
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale  

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat 

„Registrul funcționarilor electorali” 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților 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. 1381/1997. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, asigură 

buna organizare și desfășurare a alegerilor în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Codul 

electoral. 

Potrivit art. 1 din Codul electoral, „Registrul funcționarilor electorali reprezintă un sistem de 

evidență (bază de date personale) la nivel național a funcționarilor electorali, întocmit de 

Comisia Electorală Centrală, în care se indică numele și prenumele acestora, anul nașterii, 

profesia (ocupația), funcția, locul de muncă, telefonul de contact, domiciliul, cine i-a desemnat, 

iar în cazul participării la alegeri, se indică data desfășurării alegerilor și calitatea deținută în 

organele electorale. 

Astfel, elaborarea proiectului anunțat este necesară pentru perfecționarea prevederilor ce 

vizează prelucrarea de către Comisia Electorală Centrală a datelor cu caracter personal ale 

funcționarilor electorali, precum și ajustarea regulamentului la noul model automatizat al 

Registrului funcționarilor electorali. 

Mai mult, menționăm că la moment este în vigoare Regulamentul cu privire la funcționarii 

electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 22 din 5 aprilie 2011, fiind 

necesară astfel perfecționarea prevederilor ce vizează funcționarea Registrului, ținând cont atât 

de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 170 – 175 din 14 octombrie 2011, art. 492), cât și de Codul 

electoral, republicat în anul 2017.   

Totodată, potrivit art. 63 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

modificarea actului normativ este admisă numai dacă nu se afectează caracterul unitar al actului 

respectiv. În caz contrar, actul normativ se înlocuiește cu un nou act, armând a fi aprobat în 

întregime. 

Prin urmare, deși anterior a fost publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind Registrul funcționarilor electorali, în 

vigoare la moment, urmare a multiplelor propuneri de modificare, se urmărește abrogarea 

actului existent și aprobarea unui act nou. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul Informațional 

Automatizat „Registrul funcționarilor electorali” cuprinde trei puncte, după cum urmează: 

1. Primul punct din proiectul de hotărâre prevede aprobarea Regulamentului cu privire la 

Sistemul Informațional Automatizat „Registrul funcționarilor electorali”, conform anexei. 

Astfel, proiectul de regulament este alcătuit din două capitole:  

- Capitolul I conține reglementări privind aspecte generale cu privire la Registrul 

funcționarilor electorali, scopul registrului și conținutul acestuia; 

- Capitolul II se referă la modul de gestionare a registrului. 



De asemenea, proiectul de regulament va conține trei anexe ce se referă la modelul ordinului 

cu privire la desemnarea registratorilor responsabili de completarea Registrului funcționarilor 

electorali (anexa nr. 1), modelul dispoziției cu privire la desemnarea registratorilor responsabili 

de completarea Registrului funcționarilor electorali (anexa nr. 2) și modelul Declarației de 

confidențialitate a registratorilor responsabil de completarea Registrului funcționarilor 

electorali. 

2. Al doilea punct din proiectul de hotărâre se referă la abrogarea actualului regulament al 

Comisiei Electorale Centrale cu privire la Registrul funcționarilor electorali. 

3. Al treilea punct se referă la modul/data de intrare în vigoare și publicarea hotărârii în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei. 

 

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 adoptarea prezentei hotărâri nu este necesară modificarea altor actele normative. 

7. Avizarea și consultarea publică 
        În conformitate cu pct. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional și pct. 18 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, 
Comisia Electorală Centrală a anunțat, începând cu data de 27 ianuarie 2021, inițierea 
elaborării proiectului de hotărâre, stabilind ca dată pentru prezentarea propunerilor – până pe 
12 februarie 2021 inclusiv. 
         În perioada respectivă propuneri nu au parvenit. 
         Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale 
Centrale www.cec.md, la compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparența 
decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția nr. 19.  

 

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, dacă vor fi efectuate. 

 

 

 

http://www.cec.md/

