
 
 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale  „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor” 

 
 

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. 18 alin. (2) și (5), art.  22 alin. (1)  lit. c) și art. 70 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381/1997.  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

    În calitate de organ specializat  în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală adoptă 

regulamente menite să perfecționeze procedurile electorale.  

    Prin urmare, proiectul de hotărâre are drept scop aprobarea unui act cu caracter normativ în 

vederea detalierii Codului electoral și reglementării uniforme privind procedura de organizare și 

desfășurare a exit-pollurilor în perioada electorală de către organizațiile de cercetare/sondare și 

cele obștești. 

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 hotărâre cuprinde trei puncte:  

1. Primul punct se referă la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

exit-pollurilor, dat în anexa la hotărâre.  

      Regulamentul privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor cuprinde dispoziții grupate 

în șapte capitole, după cum urmează: 

      Capitolul I ,,Dispoziții generale” descrie obiectul reglementării, noțiunea „operatorii de 

interviu”, precum și cuprinde cadrul normativ aferent procedurii privind organizarea și 

desfășurarea exit-pollului. Capitolul II detaliază procedura de înștiințare prealabilă și înregistrare 

a operatorilor de interviu pentru efectuarea  exit-pollului. În același capitol se dă lista exhaustivă 

a informațiilor ce urmează a fi prezentate de organizație în cererea adresată Comisiei. Capitolul 

III enumeră  drepturile și obligațiile reprezentanților organizațiilor înregistrate pentru efectuarea  

exit-pollului. Capitolul IV reglementează procedura de desfășurare a exit-pollului, particularitățile 

de desfășurare a exit-pollului, condițiile pentru desfășurarea exit-pollului ce țin de spațiul, distanța 

de la secția de votare etc. Capitolul V conține cadrul regulator privind procedura de transmitere și 

difuzare a rezultatelor exit-pollului, precum și enumeră ce informații urmează a fi prezentate 

publicului concomitent cu rezultatele exit-pollului. Capitolul VI descrie garanțiile pentru 

îndeplinirea atribuțiilor operatorului de interviu, iar Capitolul VII reglementează răspunderea și 

sancțiunile care survin în cazul în care organizația sau operatorul de interviu încalcă normele 

electorale privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor. 

            De asemenea, în vederea uniformizării documentelor electorale și eficientizării 

procedurilor de înștiințare prealabilă a Comisiei Electorale Centrale și înregistrare a operatorilor 

de interviu pentru efectuarea exit-pollului, proiectul conține 2 modele  de documente: cererea prin 

care se solicită înregistrarea operatorilor de interviu (conform anexei nr.1) și modelul legitimației 

operatorului de interviu (conform anexei nr.2).  

2. Punctul 2 prevede că hotărârea privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor se 

transmite spre înregistrare Ministerului Justiției. 



 
 

 

3. Punctul 3 se referă la data intrării în vigoare, publicarea hotărârii 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 hotărâri nu este necesar de a modifica alte acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional 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, la data de 7 aprilie 2020, 

anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea exit-pollurilor”, stabilind ca termen pentru prezentarea 

propunerilor și recomandărilor data de 24 aprilie 2020 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri nu 

au parvenit. 

        În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional,  proiectul 

hotărârii poate fi accesat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md 

(compartimentul „Cadrul normativ”, subcompartimentul Transparența decizională”, directoriul 

„Procesul decizional”). 

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. 
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