
 

 

RAPORT  

privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Comisiei Electorale 

Centrale pentru anul 2017 

Raportul privind transparența în procesul decizional pentru anul 2017 este întocmit în 

conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 9 august 

2016. 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală elaborează regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale.  

Potrivit art. 14 din Legea nr. 239/2008, actele ce urmează a fi adoptate în perioada 

electorală, sînt supuse elaborării şi adoptării fără respectarea procedurii de consultare publică. 

În privința actelor normative care nu cad sub incidența art. 14 din Legea  nr. 239/2008 de 

menționat că în perioada de raportare, transparenţa în procesul decizional în cadrul Comisiei 

Electorale Centrale a fost asigurată prin: 

- plasarea pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md a anunțurilor de inițiere a 

elaborării și cele pentru consultarea proiectelor de hotărîri, inclusiv a proiectelor de regulamentele 

și instrucțiunii care, în condițiile legii sus menționate pot avea impact social, economic, de mediu;  

- remiterea proiectelor pentru consultare autorităților publice;   

- organizarea ședințelor, meselor rotunde cu subiecții interesați. 

 

 

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 

Care fac excepție de la  prevederile Legii nr. 239/2008 

Acte normative adoptate  (elaborate/modificate) 8  (1/7) 

Care cad sub prevederile Legii nr.  239/2008 

Acte normative consultate 2 

Acte normative adoptate (din numărul de acte consultate) 1 

Dezbateri publice organizate 1 

Recomandări recepționate 28 

Recomandări acceptate 11 

Contestări pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008 0 

Sancțiuni aplicate pentru nerespectarea Legii nr. 239/2008 0 

Autoritățile/asociațiile obștești care au prezentat propuneri: 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova,  

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,  

Biroul relații cu diaspora, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,   

Asociația Promo-LEX,  

Comunitatea pentru advocacy și politici publice ,,WatchDog.MD”. 

 

 

Notă:  

Informații suplimentare privind procesul decizional se regăsesc în compartimentul 

Transparența Decizională.  

 

http://www.cec.md/

