
              ANUNȚ 

privind inițierea consultării publice a proiectului de hotărâre   

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare și 

atribuire a mandatelor de primar și de consilier” 

 

În temeiul art. 20 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017, art. 11 din Legea nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional și pct. 15 din  Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 

„Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, 

Comisia Electorală Centrală, inițiază, începând cu data de 21 martie 2023,  consultarea publică 

a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare 

și atribuire a mandatelor de primar și de consilier”. 

Scopul proiectului de hotărâre constă în stabilirea cadrului normativ privind procedura 

de confirmare a legalității alegerilor, de validare a mandatelor de primar și de consilier local, 

de confirmare a candidaților supleanți în urma alegerilor locale desfășurate, condițiile de 

încetare înainte de termen a mandatului de ales local, precum și procedura de ridicare și atribuire 

a mandatelor de consilier rămase vacante. De asemenea, având în vedere adoptarea noului Cod 

electoral nr. 325/2022, scopul elaborării acestui proiect a fost acela de a aduce în concordanță  

dispozițiile regulamentare cu noile prevederi legale.  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre rezultă din scopul acestuia. 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de hotărâre și principalele prevederi ale acestuia 

sunt descrise în Nota informativă la proiect. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat în temeiul art. 25 lit. c), q) și r) și art. 174 alin.(3) din 

Codul electoral nr. 325/2022, conform cărora, în calitate de organ specializat  în domeniul 

electoral, Comisia Electorală Centrală elaborează și aprobă regulamente și instrucțiuni menite 

să perfecționeze procedurile electorale, iar atribuirea mandatului de consilier în cazul 

intervenirii vacanței acestuia se face în conformitate cu procedura stabilită prin regulamentul 

aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Totodată, după încheierea perioadei 

electorale și dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție, în cazul constatării  unor erori 

în hotărârile de validare a mandatelor aleșilor locali și de confirmare a candidaților supleanți, 

Comisia Electorală Centrală, va prelua, prin succesiune, drepturile procedurale de modificare a 

actelor normative în cauză. 

 Observațiile, sugestiile și propunerile cu valoare de recomandare asupra acestui proiect 

pot fi trimise până la data de  4 aprilie 2023, inclusiv, la adresa poștală: str. Vasile Alecsandri, 

nr. 119, mun. Chișinău, MD 2012 sau la una dintre adresele de e-mail: info@cec.md, 

zorina.gurau@cec.md, andrei.gasiuc@cec.md . 

Proiectul de hotărâre, proiectul Regulamentului cu privire la procedura de validare și 

atribuire a mandatelor de primar și de consilier” (anexă la proiectul de hotărâre) și Nota 

informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale 

www.cec.md, la compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparență decizională”, 

subrubrica „Procesul decizional”, poziția nr. 6  (anul 2022). 
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