
  

 

 

Notă de argumentare  

privind adoptarea în regim de urgență a hotărârii CEC nr. 2593 din 28 august 2019  

          

Conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, 

Comisia Electorală Centrală aduce la cunoștință publică motivele pentru care hotărârea nr. 2593 din 

28 august 2019 „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018” a fost adoptată în 

regim de urgență fără consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor 

părți interesate. 

La data de 27 mai 2019, conducându-se de prevederile Legii nr. 239/2008 și ale Hotărârii 

Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional, Comisia Electorală Centrală a publicat anunțul privind inițierea elaborării 

proiectului de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la 

sorți, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018”, stabilind ca 

termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 18 iunie 2019 inclusiv. În termenul 

stabilit propuneri nu au parvenit. 

În scopul executării Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 53 din 18 iunie 2019, 

prin care a fost fixată data de 20 octombrie 2019 pentru desfășurarea alegerilor locale generale, 

Comisia Electorală Centrală a stabilit, prin hotărârea nr. 2551 din 31 iulie 2019, ca dată de începere 

a perioadei electorale pentru alegerile locale generale ziua de 19 august curent, iar în vederea punerii 

în aplicare a hotărârilor Comisiei Electorale Centrale cu privire la stabilirea datei alegerilor 

parlamentare noi a adoptat hotărârea nr. 2550 din 31 iulie 2019 prin care ziua de 2 august 2019 a fost 

fixată pentru începerea perioadei electorale a acestor din urmă alegeri. 

Astfel, pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare noi și a celor locale 

generale din 20 octombrie curent, Comisia la 28 august a adoptat în regim de urgență, fără respectarea 

tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 239/2008, hotărîrea nr. 2593 „Pentru modificarea 

Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018”, ținînd cont de art.14 alin. (1) din Legea nr.239/2008, 

conform căruia „[…]  în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în 

perioada electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără 

respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege”. 
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