NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Comisia Electorală Centrală - în calitate de organ specializat în domeniul electoral și în temeiul
art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Necesitatea aprobării prezentului proiect de hotărîre este dictată de prevederile art.144 din
Codul electoral, precum și adoptarea Legii nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea
Naţională de Integritate, în special prin prisma atribuțiilor Autorității, prevăzute la art. 7, în
domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale și în domeniul exercitării
controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților,
restricțiilor și Legii nr. 134 din 17 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative, prin care, în contextul atribuțiilor Autorității Naţionale de Integritate, au fost
modificate:
- art. 5, 7 și 8 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, ce
prevăd condițiile legale pentru încetarea înainte de termen a mandatului, precum și cazurile de
incompatibilitate a alesului local;
- art. 24 alin.(1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică
locală, ce prevăd cazurile de ridicare a mandatului de consilier.
De asemenea, aprobarea prezentului proiect de hotărîre este dictată și de schimbarea
numerotării articolelor Codul electoral, ca urmare a republicării acestuia la 29 decembrie 2017.
Respectiv, prezentul proiect de hotărîre își propune aprobarea unui nou Regulament
(conform anexei la proiectul de hotărîre) menite șă reglementeze detaliat și să stabiliească
procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier de către Comisia Electorală
Centrală.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Nu este necesitate
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul de hotărîre cuprinde trei puncte:
1. Primul punct se referă la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare,
ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, conform anexei.
Din punct de vedere a conținutului, Regulamentul cu privire la procedura de validare, ridicare
și atribuire a mandatelor de consilier (conform anexei la proiectul de hotărîre) cuprinde dispoziții
grupate în patru capitole:
Capitolul I. ,,Dispoziții generale” conține dispoziții privind obiectul reglementării, precum și
organele care au competența validării mandatelor de consilier. Capitolul II detaliază procedura de
atribuire a mandatelor de consilier după totalizarea rezultatelor alegerilor locale. Totodată, este
reglementată procedura de tragere la sorți pentru cazul cînd în urma restabilirii șirului descrescător
apar 2 pretendenți cu aceeași valoare numerică, modalitatea de atribuire a mandatului (pct. 10 din
proiect). Conține și dispoziție regulamentară ce vizează cazul constatării erorilor la confirmarea
de către instanță a listei de consilieri și/sau la validarea candidaților supleanți după dizolvarea
consiliului electoral, demersul privind pronunțarea unei hotărîri suplimentare va fi înaintat de

Comisia Electorală Centrală (pct.15 din proiect). Capitolul III enumeră cazurile și procedura cînd
mandatul de consilier local se ridică înainte de termen prin hotărîrea Comisiei (pct. 16 din proiect)
și cazurile cînd mandatul de consilier local se ridică înainte de termen prin decizia consiliului local
(pct. 17 din proiect), precum și cazurile de incompatibilitate (pct. 20 din proiect), reglementează
noua modalitate de sesizare a incompatibilității consilierului de către persoanele fizice și juridice
de drept public sau de drept privat pct. 22 din proiect). Capitolul IV reglementează procedura de
atribuire a mandatului de consilier candidatului supleant. Totodată, reglementează și situațiile
cînd, în urma restabilirii șirului descrescător, mandatul se atribuie listei de candidați și nu
persoanei de pe listă (pct. 26 din proiect), precum și cazul în care pe lista unui partid, unei
organizaţii social-politice sau a unui bloc electoral a apărut vacanţa a două mandate de consilier,
iar lista candidaţilor supleanţi s-a epuizat (pct. 27 din proiect).
De asemenea, în vederea uniformizării documentelor electorale și eficientizării
procedurilor de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier de către Comisia Electorală
Centrală, proiectul conține modele de documente (conform anexelor nr.1-6) ce vor fi întocmite
atît de către consilieri, cît și de consiliile locale.
2. Punctul al doilea al proiectului prevede că hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier se transmite pentru
înregistrare Ministerului Justiției.
3. Punctul al treilea se referă la publicarea hotărîrii pe pagina-web oficială a Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu implică cheltuieli
financiare suplimentare celor planificate.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prin aprobarea prezentei hotărîri nu este necesar de a modifica alte acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
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”, Comisia Electorală
Centrală a publicat, la data de 28 septembrie 2018, anunțul privind inițierea elaborării proiectului
de hotărîre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013”, stabilind ca termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 12
octombrie 2018 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri nu au parvenit.
Ulterior, examinînd posibilitatea de înregistrate la Ministerul Justiției, a regulamentului în
cauză, cu modificările operate, în temeiul art. 37 alin. (4) al Legii nr.100 din 22 decembrie 2017
cu privire la actele normative, potrivit procedurii stabilite în Regulamentul privind expertiza
juridică și înregistrarea de stat a actelor normative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1104
din 28 noiembrie 1997, s-a ajuns la necesitatea abrogării Regulamentul cu privire la procedura
de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013 și aprobării unui nou act normativ ce va reglementa detaliat
procedura de validare, ridicare și atribuire a mandatelor de consilier de către Comisia Electorală
Centrală.

În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional, proiectul
hotărîrii poate fi accesat pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md
(compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Consultări publice/Anunțuri”).
8. Constatările expertizei anticorupție
Vor fi incluse după efectuarea expertizei.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Nu este necesitate.
10. Constatările expertizei juridice
Vor fi incluse după efectuarea expertizei.
11. Constatările altor expertize
Vor fi incluse ulterior, în cazul în care vor fi efectuate.

