
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale  

„Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și 

transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la 

alegerile prezidențiale și referendumul republican , aprobată prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 322/2016” 

 

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. 

Scopul proiectului constă în perfecționarea procedurilor electorale și aplicarea uniformă a 

acestora de către organele electorale 

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

legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene 

Nu este necesitate. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul de hotărâre „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, 

împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea 

secțiilor de votare la alegerile prezidențiale și referendumul republican, aprobată prin hotărârea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 322/2016” conține două puncte. 

Prin primul punct din proiectul de hotărâre se instituie modificări ce vizează sistematizarea 

și transmiterea documentelor electorale de către birourile electorale ale secțiilor de votare după 

consemnarea rezultatelor votării, iar de către consiliile electorale de circumscripție după 

totalizarea și consemnarea rezultatelor votării, verificarea și recepționarea documentelor 

electorale de la birourile electorale  

Punctul doi al proiectului de hotărâre se referă la intrarea în vigoare a hotărârii, publicarea 

acesteia în Monitorul Oficial și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. 

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 
        Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale stabilite pentru data de 1 
noiembrie 2020 (data începerii perioadei electorale este 25 august 2020), proiectul de hotărâre 
necesită a fi adoptat în regim de urgență, fără respectarea tuturor etapelor prevăzute de Legea 
nr. 239/2008, ținând cont și de art. 14 alin. (1) din legea menționată, conform căruia: „în cazul 
actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, 
proiectele de decizii pot fi supuse elaborării și adoptării fără respectarea etapelor prevăzute 
de prezenta lege”.  

Cu toate acestea, Comisia va solicita efectuarea expertizelor juridice și anticorupție 

asupra proiectului, potrivit art. 37 și art. 35 ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 



Nota de argumentare privind adoptarea hotărârii în regim de urgență va fi plasată, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la adoptare, pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md (Cadrul 

normativ/Transparența decizională/Procesul decizional/Anunț privind consultarea 

publică/organizarea ședințelor). 

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/

