
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre a Comisiei Electorale Centrale  

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral” 

 

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. 32 și art. 33 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770)  și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral.   

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 și a tuturor proceselor aferente, în conformitate cu 

atribuțiile prevăzute de Codul electoral. 

În corespundere cu art. 33 alin. (1) din Codul electoral Centrul de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral este o instituție publică fondată de Comisia Electorală Centrală, care 

realizează activități de instruire, educație, cercetare și informare în domeniul electoral. 

Conform alin. (6) al aceluiași articol, „Regulamentul de activitate al Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral se aprobă prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale.” 

Astfel, elaborarea proiectului are ca scop executarea legii electorale, stabilirea cadrului 

juridic de activitate a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în concordanță cu 

legislația, cu procesele actuale și atribuțiile pe care le exercită Centrul. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul de hotărâre cuprinde două puncte: 

1. Primul punct se referă nemijlocit la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, prevăzut în anexa care este parte 

integrantă a hotărârii. 

Regulamentul cu privire la activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

cuprinde dispoziții grupate în șapte capitole, după cum urmează: 

Capitolul I., „Dispoziții generale”, conține dispoziții privind obiectul reglementării, precum 

și informație generală despre Centrul de instruire continuă în domeniul electoral. 

Capitolul II., „Misiunea, domeniile de competentă, atribuțiile de bază și drepturile 

instituției”, detaliază principalele domenii de competență ale Centrului de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral și cuprinde atribuțiile instituției, precum: organizarea și modernizarea 

procesului de instruire în baza bunelor practici de calitate, naționale sau internaționale, 

certificarea formatorilor în materie electorală și în domenii conexe și altele. 

Capitolul III., „Organizarea activității instituției”, descrie principalele criterii privind 

activitatea instituției, printre care se regăsesc și atribuțiile și obligațiile Directorului/Directoarei. 



Capitolul IV., „Finanțarea și patrimoniul instituției”, cuprinde reglementări privind 

finanțarea activității instituției, precum și modul în care este format patrimoniul acesteia. De 

asemenea, include reglementări privind răspunderea materială a Directorului/Directoarei 

instituției pentru  obligațiile asumate în raport cu terții în legătură cu patrimoniul instituției. 

Capitolul V., „Evidența și dările de seamă”, reglementează aspectele ce țin de evidența 

contabilă și controlul financiar public intern, precum și auditul extern. 

Capitolul VI., „Reorganizarea și dizolvarea instituției”, stabilește modalitatea prin care 

Fondatorul, calitate care este exercitată de către Comisia Electorală Centrală,  poate reorganiza 

sau dizolva Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral. 

Capitolul VII., „Dispoziții finale”. 

2. Cel de-al doilea punct se referă la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale așa cum prevede art. 32 alin. 

(5) din Codul electoral nr. 325/2022.  

De asemenea, potrivit art. 32 alin. (3) din același cod, hotărârile Comisiei Electorale Centrale 

cu caracter normativ intră în vigoare conform prevederilor art. 56 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative. Astfel, proiectul de hotărâre conține prevederea despre intrarea în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în temeiul art. 56 alin. (3) 

din Legea nr. 100/2017, care statuează că intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită 

pentru o altă dată în cazul în care se urmărește protecția drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, conformarea 

cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau 

contradicții între actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective. 

Dat fiind importanța proiectului pentru buna activitate a Centrului, inclusiv demararea 

procesului de certificare a funcționarilor electorali instituit conform Codului electoral 

nr.325/2022, hotărârea urmează a intra în vigoare din  data publicării 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 

Adoptarea prezentei hotărâri impune abrogarea punctului 2 al hotărârii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1030/2011 „Cu privire la constituirea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2012, nr. 1 – 6, art. 11) și anume a  Regulamentului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală. 

7. Avizarea și consultarea publică 

        În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional și pct. 18 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, 

Comisia Electorală Centrală a anunțat, începând cu data de 28 decembrie 2022, inițierea 

elaborării proiectului de hotărâre, stabilind ca dată-limită pentru prezentarea propunerilor  11 

ianuarie 2023 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri nu au parvenit.  

             Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale 

Centrale www.cec.md, la compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparența 

decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția nr. 5 (anul 2022).  

http://www.cec.md/


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. 

 

 

 


