
ANUNȚ 

privind retragerea din procesul de consultări publice a proiectului de hotărâre 

„Pentru modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale” 

 

 Comisia Electorală Centrală anunță despre retragerea din procesul de consultări publice a 

proiectului de hotărâre „Pentru modificarea unor hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale”. 

 Amintim că, la data de 8 octombrie 2021, Comisia a publicat anunțul privind inițierea 

procedurii de modificare a Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat 

prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015, cu modificările ulterioare, Regulamentului 

privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, și Regulamentului privind finanțarea 

grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4176/2020. În aceeași 

zi a fost publicat și proiectul de modificare a regulamentelor menționate mai sus și nota informativă.  

 Totuși, în urma reformei electorale din anul 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

Legea nr. 325 din 8 decembrie 2022 „Pentru adoptarea Codului electoral”. Legea respectivă a fost 

promulgată la data de 21 decembrie 2022 și a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

 Prin urmare, adoptarea și intrarea în vigoare a unui nou Cod electoral, impune Comisiei 

Electorale Centrale obligația de a adopta în termen de 6 luni actele normative necesare pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor. Pe cale de consecință, regulamente și instrucțiunile Comisiei 

Electorale Centrale vor fi elaborare și aprobate din nou, fiind respectate toate etapele procesului 

decizional.  

 Reținem că, toate propunerile/recomandările recepționate la etapa inițierii elaborării 

proiectului de hotărâre vor fi preluate și analizate repetat (în măsura în care nu contravin noilor 

prevederi ale Codului electoral nr. 325/2022) în contextul inițierii elaborării noilor regulamente 

privind finanțarea activității partidelor politice, regulamentului privind finanțarea campaniei 

electorale și regulamentului privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă (a se vedea: 

https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Anun%C8%9B_elaborarea%20hot%C4%83r%C3%A2ri_.pd

f , pozițiile nr. 5 – 7 din tabel). 

 

 

Cu respect. 
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