NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și
înregistrare a candidaților la alegerile locale”
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. 18 alin. (2) și (4), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
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 locale, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de Codul
electoral.
Prin urmare, proiectul de hotărîre are drept scop aprobarea unui act cu caracter normativ în
vederea reglementării, detalierii prevederilor Codului electoral și aplicării uniforme de către
subiecții implicați a condițiilor de desemnare a candidaților la funcțiile de consilier în consiliile
locale și de primar, procedura de eliberare, întocmire, prezentare și verificare a documentelor și
listelor de subscripție în vederea înregistrării în calitate de candidat independent la funcția de
consilier în consiliile locale și de primar, procedura de întocmire, prezentare și verificare a
documentelor în vederea înregistrării candidatului la funcția de primar și listelor de candidați la
funcția de consilier în consiliile locale din partea partidelor politice și altor organizații socialpolitice, precum și particularitățile înregistrării blocurilor electorale la alegerile locale.
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 hotărîre cuprinde două puncte:
1. Primul punct se referă la aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și
înregistrare a candidaților la alegerile locale, dat în anexa hotărîrii.
Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile
locale cuprinde dispoziții grupate în cinci capitole, după cum urmează:
Capitolul I conține dispoziții privind obiectul de reglementare, precum și dispoziții generale cu
privire la desemnarea candidaților la funcțiile de consilier în consiliile locale și de primar.
Capitolul II stabilește particularitățile de înregistrare a blocurilor electorale pentru alegerile
locale.
Capitolul III este grupat în trei secțiuni care conțin dispoziții cu privire la procedura de eliberare
și întocmire a listelor de subscripție (secțiunea 1), procedura de recepționare a listelor de
subscripție la consiliul electoral de circumscripție (secțiunea 2), precum și procedura de verificare
a listelor de subscripție și întocmirea notei informative privind rezultatele verificării listelor de
subscripție (secțiunea 3).
Capitolul IV este divizat în două secțiuni și conține dispoziții care stabilesc condițiile speciale
pentru candidații la alegerile locale (secțiunea 1), precum și dispoziții care reglementează
procedura de depunere a documentelor pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral
(secțiunea 2).
Capitolul V prevede procedura de înregistrare a concurenților electorali și modificările în listele
de candidați înregistrate.
Regulamentul mai conține 13 anexe cu modele de documente care urmează a fi completate de
către participanții la procesul electoral.

2. Punctul doi al proiectului de hotărîre se referă la publicarea 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 hotărîri nu este necesară modificarea altor acte normative, însă urmează
a fi abrogată hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252 din 10 aprilie 2015 „Pentru aprobarea
Instrucțiunii cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale
generale”, or proiectul de regulament cuprinde și dispoziții despre înregistrarea, și participarea
blocurilor electorale în alegerile locale.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Conform prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în
procesul decizional și ale Hotărîrii 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 10 aprilie 2019, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de
hotărîre „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a
candidaților la alegerile locale”, stabilind ca termen pentru prezentarea propunerilor și
recomandărilor data de 23 aprilie 2019 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri nu au parvenit.
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional, proiectul
hotărîrii poate fi accesat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md
(compartimentul „Cadrul normativ”, subcompartimentul „Transparența decizională”, directoriul
„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.

