Clasificator de securitate:
C2-DE UZ INTERN
Proiect

SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Comisiei Electorale
„Pentru aprobarea Regulamentului privind votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării”
Conţinutul articolelor/
punctelor din proiectul
prezentat spre avizare şi
coordonare

Participantul la
consultarea publică
Demersul nr./data

I.

De ordin general la proiectul
de hotărîre

De ordin general la proiectul
de hotărîre

De ordin general la proiectul
de hotărîre

Nr. obiecţiei/
propunerii
(recomandări
i)

Conţinutul obiecţiei/
propunerii (recomandării)

Argumentarea
autorului
proiectului

Obiecţii şi propuneri (recomandări) de ordin general

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române
Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române

1
recomandare

Mărirea numărului de buletine
de vot pentru fiecare secție de
vot de peste hotare de la 3000 la
maxim 7000.

Nu se acceptă. Conform art. 54
alin. (3) din Codul electoral, către
o secție de votare constituită în
străinătate pot fi distribuite maxim
5000 de buletine de vot.

2
recomandare

Realizarea unei hărți interactive Implimentată. Pe pagina web
disponibile pe site-ul CEC cu www.alegator.md alegătorii se pot
secțiile de vot peste hotare.
înregistra on-line și vizualiza harta
interactivă a secțiilor de votare din
străinătate
deschise
pentru
scrutinul anterior.

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de

3
recomandare

Stabilirea unui număr de cel
puțin trei operatori de date

Nu se acceptă. În ceea ce privește
numărul de operatori de date

Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române

pentru fiecare secție de vot peste
hotare.

De ordin general la proiectul
de hotărîre

Diaspora Canada,
Quebec, Montreal

4
recomandare

De ordin general la proiectul
de hotărîre

Dr. Iurie Solpan,
Profesor al Institutului

5
recomandare

pentru fiecare secție de vot, acesta
nu este prevăzut expres. Astfel, la
necesitate, biroul electoral poate
solicita consiliului electoral de
circumscripție
suplinirea
numărului de operatori.

Crearea unei distincții între secții
de vot obișnuite și secții de vot cu
statut special. De ex. Sectiile de
vot care la ultimile alegeri din
2016
(turul
II)
au
participat mai putin de 1500 de
persoane (conform rezultatelor
turul II acestea sunt 60 la numar)
sa fie considerate secții obișnuite
de vot, și sa se aloce un număr
dublu de buletine de vot. Adica
ceea ce ar constitui 3000 de
buletine. Valabil și pentru
potențiale secții nou create.
Celelalte secții care au avut peste
1500 de participanți la vot (40%),
să fie considerate cu statut special
și să li se ofere cîte 5000 de
buletine de vot. În aceste secții în
funcție de mărimea lor, să se
permită un numar mai mare de
membri ai secției de vot, fie 1015, cît și numarul de operatori,
pîna la 3-4.
Propunerea mea se referă la Nu se acceptă. Actualmente Codul
votarea cetățenilor ce se află în electoral prevede desfășurarea

Superior de geologie si
minerit din Boke,
Republica Guinea

Cristian Vlas, un
reprezentant al
diasporei Republicii
Moldova
De ordin general la proiectul
de hotărîre

De ordin general la proiectul
de hotărîre

De ordin general la proiectul
de hotărîre

țări unde Republica Moldova nu
are
reprezentanță.
Propun sa fie permisa votarea
anticipată a cetățenilor ce nu au
posibilitatea de votare în țara de
reședință.
Bunăoară, eu, lucrez în Republica
Guineea.
În
lunile august și septembrie sunt
în concediu în Moldova. De ce nu
aș putea eu vota anticipat?
Organizarea alegerilor în
diasporă pe parcursul a două zile
(sâmbătă și duminică);

votării într-o singură zi în
intervalul orar 07.00 și 21.00, iar
în țara de reședință – în același
interval, dar conform orei locale,
cu o prelungire de cel mult 2 ore.
Modificarea acestor prevederi (art.
1, 55-60 din Codul electoral) intră
în competența Parlamentului
Republicii Moldova, reprezintînd
o oportunitate politică.

Stabilirea unui număr suficient
de buletine de vot, în mărime de
circa 5 mii pentru fiecare centru
de votare;

Implimentat. Conform art. 54 alin.
(3) din Codul electoral, către o
secție de votare constituită în
străinătate pot fi distribuite maxim
5000 de buletine de vot.
Nu
se
acceptă.
Asupra
deficiențelor și încălcărilor este
stabilită modalitate de contestare
și
sesizare
în
modul
corespunzător.

