
 

ANUNȚ 

privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea 

regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale 

 
Comisia Electorală Centrală anunță, începând cu data de 9 februarie 2023, despre inițierea 

elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei 

Electorale Centrale. 

Denumirea proiectului de hotărâre și datele de contact ale persoanei responsabile de 

recepționarea, sistematizarea propunerilor/recomandărilor sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea proiectului de hotărâre Subdiviziunea/persoana 

responsabilă/datele de contact 

1. „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

Registrul de stat al alegătorilor” 

DJ – dl Stanislav BONDARI; 

tel.: 022- 251-467; 
e-mail: stanislav.bondari@cec.md. 

2. „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

Registrul funcționarilor electorali” 

DMA – dl Andrei GASIUC; 

tel.: 022-251-466; 

e-mail: andrei.gasiuc@cec.md.  

3. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de acreditare și statutul observatorilor” 

DCRPMM – dl Corneliu PASAT; 

tel.: 022-251-460; 

e-mail: corneliu.pasat@cec.md. 
 

4. „Pentru aprobarea Regulamentului  privind 

înregistrarea prealabilă” 

DTIGLE – dl Andrei CONSTANTIN;  

tel.: 022-201-893; 
e-mail: andrei.constantin@cec.md. 

5. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
constituirea secțiilor de votare peste hotare” 

DJ – dl Adrian GAMARȚA-EȘANU; 

tel.: 022-578-997; 
e-mail: adrian.gamarta@cec.md.    

6. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

constituirea și funcționarea secțiilor de votare 

pentru localitățile din stânga Nistrului 

(Transnistria)” 

DMA – dl Andrei GASIUC; 

tel.: 022-251-466; 
e-mail: andrei.gasiuc@cec.md. 

7. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

securizarea votării, păstrarea documentelor 

electorale și asigurarea integrității buletinelor de 

vot în cazul votării pe parcursul a două zile” 

DJ – dl Stanislav BONDARI; 

tel.: 022- 251-467; 
e-mail: stanislav.bondari@cec.md. 

8. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de tragere la sorți” 

DMA – dl Marian PUIU; 

tel.: 022-251-454; 

e-mail: marian.puiu@cec.md.  
 

9. „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la publicitatea politică” 

DCRPMM – dna Rodica SÎRBU; 

 tel.: 022-251-468; 

e-mail: rodica.sirbu@cec.md.  

10. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de organizare a sondajelor de opinie și 

a exit-pollurilor” 

DCRPMM – dl Corneliu PASAT; 

tel.: 022-251-460; 

e-mail: corneliu.pasat@cec.md. 

11. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

depunerea, examinarea și soluționarea 

contestațiilor de către organele electorale în 

perioada electorală” 

DJ – dl Adrian GAMARȚA-EȘANU; 

tel.: 022-578-997; 
 e-mail: adrian.gamarta@cec.md.    
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12. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

funcționarea Sistemului de înregistrare video în 

secțiile de votare” 

DTIGLE – dl Andrei CONSTANTIN;  

tel.: 022-201-893; 
e-mail: andrei.constantin@cec.md. 

13. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

reflectarea campaniei electorale în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova” 

DCRPMM – dl Corneliu PASAT; 

tel.: 022-251-460; 

e-mail: corneliu.pasat@cec.md. 

14. „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind 

particularitățile înregistrării blocurilor electorale” 

DMA – dl Andrei GASIUC; 

tel.: 022-251-466; 

e-mail: andrei.gasiuc@cec.md. 

15. „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de 

sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a 

actelor, documentelor și echipamentului electoral 

după închiderea secțiilor de votare” 

DMA – dl Andrei GASIUC; 

tel.: 022-251-466; 

e-mail: andrei.gasiuc@cec.md. 

 
 

În context, prin Decretul nr. 744-IX din 21 decembrie 2022 (publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 426-427 la data de 23 decembrie 2022), Președintele Republicii Moldova a 

promulgat Legea nr. 325/2022 pentru adoptarea Codului electoral. Conform art. 244 alin. (1) din noul 

Cod electoral, data intrării în vigoare a acestuia este 1 ianuarie 2023. 

De asemenea, potrivit art. 244 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisiei Electorale 

Centrale îi revine obligația, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a codului, de a aproba 

într-o nouă redacție regulamentele și instrucțiunile sale necesare pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor. 

 
Îndemnăm părțile interesate să participe activ la înaintarea propunerilor/recomandărilor pentru 

elaborarea proiectelor de hotărâre. 

 
Propunerile/recomandările pot fi trimise Comisiei Electorale Centrale până la data de 24 

februarie 2023, inclusiv, la adresa poștală: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. 

Vasile Alecsandri, nr. 119, la adresa de e-mail a instituției: info@cec.md sau la adresa de e-mail a 

persoanelor responsabile de elaborarea proiectelor de hotărâre, indicate în tabelul de mai sus). 

 
Notă*: următoarele abrevieri semnifică: 

DMA – Direcția management alegeri; 

DJ – Direcția juridică; 

DTIGLE – Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale; 

DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice și mass-media.  
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