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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 un grup de deputaţi 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. Conform autorului, scopul proiectului constă în
„ajustarea cadrului legislativ în domeniul electoral prin reglementări ce vor asigura un sistem
electoral democratic şi vor garanta aplicabilitatea principiului reprezentativităţii”. La modul
concret, reglementările propuse micşorează pragul minim electoral:
- pentru un partid, o organizaţie social-politică – de la 6 la sută la 4 la sută;
- pentru un bloc electoral format din două partide – de la 9 la sută la 7 la sută;
- pentru un bloc electoral format din trei şi mai multe partide – de la 11 la sută la 9 la sută;
- pentru un candidat independent – de la 2 la sută la 1 la sută.
De asemenea, autorul propune ca cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare şi care au
cetăţenie multiplă (nu deţin paşaportul Republicii Moldova) să poată vota în baza buletinului
de identitate, iar studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţământ într-o
localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reşedinţă, să poată vota la orice secţie în
localitatea respectivă (cu condiţia prezentării buletinului de identitate şi a fişei de însoţire,
carnetul de student/elev al instituţiei şi completarea declaraţiei pe proprie răspundere privind
abţinerea de la votarea multiplă).

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Nota informativă
stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi scopul urmărit, analizează
principalele prevederi cu evidenţierea elementelor noi aduse cadrului normativ şi
argumentarea corespunzătoare, precum şi efectul social şi impactul micşorării pragului minim
electoral asupra reprezentării politice.
Constatăm faptul că prezentul proiect va completa lista legilor care perfecţionează legislaţia
electorală şi modifică pragul electoral. Astfel, legiuitorul naţional prin Legea nr.796/2002 a
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modificat Codul electoral nr.1381/1997 şi a stabilit pragul electoral la 6% pentru un singur
partid politic, 9% pentru un bloc electoral format din două sau mai multe partide politice şi
12% pentru un bloc electoral format din trei şi mai multe partide politice.
Prin Legea nr.176/2005 pragul electoral minim este redus de la 6% la 4%, iar prin Legea
nr.76/2008 este majorat din nou de la 4% la 6%. Ulterior are loc o micşorare succesivă a
pragului electoral minim – prin Legea nr.25/2009 – de la 6% la 5%; şi prin Legea nr.119/2010
– de la 5% la 4%. Aceiaşi Lege nr.119/2010 stabileşte pragul electoral la 7% pentru un bloc
electoral format din două sau mai multe partide politice şi 9% pentru un bloc electoral format
din trei şi mai multe partide politice.
Legea nr.108/2013 din nou a majorat pragul electoral, de la 4% la 6% pentru un singur partid
politic, de la 7% la 9% pentru un bloc electoral format din două sau mai multe partide politice
şi de la 9% la 11% pentru un bloc electoral format din trei şi mai multe partide politice.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de
stat.

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

Proiectul corespunde interesului public general de a perfecţiona cadrul normativ naţional în
domeniul electoral.

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 examinării, proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381/1997
şi nota informativă la acesta, erau publicate pe pagina oficială a Parlamentului Republicii
Moldova: www.parlament.md, ceea ce atestă faptul că sunt întrunite cerinţele impuse de
art.8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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
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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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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