
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura 

de validare și atribuire a mandatelor de primar și de consilier” 

 

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. c), q) și r), art. 32 și art. 174 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022. 

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

 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. 

De asemenea, la aceeași dată, a intrat în vigoare Legea nr. 336/2022 pentru modificarea 

unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 428-430, art. 772). 

În temeiul art. 25 lit. c), q) și r) din Codul electoral nr. 325/2022, 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. 

Potrivit art. 174 alin.(3) din Codul electoral nr. 325/2022, odată cu confirmarea legalității 

alegerilor locale, consiliile electorale de circumscripție au competența de a atribui și valida 

mandatele consilierilor și ale primarilor aleși, precum și de a confirma lista candidaților 

supleanți, adoptând hotărâri în acest sens. 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. 

De asemenea, potrivit art. 244 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, CEC, în termen 

de 6 luni de la data intrării în vigoare a codului, va adopta actele normative necesare pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor.  

Astfel, elaborarea și aprobarea unui nou regulament care să reglementeze 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 se bazează în special pe necesitatea aducerii în 

concordanță a dispozițiilor regulamentare cu noile prevederi legale.  

 

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 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de validare 

și atribuire a mandatelor de primar și de consilier” cuprinde două puncte, după cum urmează: 

1) Primul punct prevede aprobarea regulamentului cu privire la procedura de validare și 

atribuire a mandatelor de primar și de consilier, conform anexei. 

Proiectul de regulament este structurat în cinci capitole și treisprezece anexe care 

reglementează următoarele aspecte: 

- Capitolul I conține dispoziții generale. Tot aici este descrisă procedura de aducere la 

cunoștința publică de către Comisia Electorală Centrală a numărului de consilieri locali, stabilit 

în condițiile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală. De asemenea, capitolul 



enumeră condițiile pentru constituirea consiliului local, precum și condițiile pe care trebuie să 

le întrunească un candidat la funcția de primar.  

- Capitolul II, format din două secțiuni, conține norme referitoare la confirmarea legalității 

alegerilor și validarea mandatelor de primar și de consilier: 

a) secțiunea 1 dezvoltă norme referitoare la validarea mandatelor de primar și de consilier; 

b) secțiunea 2 detaliază procedura de atribuire a mandatelor de consilier după totalizarea 

rezultatelor alegerilor locale. 

De reținut, că, potrivit art. 174 alin.(3) din Codul electoral nr. 325/2022, consiliile 

electorale de circumscripție au competența de a confirma legalitatea alegerilor locale, precum și 

de a atribui și valida mandatele consilierilor și ale primarilor aleși, de a confirma lista 

candidaților supleanți cu adoptarea hotărârilor în acest sens. După 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 (anterior 

competență  a instanțelor de judecată). 

     - Capitolul III enumeră cazurile  ce duc la încetarea înainte de termen a mandatului de 

primar, precum și cazurile în care Comisia Electorală Centrală stabilește data alegerilor noi, în 

condițiile Codului electoral. 

- Capitolul IV enumeră cazurile ce duc la încetarea înainte de termen a mandatului de 

consilier, precum și cazurile în care Comisia Electorală Centrală are competența de a ridica 

mandatul de consilier. 

- Capitolul V conține norme referitoare la atribuirea mandatului de consilier candidatului 

supleant și este compus din trei secțiuni: 

a) secțiunea 1 dezvoltă norme generale referitoare la ridicarea/declararea vacanței 

mandatului de consilier, atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant; 

b) secțiunea 2 conține norme ce vizează  procedura de depunere/prezentare a documentelor 

în vederea ridicării și atribuirii mandatelor de consilier la Comisia Electorală Centrală. Inclusiv 

reglementări referitoare la depunerea documentelor în vederea ridicării și atribuirii mandatelor 

de consilier prin poșta electronică cu condiția aplicării pe acestea a semnăturii electronice; 

c) secțiunea 3 se referă la adoptarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale privind 

ridicarea și/sau atribuirea mandatelor de consilier. Hotărârile Comisiei cu privire la ridicarea şi 

atribuirea mandatelor de consilier sunt acte administrative cu caracter individual. În acest sens, 

secretarul consiliului local va comunica hotărârea Comisiei Electorale Centrale către consilierul 

vizat, cel târziu până la înștiințarea despre convocarea consiliului local. 

2) Cel de-al doilea punct se  referă la modul/data intrării în vigoare a hotărârii, publicarea 

acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei 

Electorale Centrale, potrivit 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 art. 56 din Legea nr. 100/2017 cu privire 

la actele normative. 

  De menționat că hotărârea respectivă va intra în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. Potrivit art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, prin derogare de 

la regula generală stabilită la alin. (1) din același articol, intrarea în vigoare a actelor normative 

poate fi stabilită pentru o altă dată în cazul în care se urmărește protecția drepturilor 

fundamentale ale omului sau dacă există alte circumstanțe obiective. Prin urmare, reținem că 

aprobarea și intrarea în vigoare a noului regulament este prioritară în condițiile în care trebuie 

stabilite norme care să reglementeze procedura de confirmare a legalității alegerilor și 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. 

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 adoptarea prezentei hotărâri, este necesară abrogarea Regulamentului cu privire la 

procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2514 din 4 iunie 2019. 

7. Avizarea și consultarea publică 

 La data de 28 decembrie 2022, pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale a 

fost plasat anunțul privind inițierea elaborării  proiectului de hotărâre ,,Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier” 

(link:https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/_Anunt_regulament_atribuire%20mandate.pdf), 

poziția nr. 6 (anul 2022). 

Informații vizavi de avizarea și consultarea publică a proiectului de hotărâre se regăsesc 

pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md,  compartimentul „Cadrul 

normativ”, rubrica „Transparență decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția nr. 6  

(anul 2022). 

 

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. 
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