NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Comisiei Electorale Centrale
„Pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de
votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga
Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin
hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018”

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. 32 alin. (1), (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Prin Legea nr. 113/2019 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 pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) și a birourilor
electorale ale secțiilor de votare pentru localitățile din stânga Nistrului (Transnistria).
Potrivit art. 32 alin. (1) din Codul electoral, „În cazul alegerilor parlamentare, al alegerilor
prezidenţiale şi al referendumurilor republicane, pentru alegătorii localităţilor din stânga
Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 35 de zile înainte de data
alegerilor, organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat
sub jurisdicţia constituţională a autorităţilor publice centrale. La formarea respectivelor secţii de
votare, Comisia Electorală Centrală va ţine cont de propunerile Biroului politici de reintegrare.
Biroul politici de reintegrare, la elaborarea propunerilor menţionate, va ţine cont de organizarea
administrativ-teritorială, de specificul căilor de acces şi comunicare, de asemenea va contribui la
asigurarea accesului alegătorilor la procesul electoral şi la organele electorale respective.”
În conformitate cu art. 32 alin. (3) din Codul electoral, „La deschiderea secţiilor de votare
pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, în particular,
următoarele criterii:
a) secţiile de votare se vor deschide în unităţile administrativ-teritoriale aflate sub control
constituţional al autorităţilor Republicii Moldova, atât de pe malul stâng, cît şi de pe malul drept al
Nistrului;
b) pentru localităţile din stânga Nistrului vor fi deschise secţii de votare distincte în baza
datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform
procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;
c) la deschiderea secţiilor de votare se va ţine cont de numărul alegătorilor care au participat
la scrutinele precedente, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv conform
înregistrării prealabile.”
Art. 32 alin. (4) din Codul electoral prevede că „La formarea birourilor electorale ale secţiilor
de votare pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria), prevederile art.30
se aplică în modul corespunzător. Organul administraţiei publice locale competent să desemneze
membri ai biroului electoral respectiv al secţiei de votare este cel de la sediul secţiei de votare
deschise pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria).”
Astfel, proiectul de hotărâre are ca scop ajustarea regulamentului urmare a modificării art. 32
alin. (1), (3) și (4) din Codul electoral, prin care să se asigure perfecționarea procedurilor
electorale pentru o mai bună funcționare a secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din
stânga Nistrului (Transnistria) și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din pentru
localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), 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 pentru localitățile din
stânga Nistrului (Transnistria) 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:
Proiectul de hotărâre cuprinde două puncte, după cum urmează:
1. Primul punct se referă la modificarea Regulamentului privind particularitățile constituirii
și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități
ale raionului Căușeni.
Astfel, se instituie modificări care vizează procedura distinctă de organizare a secțiilor de
votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) în cazul alegerilor
parlamentare în circumscripții uninominale, alegerilor prezidențiale și referendumului
republican.
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.

