NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și
înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 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.
Astfel, în scopul bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova, Comisia a identificat unele neconcordanțe cuprinse în dispozițiile
Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale
Centrale nr. 113/2016, și ca urmare a operat modificări în actul normativ respectiv în scopul
ajustării acestuia la normele Codului electoral și al perfecționării prevederilor existente.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Nu este necesitate.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de
desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii
Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016”
cuprinde două puncte.
Primul punct conține 22 de subpuncte prin care se operează modificări în textul
regulamentului, dar și în unele anexe la acesta.
În afară de aceasta, la pct. 5, 9, 15, 20, 25, 29, 31, 39, 49, 50, 52, precum și în anexele nr. 3,
4, 6 și 8 se va face trimitere la numerotația actuală a articolelor din Codul electoral.
Punctul 10 se completează la final cu următoarea propoziție „Candidatul desemnat la funcția
de președinte poate fi ales și în calitate de conducător al grupului de inițiativă.”, pentru a exclude
neclaritățile legate de acest aspect apărute la scrutinul prezidențial din anul 2016.
La punctul 31 din regulament, textul „declaraţia candidatului privind averea imobiliară și
mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii
2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv
veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.”
se substituite prin textul „declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2
ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile în conformitate cu Legea privind declararea
averii şi a intereselor personale”, după cum este prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. e) și f) din Codul
electoral, și se completează cu textul „declarația pe propria răspundere privind:
- inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice;

- inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor
şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care
nu sunt prescrise;”.
Punctul 34 din regulament va avea următorul conținut:
„34. Declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori
anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a
intereselor personale. Documentul se va întocmi conform modelului din anexa nr. 9 la prezentul
regulament. Formularul documentului poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica ”Alegeri prezidențiale” şi poate fi completat atât
manual, cât şi electronic, dar semnătura candidatului trebuie să fie olografă.”;
La punctul 47 din regulament, textul „Ministerului Tehnologiilor Informaționale și
Comunicațiilor” se substituie prin textul „Agenției Servicii Publice”.
La punctul 49 subpunctul 1) din regulament, literele h) și i) se exclud.
Regulamentul va conține noul model al Declaraţiei de avere şi interese personale a candidatului
pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind
declararea averii şi a intereselor personale (Anexa nr. 9).
Punctul 2 al proiectului de hotărâre se referă la intrarea în vigoare a hotărârii, publicarea
acesteia pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
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 aprobarea prezentei hotărâri nu este necesară modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în
procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală
Centrală a publicat, la data de 28 mai 2020, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de
hotărâre „Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și
înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016”, stabilind ca
termen pentru prezentarea propunerilor data de 12 iunie 2020 inclusiv. În termenul stabilit,
propuneri nu au parvenit.
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional, proiectul
hotărârii poate fi accesat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md
(Cadrul normativ/Transparența decizională/Procesul decizional).
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, în cazul în care vor fi efectuate.

