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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Codului Electoral
nr.1381 din 21.11.1997 (art.1, 47)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este , 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Analizînd conţinutul proiectului, remarcăm lipsa unor prevederi relevante ce vizează
categoria actului normativ propus pentru examinare.
În contextul dat, menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2), 27 alin.(1)
al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001: „clauza de adoptare a
legii stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ şi categoria lui”.
Totodată, conform prevederilor art.35 alin.(3) al Legii prenotate „Actul legislativ de modificare
sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le
modifică sau le completează. În unele cazuri, actul de modificare sau completare poate avea
o forţă juridică superioară celei a actului modificat sau completat”.
Astfel, se recomandă autorului completarea proiectului cu prevederi relevante ce reflectă
categoria actului normativ propus pentru examinare.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este restricţionarea publicităţii electorale. În acest sens, autorul intervine cu
amendamente ce vizează micşorarea suprafeţei minime acordate unui concurent electoral
pentru aplicarea unui afiş electoral (de la 1 metru pătrat la suprafaţa ce nu depăşeşte 500mm
o latură şi 350mm cealaltă latură) şi interzicerea utilizării sistemelor de comunicare vizuală pe
durata întregii perioade electorale de către concurenţii electorali (inclusiv panouri publicitare).

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 al proiectului.
Totodată, iniţiativa micşorării suprafeţei minime acordate unui concurent electoral pentru
aplicarea unui afiş electoral trebuie însoţită de argumente concludente ce justifică faptul că
mărimile propuse sunt optimale pentru a asigura exercitarea conformă a drepturilor
concurenţilor electorali.
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Astfel, apreciem întrunite parţial exigenţele de tehnică legislativă stabilite de prevederile
art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 şi
recomandăm autorului revizuirea spectrului de argumente sub aspectul sus-menţionat.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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

Articol Unic Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997 (publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.81 din 08.12.1997 (publicat în Monitorul Oficial nr.81 din
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08.12.1997) se modifică şi completează după cum urmează:
1. Articolul 1, la noţiunea minim de locuri speciale de afişaj electoral.
Enunţul „Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de
1m/2 se exclude;
După cuvintele „pentru toţi” se adaugă un enunţ cu următorul cuprins:
„În acest spaţiu, fiecare concurent electoral poate aplica un singur afiş electoral, ce nu
poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 cealaltă latură.
2. La articolul 47,
După alineatul (1), se adaugă un nou alineat (1/1) cu următorul conţinut:
„(1/1) Pe durata întregii perioade electorale concurenţilor electorali li se interzice
utilizarea sistemelor de comunicare vizuală ce includ panouri publicitare, standuri,
instalaţii şi construcţii (situate separat sau pe pereţii şi acoperişurile clădirilor),
tablouri suspendate electromecanice şi electronice.
Alineatul (4) se exclude.”

Conform prevederilor art.1 Cod Electoral: „minim de locuri speciale de afişaj electoral – locuri
special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj
electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui
concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor
electorali trebuie sa fie egal pentru toţi;”.
Astfel, noţiunea „minim de locuri speciale de afişaj electoral” (conform art.1 al Codului
Electoral supus amendării), prezumă locurile special amenajate pentru afişaj electoral,
amplasate într-o localitate şi sunt definite subsidiar „panouri de afişaj electoral”.
Prin urmare, autorul prin amendamentele propuse, pe de o parte, stabileşte dimensiunile
admisibile ale afişului electoral ce pot fi aplicate pe panourile de afişaj electoral, iar pe de altă
parte stabileşte interdicţia utilizării panourilor publicitare.
Prin urmare, prevederile proiectului sunt contradictorii şi pot crea dificultăţi la etapa
implementării prevederilor legislative, or există riscul aplicării subiective a normei
"convenabile" într-o situaţie concretă.

Recomandarea: Se recomandă autorului reexaminarea proiectului prin prisma celor
sus-menţionate şi excluderea divergenţelor de proiect cu revizuirea corespunzătoare a
noţiunii „minim de locuri speciale de afişaj electoral” la art.1 Cod electoral şi
reglementarea excepţiei vis-à-vis de panourile de afişaj electoral în amendamentul
propus pentru art. 47 Cod electoral.

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

Articol Unic Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997 (publicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.81 din 08.12.1997 (publicat în Monitorul Oficial nr.81 din
08.12.1997) se modifică şi completează după cum urmează:
2. La articolul 47, [...] Alineatul (4) se exclude.”

Modificarea citată supra vizează excluderea din conţinutul Codului electoral a normei ce
vizează prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a elabora şi aproba norme procedurale
ce reglementează modalitatea plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe panourile
publicitare.
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În acest sens, menţionăm faptul că aspectele ce vizează modalitatea de amplasare a
publicităţii electorale pe panourile publicitare electorale proprietate publică sunt reglementate
de prevederile Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale și de
promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr.3338 din 16 iulie 2010 (cu modificările şi completările ulterioare), elaborat în
temeiul prevederilor art.47 alin.(4) Cod Electoral.
Actul normativ prenotat reglementează inclusiv aspecte ce vizează modalitatea de amplasare
a publicităţii electorale pe panourile publicitare electorale proprietate publică (termenul de
stabilire a minimului de locuri speciale de afişaj electoral, criteriile şi restricţiile de amenajare
a spaţiilor în cauză, subiectul responsabil de asigurarea integritţii panourilor şi a afişelor
electorale plasate în mod legal şi înlăturarea afişelor electorale neautorizate), vizate şi
„admise” de prevederile Art.I pct.1 al proiectului.
Prin urmare, operarea modificărilor propuse riscă să determine un vid legislativ, or aspectele
enumerate supra nu vor fi reglementate, fapt ce va determina ambiguitatea procedurilor
administrative de reglementare, control şi sancţionare a subiecţilor vizaţi şi riscuri de corupţie
aferente proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei propuse şi stabilirea unor
norme metodologice de reglementare a aspectelor enumerate supra.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

23 Iunie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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