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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind modificarea Codului electoral (art.9, 53 alin.(3),
123 alin.(2) din Codul electoral)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în
excluderea conflictului de norme la compartimentul privind locul exercitării dreptului de vot al
alegătorului. Astfel, se propune ca la alegerea consiliului local şi al primarului să participe
doar alegătorii care au domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
În susţinerea justificării proiectului, autorul menţionează că aplicarea prevederilor va exclude
posibilitatea participării la alegerile locale a alegătorilor care au viza reşedinţă (loc de trai
temporar) în unitatea administrativ-teritorială.

d. Suficienţa argumentării. Cu referire la suficienţa argumentării proiectului menţionăm că
acesta nu este suficient justificat din punct de vedere procedural, ne referim aici în mod
special la excluderea normei cu privire la locul exercitării dreptului de vot şi la excluderea
normei privind prezentarea buletinului de identitate şi a fişei de însoţire la alegerile locale,
însă referitor la aceste aspecte ne vom expune la compartimentul II al raportului de expertiză
anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
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justificări a interesului public

Proiectul de lege va prejudicia, pe de o parte, interesele alegătorilor în procesul de exercitare
a dreptului de vot în baza vizei de reşedinţă, iar pe de altă parte, interesele statului prin
aplicarea excepţiei de neprezentare a buletinului de identitate şi a fişei de însoţire la alegerile
locale.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 din proiect, art.9 alin.(2) se exclude „În cazul în care alegătorul are şi
domiciliul şi reşedinţa în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în
care îşi are reşedinţa”.

Prin excluderea alin.(2) art.9 al Codului electoral se va admite confuzii şi contradicţii în
procesul de implementare a prevederilor, deoarece alin.(1) al aceluiaşi articol prevede că
dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul „cu excepţia
cazurilor prevăzute de Codul electoral”. Astfel, excepţia dată este prevăzută la alin.(2) art.9 al
Codului electoral, propus spre excludere prin proiect, şi anume în cazul în care alegătorul are
şi domiciliul şi reşedinţa în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi
are reşedinţa. Prin urmare, aceasta este o normă generală care prevede locul de exercitate a
dreptului de vot al alegătorului şi se răsfrânge în mod special alegerilor parlamentare.
În practică nu putem exclude locul de reşedinţă (loc de trai temporar), întrucât alegătorul ar
putea să aibă atât domiciliu cât şi reşedinţă confirmat în buletinul de identitate. Situaţia dată s-
ar aplica la alegerile parlamentare când o mare parte a alegătorilor au viză de reşedinţă în
diferite localităţii, ne referim în mod special la studenţi. Propunem, totodată, de analizat
situaţia dată în comun cu autorităţile responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor
în domeniul dat (Ministerul Justiţiei, Comisia Electorală Centrală), astfel încât să fie prevăzut
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un mecanism clar privind locul de exercitare a dreptului de vot al alegătorilor la alegerile
locale. Ca drept exemplu, în perioada alegerilor locale pot fi introduse restricţii speciale ale
dreptului de vot faţă de persoanele care au reşedinţă în unitatea administrativ-teritorială, cum
ar fi interzicerea participării alegătorilor cu viză de reşedinţă sau de prevăzut un termen, de la
5 ani, care atestă reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială în perioada alegerilor locale. 

Recomandarea: În vederea asigurării şi garantării tuturor cetăţenilor a dreptului de vot,
precum şi în scopul neadmiterii unor confuzii şi conflicte de norme de drept,
propunem de analizat suplimentar excluderea dată prin prisma analizei expuse mai
sus. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.3, art.123 alin.(2) al Codului electoral
din proiect.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.1 din proiect, art.53 alin.(3) lit.a) „cu excepţia prevederilor art.123”.

Excepţia propusă de către autor, şi anume neprezentarea în procesul efectuării votării a
buletinului de identitate şi a fişei de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa
alegătorului pe teritoriul secţiei de votare este discreţionară. Astfel, menţionăm că procesul
de votare se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele şi condiţiile prevăzute
în Codul electoral care presupune votarea personală cu prezentarea obligatorie a „buletinului
de identitate şi fişei de însoţire” care confirmă domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe
teritoriul secţiei de votare. Prin urmare, constatăm că la alegerile parlamentare şi la cele
locale prezentarea actului de identitate este o cerinţă obligatorie, atât din punct de vedere al
identificării alegătorului, cât şi din punct de vedere al constatării prezenţei la urna de vot şi a
încălcărilor comise în procesul alegerilor.
În concluzie reţinem că buletinul de identitate este un atribut esenţial şi obligatoriu în
procesul efectuării votării la alegerile atât parlamentare, cât şi cele locale.

Recomandarea: În contextul analizei expus mai sus, norma nu se susţine spre
promovare.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Noiembrie 2015

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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