
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Comisia Electorală Centrală - în calitate de organ specializat în domeniul electoral și în temeiul 

art. 22 alin. (1) lit. c) și q), art. 26 lit. b) și k) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

    Prin hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova nr. 197 din 27 iulie 2018 și nr. 332 din 30 

noiembrie 2018, a fost stabilită data de 24 februarie 2019 pentru desfășurarea alegerilor 

parlamentare și referendumului republican consultativ. 

    În calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală 

întreprinde măsurile necesare în vederea bunei organizări și desfășurări a scrutinelor, 

corespunzător atribuțiilor prevăzute în Codul electoral.   

    Astfel, proiectul de act normativ are ca scop stabilirea cadrului juridic de reglementare a 

Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, iar acesta din urmă reprezintă o măsură 

suplimentară de securizare și asigurare a transparenței procesului de votare, a operațiunilor 

electorale din ziua alegerilor, inclusiv împotriva fraudelor electorale. 

    Proiectul este elaborat în temeiul art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral, potrivit căruia 

Comisia are competența de a elabora regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze 

procedurile electorale, precum și al lit. q), potrivit căreia Comisia analizează fraudele 

electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare și ia măsuri pentru 

prevenirea acestora.  

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este necesitate 
 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

        Proiectul de hotărîre cuprinde două puncte: 

1. Primul punct se referă la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de 
înregistrare video în secțiile de votare, conform anexei. 

Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare 
cuprinde dispoziții grupate în cinci capitole: 

Capitolul I. ,,Dispoziții generale” conține dispoziții privind scopul și obiectul reglementării, 

precum și autoritatea – Proprietar al Sistemului de înregistrare video. 

        Capitolul II detaliază modul de funcționare a Sistemului de înregistrare video în secțiile de 

votare, conținînd inclusiv reglementări ce vizează persoanele responsabile de integritatea 

echipamentului pentru înregistrarea video, precum și de activarea, dezactivarea și buna 

funcționare a acestuia.  

         Capitolul III reglementează procedura de acces la înregistrările video și păstrarea acestora.     

       Capitolul IV reglementează procedura de informare a publicului/persoanelor vizate cu 

privire la faptul că se află sub supraveghere video. 

Capitolul V stabilește răspunderea pentru încălcarea prevederilor regulamentului. 

De asemenea, în vederea realizării eficiente a procedurilor ce țin de funcționarea Sistemului 

de înregistrare video în secțiile de votare, regulamentul respectiv prevede, sub formă de anexe, 

modelul hotărîrii cu privire la desemnarea operatorului responsabil de funcționarea Sistemului de 

înregistrare video în cadrul secției de votare (Anexa nr. 1 la Regulament), modelul declarației de 

confidențialitate (Anexa nr. 2 la Regulament), precum și schema punctelor de amplasare a 

camerelor de supraveghere în secțiile de votare (Anexa nr. 3 la Regulament). 

   



          

2. Punctul al doilea se referă la intrarea în vigoare a hotărîrii, publicarea acesteia pe pagina-
web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Avînd în vedere că pentru scrutinele din 24 februarie 2019 secțiile de votare vor fi dotate cu 
echipament de înregistrare video, punerea în aplicare a prevederilor actului normativ urmează a 
fi din momentul adoptării acestuia.    

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 aprobarea prezentei hotărîri nu este necesar de a modifica alte acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Conform prevederilor art. 14 alin. (1) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală poate 

adopta decizii fără respectarea etapelor transparenței decizionale.  

Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală a publicat, la data de 6 decembrie 2018, 

anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, stabilind ca termen 

pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 17 decembrie 2018 inclusiv. În 

termenul stabilit, propuneri nu au parvenit. 

      Comisia asigură și consultarea publică a proiectului, care poate fi accesat pe pagina-web 

oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md (compartimentul „Cadrul normativ”, 

subcompartimentul „Transparența decizională”), directoriul „Procesul decizional”. 
 

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, în cazul în care vor fi efectuate. 

 

 

  

http://www.cec.md/

