
 

SINTEZA 
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Comisiei Electorale  

„Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin 

Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 332 din 24 octombrie 2006” 

 

 

 

 

Conţinutul articolelor/ punctelor 

din proiectul prezentat spre 

avizare şi coordonare 

 

Participantul la 

consultarea publică 

Demersul nr./data 

Nr. obiecţiei/ 

propunerii 

(recomandării) 

Conţinutul obiecţiei/ 

propunerii 

(recomandării) 

Argumentarea  

autorului  

proiectului 

 

I. Obiecţii şi propuneri (recomandări) de ordin general 

 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

1 

recomandare 

excluderea din denumirea 

actului de modificare a 

mențiunii „punctului 7” 

Se acceptă 

De ordin general la proiectul de 

hotărîre 
Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

2 

obiecție 

prin completarea 

Regulamentului cu Anexa 

nr. 11 se împovărează 

substanțial procedura de 

acreditare, respectiv 

activitate, a observatorilor  

Se acceptă 

Lista persoanelor a 

căror acreditare se 

solicită se exclude. 

Regulamentul s-a 

completat cu 

formularul demersului 

pentru acreditarea 

observatorilor naționali 

 

I. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect 

 



La Anexa nr. 11  

 

 

Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

 

3 

       obiecție 

 
introducerea în Tabelul 

privind lista persoanelor a 

căror acreditare se solicită 

în vederea monitorizării a 

coloanei „Domiciliu”, o 

considerăm total irelevantă 

ba chiar abuzivă 

 

 

 

Se acceptă. S-a exclus 

tabelul. 

La Anexa nr. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

 

4 

obiecție 

 
Introducerea obligativității 

semnăturii persoanei a 

cărei candidatură este 

înaintată pentru acreditare, 

această inițiativă este una 

inutilă care va birocratiza 

și îngreuna substanțial 

acreditarea și activitatea 

observatorilor.  

  Completările operate vor 

birocratiza, respectiv vor 

tergiversa substanțial 

procesul de acreditare a 

observatorilor, atît 

naționali, dar în mod 

special a celor 

internaționali. 

 

Persoana care va 

solicita acreditarea va 

semna formularul. 

La pct. 9 

„Cererea privind acreditarea în 

calitate de observator naţional va 

conţine un demers oficial, în 

Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

          5 

recomandare 

păstrarea în variantă 

actuală a conținutului pct. 

9 din Regulament. 

Lista persoanelor a 

căror acreditare se 

solicită s-a exclus și s-a 

introdus formularul. 



original, din partea instituţiei care 

solicită acreditarea, copia de pe 

buletinul de identitate sau de pe 

buletinul de identitate provizoriu cu 

menţiunile privind cetăţenia 

Republicii Moldova, domiciliul 

titularului, pentru fiecare 

candidatură. Pentru acreditarea 

observatorilor naţionali în secţiile 

de votare constituite peste hotarele 

ţării se va prezenta copia de pe 

paşaportul turistic. În cazul 

observatorilor internaţionali cererea 

va conţine un demers oficial, în 

original, şi formularul special, 

pentru fiecare candidatură, conform 

modelului stabilit în Anexa nr. 1, 

din partea instituţiei care solicită 

acreditarea, copia de pe paşaportul 

cetăţeanului străin (document de 

călătorie). Organizaţiile obşteşti vor 

prezenta şi copia de pe statut, 

precum şi de pe certificatul de 

înregistrare la Ministerul Justiţiei 

sau la alt organ competent. 

Organizaţiile obşteşti naţionale vor 

prezenta şi copia de pe extrasul din 

Registrul de Stat al Organizaţiilor 

necomerciale eliberat cu cel mult 6 

luni pînă la momentul prezentării. 



Dosarele incomplete vor fi 

respinse.” 

La pct. 18 

„Observatorii au dreptul: 

- să obțină copii de pe procesele-

verbale ale organului electoral”  

Asociația Promo-LEX 

nr. 191 din 10 mai 2018 

(înregistrat sub nr. CEC-

7/7878 din 10.05.2018) 

 

          6 

recomandare 

textul „să obțină copii de 

pe procesele-verbale ale 

organului electoral” să fie 

substituit cu textul „-să 

obțină copii și/sau să poată 

efectua fotocopii de pe 

toate actele și documentele 

deținute de organul 

electoral”. 

Nu se acceptă 

 


