanța de 

judecată și CEC.  

Prin hotărîrea nr. 3376 din 12 mai 2015, a fost modificat și completat Regulamentul privind 

întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale cu noi reglementări privind 

particularitățile întocmirii listelor electorale în cadrul alegerilor locale generale și modul de 

participare la alegeri a persoanelor internate în spitale şi în alte instituţii curative staţionare. De 

asemenea, regulamentul a detaliat procedura de păstrare a listelor electorale în cazul desfășurării 

turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului orașului (municipiului), satului (comunei).  
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=13004&l=ro 

Luînd în considerare prevederile Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 și ale Legii nr. 61 din 9 

aprilie 2015 pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, CEC a 

aprobat Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică 

pe panourile publicitare prin hotărîrea nr. 3328 din 28 aprilie 2015.1 În pofida faptului că 

Regulamentul a fost contestat în instanța de judecată, toate reglementările acestuia au fost 

menținute în vigoare atît de Curtea de Apel, cît și de Curtea Supremă de Justiție. Regulamentul 

conține norme de reglementare a publicității electorale pe panourile publicitare proprietate 

publică, a publicității electorale și/sau de promovare politică pe panourile publicitare private 

amplasate pe domeniul public şi cel privat, precum și restricţiile, interdicțiile la amplasarea unei 

astfel de publicități, responsabilitățile administrației publice locale și a organelor de menţinere a 

ordinii publice. 

Cele două legi menționate mai sus (nr. 36 și 61 din 9 aprilie 2015) au stat și la baza 

elaborării Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, care a fost aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 3352 din 4 mai 2015, 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12887&l=ro. Regulamentul stabilește condițiile și 

modul de susținere financiară a campaniilor electorale, precum şi procedura de prezentare la 

organele electorale a rapoartelor privind veniturile şi cheltuielile din campania electorală. 

Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, a fost 

revizuit și ajustat Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

                                                           
1 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12855&l=ro 
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acestora, Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților 

electorali (HCEC nr. nr. 3310 din 22 aprilie 2015), precum și Regulamentul privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile locale generale (HCEC nr. 3266 din 17 aprilie 2015). 

A fost elaborat proiectul hotărîrii CEC de modificare a Regulamentului cu privire la 

activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, regulamentul fiind modificat prin 

hotărîrea CEC nr. 3310 din 22.04.2015, 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12811&l=ro). 

În urma depunerii cererii privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea 

referendumului pentru revizuirea Constituției, a apărut necesitatea reglementării activității 

grupului de inițiativă, astfel a fost elaborat Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 

inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, care a fost aprobat prin hotărîrea CEC 

nr. 4315 din 20 noiembrie 2015, http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14190&l=ro. 

Conform dispozițiilor finale ale Legii nr. 36/2015, Comisia a elaborat Regulamentul privind 

finanțarea activității partidelor politice, care a fost aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4401 din 23 

decembrie 2015, http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14309&l=ro. Noile reglementări 

stabilesc condițiile și modul de susținere financiară a partidelor politice, de finanțare privată și de 

la bugetul de stat a acestora, modul de distribuire a subvențiilor și de folosire a lor, precum şi 

procedura de prezentare a rapoartelor de gestiune financiară a partidelor politice, asigurîndu-se 

astfel un grad mai înalt de transparentizare a finanțării partidelor politice, precum și de 

supraveghere și control al finanțării partidelor politice. 

Proiectul a fost supus dezbaterilor publice, iar la 4 decembrie 2015 Comisia Electorală 

Centrală, în colaborare cu Asociația Promo-LEX, a organizat și desfășurat ședința clubului de 

discuții electorale avînd ca temă: „Sporirea rolului societăţii civile în procesul electoral. 

Dezbaterea publică a proiectului Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice”. 

La eveniment au participat, în afară de reprezentanții CEC, și reprezentanți ai partidelor politice, 

Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Curții de Conturi, Asociației Obștești 

„Reprezentanța în Moldova a Institutului Național Democratic din SUA”, societății civile etc. În 

perioada 17-20 noiembrie 2015 Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu PNUD Moldova, a 

organizat un curs de instruire BRIDGE ”Finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale”. 
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