NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura
de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 332 din 24 octombrie 2006
1.

2.

Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Comisia Electorală Centrală - în calitate de organ specializat în domeniul electoral și în
temeiul art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997.
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Necesitatea modificării Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, decurge din argumentele și solicitările formulate în petiția Asociației
Promo-LEX , înregistrată la Comisie cu nr. CEC-7/2532 din 29.06.2019 (se anexează) și
a Apelului public 1 privind modificarea procedurii de acreditare a observatorilor în
alegeri din 19.06.2018 al Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și a altor
organizațiile semnatare.
La baza elaborării prezentului proiect de hotărîre se află petiția menționată a Asociației
Promo-LEX, prin care se solicită următoarele:
- revizuirea și adaptarea la standardele internaționale și la legislația națională a
Regulamentului CEC privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a
acestora și abrogarea prevederilor de la pct. 19 privind obligația observatorilor de a se
abține să facă orice fel de comentarii în public privind observările efectuate, inclusiv
în prezența reprezentanților mass-media sau a altor persoane interesate, pînă la
închiderea secțiilor de votare, în condițiile limitării libertății de exprimare;
- abrogarea lit. c) de la pct. 9 și uniformizarea procedurii de acreditare a observatorilor
cu cea de înregistrare a reprezentanților cu drept de vot consultativ și a persoanelor de
încredere.

3.

4.

1

Petiționarul își motivează solicitarea prin faptul că, în urma observării alegerilor
parlamentare din 24.02.2019, Asociația Promo-LEX a depistat un șir de deficiențe legale,
reflectate în Rapoartele Misiunii de Observare. Unele din deficiențele constatate lipsesc
procesul de observare a alegerilor de un nivel corespunzător de transparență și eficiență.
Promo-LEX a constatat, printre altele, că birocratizarea și tergiversarea procedurii de
acreditare a observatorilor, precum și limitarea libertății de exprimare a observatorilor în
ziua alegerilor, nu sînt conforme standardelor democratice în domeniu, dar și contravin pe
anumite aspecte legislației naționale.
Potrivit petiționarului, aceste probleme au fost specifice anume scrutinului din
24.02.2019. Or, anterior, procedura de acreditare a observatorilor naționali era una cu mult
mai simplă, iar prevederile referitoare la comunicarea cu mediul extern a Misiunii de
Observare în ziua alegerilor nu era interpretată de către Comisia Electorală Centrală cu
scopul de a reduce la tăcere observatorii.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul nu are acest scop.
Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

http://alegeliber.md/apel-public-privind-modificarea-procedurii-de-acreditare-a-observatorilor-inalegeri-2532.html

5.

6.
7.

Proiectul de hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și
procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 332 din 24 octombrie
2006, conține trei puncte.
Prin primul punct din proiectul de hotărîre se instituie modificări care vizează procedura
de acreditare a observatorilor naționali pentru toate tipurile de scrutine și comunicarea cu
mediul extern a observatorilor.
Al doilea și al treilea punct din proiect stabilesc data intrării în vigoare și publicarea
hotărîrii în Monitorul Oficial și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu implică cheltuieli
financiare suplimentare celor planificate
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Pentru adoptarea prezentei hotărîri nu este necesară modificarea altor actele normative
Avizarea și consultarea publică
Conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale
Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu
societatea civilă în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală a publicat, la data de
25 iunie 2019, anunțul privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre pentru
modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a
acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie
2006, stabilind ca termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor data de 16
iulie 2019 inclusiv. În termenul stabilit, propuneri nu au parvenit.
În același context, cu toate că porivit prevederilor art.14 din Legea nr.239/2008 privind
transparența în procesul decizional, „în cazul actelor ce urmează a fi adoptate de Comisia
Electorală Centrală în perioada electorală, proiectele de decizii urgente pot fi supuse
elaborării şi adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege”, Comisia
Electorală Centrală consideră necesară și oportună consultarea publică a proiectului
de hotărîre în cauză, stabilind ca termen pentru prezentarea propunerilor și recomandărilor
data de 19 august 2019 inclusiv.

În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional,
proiectul hotărîrii 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, dacă vor fi efectuate.

