
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectele de hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale 

„Cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale permanente de 

nivelul al doilea” și „Cu privire la constituirea consiliilor electorale de 

circumscripție de nivelul al doilea”.  
 

 

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. 25 lit. h) și 34 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022. 

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

În anul 2021 a fost inițiată reforma electorală, iar unul dintre obiectivele acestei reforme 

era permanentizarea activității consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea. 

Această inițiativă a fost susținută inclusiv de Comisia Europeană pentru Democrație prin 

Drept (Comisia de la Veneția), care în Avizul său comun pe marginea proiectului Codului 

electoral nr. 1093/2022 a formulat următoarea opinie: „Codul propune ca administrația 

electorală de nivelul mijlociu, care în cele mai multe cazuri este de nivel raional (consilii 

electorale raionale), să devină o instituție permanentă […]. Se așteaptă ca această schimbare 

salutabilă să influențeze pozitiv lucrul zilnic, precum registrul alegătorilor și supravegherea 

finanțării partidelor politice”. 

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. 

Astfel, Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ specializat în domeniul electoral și 

conform art. 25 lit. h) și art. 34 din noul Cod electoral nr. 325/2022, constituie circumscripțiile 

electorale permanente, care corespund, de regulă, hotarelor unităților administrativ-teritoriale 

de nivelul al doilea, precum și consiliile electorale de circumscripție, care vor activa 

permanent în persoana președintelui. 

Prin urmare, elaborarea proiectelor anunțate este necesară pentru implementarea normei 

legale privind permanentizarea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea, ce 

ar permite inițierea procedurii de selectare prin concurs a președinților, în condițiile Legii nr. 

158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

În special, adoptarea prezentelor proiecte de hotărâri va permite organelor electorale 

inferioare permanente să se pregătească corespunzător pentru alegerile locale generale 

ordinare din toamna anului 2023. 

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 „Cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale permanente de 

nivelul al doilea” cuprinde patru puncte, după cum urmează: 

1. Primul și al doilea punct din proiectul de hotărâre vizează constituirea a 38 de 

circumscripții electorale permanente, conform anexei. Circumscripțiile electorale vor 

corespunde hotarelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, în condițiile Legii 

nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu 

modificările ulterioare, cu excepția circumscripțiilor electorale nr. 37 și nr. 38. 

2. Al treilea punct din proiectul de hotărâre se referă la circumscripțiile electorale nr. 37 

pentru localitățile din stânga Nistrului și nr. 38 pentru secțiile de votare constituite în 

străinătate, care vor fi echivalate cu cele ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul al 

doilea. Menționăm că, potrivit art. 34 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia 

constituie circumscripții electorale de nivelul al doilea pentru secțiile de votare din străinătate 

și cele pentru localitățile din stânga Nistrului.  



3. Al patrulea punct se referă la modul/data intrării în vigoare și publicarea hotărârii în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei. Potrivit art. 34 

alin. (2) și (5) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală adoptă și acte 

administrative cu caracter normativ, care se publică pe pagina web oficială și în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.  

Proiectul de hotărâre „Cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție de 

nivelul  al doilea” cuprinde cinci puncte, după cum urmează: 

1. Primul și al doilea punct din proiectul de hotărâre vizează constituirea a 35 de consilii 

electorale de circumscripție de nivelul al doilea, conform anexei. În componența consiliului va 

activa, cu statut permanent, președintele, conform art. 35 alin. (3) din Codul electoral nr. 

325/2022. Președintele va avea statut de funcționar public și va fi numit în funcție conform 

Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

2. Al treilea punct din proiectul de hotărâre se referă Consiliul Electoral Central al 

Găgăuziei. Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022, în cazul alegerilor 

parlamentare, prezidențiale, locale generale și referendumurilor republicane, Consiliul 

Electoral Central al Găgăuziei va îndeplini atribuțiile consiliului electoral al circumscripției 

electorale de nivelul al doilea. 

3. Al patrulea punct se referă la componența numerică a consiliului electoral de 

circumscripție de nivelul al doilea în perioada electorală, iar al cincilea punct se referă la 

modul/data intrării în vigoare și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile financiare planificate pentru permanentizarea consiliilor electorale de 
circumscripție au fost analizate la etapa adoptării noului Cod electoral. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prin adoptarea prezentelor hotărâri nu este necesară modificarea altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică 
Informații vizavi de avizarea și consultarea publică a proiectelor de hotărâri se regăsesc pe 

pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, la compartimentul „Cadrul 
normativ”, rubrica „Transparența decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, anul 2023. 

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/


 


