
 

 

 

ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărâre 

„Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral  

și a legislației conexe” 

             

          Comisia Electorală Centrală inițiază, începând cu data de 9 februarie 2022, consultarea publică 

a proiectului de hotărâre „Cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și 

a legislației conexe”. 

          Scopul proiectului de hotărâre constă în perfecționarea procedurilor electorale, inclusiv prin 

soluționarea deficiențelor menționate de Curtea Constituțională în adresele sale, emise odată cu 

validarea rezultatelor alegerilor, precum și implementarea recomandărilor  formulate de misiunile 

naționale și internaționale de observare a alegerilor în rapoartele lor. 

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

Suplimentar, adoptarea propunerilor înaintate prin proiectul de hotărâre va contribui la dezvoltarea 

legislației electorale în partea ce ține de examinarea și soluționarea contestațiilor (contenciosul 

electoral), precum și la modernizarea proceselor electorale prin digitalizarea acestora. 

          Principalele aspecte de modificare a Codului electoral și a legislației conexe sunt legate 

de permanentizarea consiliilor electorale, clarificarea mandatului și componenței Comisiei 

Electorale Centrale, transparentizarea finanțării campaniei electorale și fortificarea atribuției de 

control a Comisiei Electorale Centrale pe segmentul de finanțare politică. Prevederile de bază ale 

proiectului sunt descrise în nota informativă. 

          Beneficiarii proiectului de hotărâre sunt toți subiecții electorali. 
     Proiectul de hotărâre este elaborat în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 

electoral, potrivit cărora, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală 
Centrală studiază modalitatea organizării și desfășurării alegerilor cu scopul de a perfecționa 
legislația și procedurile electorale, precum și înaintează  Guvernului și Parlamentului propuneri cu 
privire la oportunitatea operării unor modificări în legislația electorală. 
         Recomandările/propunerile pe marginea proiectului de hotărâre supus consultării publice pot 

fi expediate până la data de 9 martie 2022, inclusiv, la adresa poștală: str. Vasile Alecsandri, nr. 

119, mun. Chișinău, MD 2012 sau la adresa de e-mail: info@cec.md.  

         Proiectul de hotărâre și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Comisiei 

Electorale Centrale www.cec.md, compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparență 

decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, poziția nr. 1 (anul 2022). 

 

 

 

        Notă: Pentru a facilita procesul de înaintare a propunerilor de către subiecții interesați, 

proiectul de hotărâre este publicat împreună cu anexele sub formă de tabele (sistematizate pe 

capitolele din Codul electoral), iar fiecare tabel este constituit din trei coloane: 

        - în prima coloană este indicată redacția articolului din Codul electoral în vigoare; 

        - în a doua coloană se regăsește redacția articolului cu modificările propuse (încorporate). 

Textul modificat este evidențiat prin Bold; 

        - a treia coloană cuprinde, după caz, mențiuni cu referire la modificarea propusă. 

        Ulterior, după recepționarea, sistematizarea și analiza propunerilor și recomandărilor, 

proiectul va fi redactat conform principiilor de tehnică legislativă.  

   

http://www.cec.md/

