
 

 

ANUNȚ 

privind inițierea elaborării unor proiecte de hotărâri pentru aprobarea/modificarea 

regulamentelor și instrucțiunilor Comisiei Electorale Centrale 

 

 Comisia Electorală Centrală anunță, începând cu data de 13 ianuarie 2023, despre inițierea 

elaborării unor proiecte de hotărâre pentru aprobarea/modificarea regulamentelor și instrucțiunilor 

Comisiei Electorale Centrale.  

 Denumirile proiectelor de hotărâre și datele de contact ale persoanelor 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 

activitatea Consiliului electoral de circumscripție” 

DJ – dna Zorina GURĂU; 

tel.: 022-201-897; 

e-mail: zorina.gurau@cec.md.  

2.  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare” 

DJ – dl Stanislav BONDARI; 

tel.: 022- 251-467; 

e-mail: stanislav.bondari@cec.md.  

3.  „Pentru modificarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Arhivei Comisiei 

Electorale Centrale” 

DJ – dna Diana HAMÂC; 

tel.: 022-201-897; 

e-mail: diana.hamac@cec.md.  

4.  „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la 

evidența cazurile de influență necorespunzătoare în 

cadrul Comisiei Electorale Centrale” 

DJ – dna Zorina GURĂU; 

tel.: 022-201-897; 

e-mail: zorina.gurau@cec.md. 

5.  „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

finanțarea activității partidelor politice” 

DJ – dl Adrian GAMAȚA-EȘANU; 

tel.: 022-578-997; 

e-mail: adrian.gamarta@cec.md.    

6. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

finanțarea campaniei electorale” 

DSCFPPCE – dl Marcel SCUTARI; 

tel.: 022-578-994; 

e-mail: stela.baltaga@cec.md. 

7. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

finanțarea activității grupului de inițiativă” 

DSCFPPCE – dna Stela BALTAGA; 

tel.: 022-578-994; 

e-mail: stela.baltaga@cec.md.  

8. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

particularitățile de desemnare și înregistrare a 

candidaților la alegerile locale generale” 

DMA – dl Marian PUIU; 

tel.: 022-251-454; 

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

9. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de întocmire, prezentare și verificare a 

listelor de subscripție” 

DMA – dna Veronica OALĂ;  

tel.: 022-251-458; 

e-mail: veronica.oala@cec.md. 

10. „Pentru aprobarea Regulamentului privind 

întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea 

listelor electorale” 

DTIGLE – dna Ecaterina CIGOREAN; 

tel.: 022-251-459; 

e-mail: ecaterina.cigorean@cec.md.  

11. „Pentru modificarea Instrucțiunii privind lucrările 

de secretariat în cadrul Comisiei Electorale 

Centrale” 

DAD – dl Marcel CRISTEA; 

tel.: 022-578-999 

e-mail: marcel.cristea@cec.md.  
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 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. Potrivit art. 244 alin. (1), noul Cod 

electoral a intrat în vigoare la 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 prezentate Comisiei Electorale Centrale până la data de 27 

ianuarie 2023 inclusiv (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile 

Alecsandri, nr. 119, e-mail: 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; 

DAD – Direcția analiză și documentare; 

DJ – Direcția juridică; 

DTIGLE – Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale; 

DSCFPPCE – Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniei 

electorale; 
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