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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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de lege este asigurarea şi realizarea dreptului la vot al cetăţenilor Republicii Moldova
care se află în afara ţării. În justificarea proiectului prenotat, autorul menţionează că în Avizul
Consiliului pentru Alegeri Democratice (Veneţia, 9 iunie 2016 în cadrul celei de-a 55-a
reuniuni) asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral
s-a recomandat examinarea problemei secţiilor de votare amplasate în străinătate. Astfel,
prin proiect se propune ca numărul secţiilor de votare să fie stabilit proporţional numărului
cetăţenilor aflaţi în afara ţării. 

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, sunt întrunite exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV
din 27 decembrie 2001.

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
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesul cetăţenilor. Totodată, remarcăm că proiectul
necesită a fi analizat suplimentar la compartimentul privind aplicarea sistemului de
„proporţionalitate” la stabilirea secţiilor de votare din străinătate, astfel încît să fie asigurat
dreptul de vot al cetăţenilor din afara ţării.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a
Parlamentului Republicii Moldova, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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
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Art.I din proiect, art.29/1 alin.(3) „În afară de secţiile de votare prevăzute la alin.(2), vor
fi organizate, cu acordul autorităţilor respective, secţii de votare şi în alte localităţi.
Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la
propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene, de la organele competente ale statului de destinaţie al cetăţenilor Republicii
Moldova referitor la numărul lor şi locul aflării în ţara respectivă în care Republica
Moldova are deschise misiuni diplomatice/consulare. Numărul secţiilor de votare se
stabileşte proporţional numărului cetăţenilor aflaţi în ţara de referinţă”.

Deşi considerăm oportun de a redresa situaţia privind constituirea şi funcţionarea secţiilor de
votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, reieşind
din deficienţele identificate în procesul alegerilor prezidenţiale, totuşi, norma nu
defineşte/reglementează clar cum va fi aplicat procedural conceptul de „proporţionalitate” la
stabilirea numărului de secţii de votare în afară ţării. Pentru a da o apreciere obiectivă a
implementării noului sistem de constituire a secţiilor de votare în afara ţării, ar fi necesar de
analizat iniţiativa dată în comun cu Ministerul Justiţiei şi Comisia Electorală Centrală ca fiind
autorităţi responsabile de implementarea politicilor în domeniul electoral, astfel încît să fie
asigurat dreptul de vot al cetăţenilor din afara ţării şi de definit principiul „proporţionalităţii”,
precum şi modul de aplicare uniformă şi transparentă al acestuia.

Recomandarea: Pentru a nu admite discreţii şi interpretări preferenţiale în procesul de
implementare a prevederilor, recomandăm autorului de a reglementa din punct de
vedere procedural sistemul de „proporţionalitate” aplicat secţiilor de votare din
străinătate.

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

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
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directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Decembrie 2016

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