NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați
peste hotarele țării, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732/2018”

1. 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. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și art. 31 alin. (3), (5) din Codul electoral nr. 1381/1997.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Prin Legile nr. 113/2019 și nr. 162/2020 pentru modificarea unor acte legislative, au fost
operate modificări la Codul electoral, inclusiv în partea ce ține de particularitățile constituirii și
funcționării secțiilor de votare din străinătate și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate.
Potrivit art. 31 alin. (3) din Codul electoral, „În afară de secţiile de votare prevăzute la
alin.(2), cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor respective, vor fi organizate secţii de
votare şi în alte localităţi. Constituirea acestor secţii de votare se stabileşte de către Comisia
Electorală Centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
pe baza numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în
circumscripţia naţională, pe baza înregistrării prealabile a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi
în străinătate, dar şi pe baza informaţiilor obţinute de către Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene de la autorităţile competente ale ţărilor de reşedinţă a cetăţenilor Republicii
Moldova privind numărul acestora şi locul aflării acestora. Avizul prealabil al Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va referi la îndeplinirea condiţiei vizînd obţinerea
acordului autorităţilor competente ale ţării respective, precum şi la posibilitatea asigurării din
punct de vedere logistic a procesului de votare. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se
aprobă de către Comisia Electorală Centrală.”
În conformitate cu art. 31 alin. (5) din Codul electoral, „Biroul electoral al secţiei de votare
din străinătate este constituit dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice ori al
oficiului consular din cadrul acestora, al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic
sau, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali, cu avizul
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi din 6–10 reprezentanţi ai partidelor şi
altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, câte unul desemnat de fiecare partid
sau altă organizaţie social-politică. Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate cu reprezentanţii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice reprezentate în
Parlament se face de către consiliul electoral de circumscripţie Chişinău, iar în cazul în care
numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate, acestea sunt completate de către Comisia Electorală Centrală, din
Registrul funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu
avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.”
Astfel, proiectul de hotărâre are ca scop ajustarea regulamentului urmare a modificării art. 31
alin. (3) și (5) din Codul electoral, prin care să se asigure perfecționarea procedurilor electorale
pentru o mai bună funcționare a secțiilor de votare din străinătate și a birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate, inclusiv în cadrul alegerilor prezidențiale, care au fost fixate
pentru data de 1 noiembrie 2020 prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65/2020.
Totodată, pentru alegerile parlamentare în circumscripții uninominale din străinătate se vor
aplica prevederile art. VI din Legea nr. 113/2019.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Nu este necesitate.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de hotărâre cuprinde două puncte, după cum urmează:
1. Primul punct se referă la modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor
Republicii Moldova aflați peste hotarele țării.

Astfel, se instituie modificări care vizează procedura distinctă de organizare a secțiilor de
votare din străinătate în cazul alegerilor parlamentare, alegerilor prezidențiale și referendumului
republican; aducerea la cunoștința publică a informației despre statele şi localităţile unde vor fi
constituite secţii de votare în străinătate, în cazul alegerilor parlamentare, alegerilor
prezidențiale și referendumului local; desemnarea președintelui biroului electoral al secției de
votare din străinătate.
2. Punctul doi al proiectului de hotărâre se referă la publicarea hotărârii pe pagina web
oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și la
intrarea în vigoare a acestuia la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
conform art. art. 56 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
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 hotărâri nu este necesară modificarea altor acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale stabilite pentru data de 1
noiembrie 2020 (data începerii perioadei electorale este 25 august 2020), proiectul de hotărâre
necesită a fi adoptat în regim de urgență, fără respectarea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr.
239/2008, ținând cont și de art. 14 alin. (1) din legea menționată, conform căruia: „în cazul actelor
ce urmează a fi adoptate de Comisia Electorală Centrală în perioada electorală, proiectele de
decizii pot fi supuse elaborării și adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege”.
Cu toate acestea, Comisia va solicita efectuarea expertizelor juridice și anticorupție asupra
proiectului, potrivit art. 37 și art. 35 ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
Nota de argumentare privind adoptarea hotărârii în regim de urgență va fi plasată, în termen
de 10 zile lucrătoare de la adoptare, pe pagina web oficială a Comisiei www.cec.md (Cadrul
normativ/Transparența
decizională/Procesul
decizional/Anunț
privind
consultarea
publică/organizarea ședințelor).
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.

