
  

ANUNȚ  

privind deschiderea consultării publice a proiectului de hotărâre  

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor electorale”  

  

În temeiul 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 

15 martie 2023, consultarea publică a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale”.  

Scopul proiectului de hotărâre constă în stabilirea cadrului normativ privind procedura de 

întocmire, administrare, difuzare și actualizare a listelor electorale.  

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.  

Beneficiarii proiectului de hotărâre sunt alegătorii și alți subiecți implicați în procedura de 

întocmire, administrare, difuzare și actualizare a listelor electorale.  

Proiectul de hotărâre a fost elaborat în temeiul art. 25 lit. c) și art. 27 lit. i) 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 una dintre atribuțiile Comisiei Electorale Centrale în 

perioada electorală este asigurarea întocmirii și verificării listelor electorale, colaborând în acest 

scop cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, cu misiunile diplomatice și oficiile consulare.  

 

Observațiile și propunerile (recomandările) pe marginea acestui proiect pot fi trimise până 

la data de 28 martie 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, stanislav.bondari@cec.md, 

andrei.constantin@cec.md.    

Proiectul de hotărâre, proiectul Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor electorale (anexă la 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. 7 (anul 2023).  

 