6
recomandare

Cristian Vlas, un
reprezentant al
diasporei Republicii
Moldova
Cristian Vlas, un
reprezentant al
diasporei Republicii
Moldova

7
recomandare

8
recomandare

Posibilitatea raportării online a
deficiențelor în procesul de vot;

Nu se acceptă. Actualmente Codul
electoral prevede desfășurarea
votării într-o singură zi în
intervalul orar 07.00 și 21.00, iar
în țara de reședință – în același
interval, dar conform orei locale,
cu o prelungire de cel mult 2 ore.
Modificarea acestor prevederi (art.
1, 55-60 din Codul electoral) intră
în competența Parlamentului
Republicii Moldova, reprezintînd
o oportunitate politică.

De ordin general la proiectul
de hotărîre

Cristian Vlas, un
reprezentant al
diasporei Republicii
Moldova
I.

La punctul 3

Votarea în baza pașaportului,
buletinului de indentitate sau a
buletinului de identitate
provizoriu.

Nu se acceptă. Nu ține de
competența comisiei și se
sesizează parlamentul

Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect

Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova,
Biroul Relații cu
Diaspora

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române

La punctul 7

9
recomandare

Diaspora Marea
Britanie
Diaspora Statele
Unite ale Americii
Diaspora Danemarca
Diaspora Irlanda
Diaspora Emiratele
Arabe Unite
Diaspora Italia
Diaspora Canada

10
recomandare

11
recomandare

12
recomandare

Punctul 3 va avea următorul
conținut „Participarea la alegeri
este liberă (benevolă) și nimeni
nu are dreptul să exercite
presiuni asupra alegătorului cu
scopul
participării
sau
neparticipării la alegeri”.
Votarea în baza buletinului,
pașaportului valabil sau
expirat, inclusiv cu buletinele
de identitate provizorii

Se acceptă.

- paşaportul cetăţeanului
Republicii Moldova (valabil
sau expirat);
- adăugarea literei c) cu
rmătorul conținut „buletinul de
identitate al cetăţeanului
Republicii Moldova, cu fişa de
însoţire”

Nu se acceptă. Votarea în
străinătate, potrivit art. 58 alin. (3)
lit. c) din Codul electoral, se
efectuează în baza pașaportului
cetățeanului Republicii Moldova
și a livretului de marinar valabile.

Nu se acceptă. Votarea în
străinătate, potrivit art. 58 alin. (3)
lit. c) din Codul electoral, se
efectuează în baza pașaportului
cetățeanului Republicii Moldova
și a livretului de marinar valabile.

Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării
Europene al
Republicii Moldova
13
recomandare

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române

La punctul 10

Diaspora Marea
Britanie, Londra
Diaspora Statele
Unite ale Americii
Diaspora Danemarca,
Copenhaga
Diaspora Irlanda,
Dublin
Diaspora Emiratele
Arabe Unite, Dubai
Diaspora Italia, Roma

14
recomandare

15
recomandare

Introducerea clarficării asupra
posibilității de a vota cu
pașaportul cetățeanului
Republicii Moldova expirat
prin prisma art. 5 alin. (1), lit.
d) din Legea privind actele de
identitate din sistemul national
de pașapoarte, din care se
înțelege că cetățenii nu pot
vota în baza pașaportului
expirat.
În localitățile de peste hotare
unde la alegerile precedente sau prezentat la vot cel puțin
6000 de cetățeni, să se
deschidă o secție de vot
suplimentară

Adăugarea următorului aliniat
„Totodată, pentru localitățile
unde nu au fost deschise secții
de vot la scrutinul precedent, în
cazul în care în urma
înregistrării prealabile (on-line
sau
prin
cerere
scrisă
individuală sau de grup) se vor
acumula un minim de 300 de
declarații înregistrate, se va
constitui o nouă secție de vot.”

Clarificat. Votarea în străinătate,
potrivit art. 58 alin. (3) lit. c) din
Codul electoral, se efectuează în
baza pașaportului cetățeanului
Republicii Moldova și a livretului
de marinar valabile.

Nu se acceptă. Privind secțiile de
votare suplimentare în străinătate,
în conformitate cu prevederile art.
31 alin. (1) – (4) din Codul
electoral, acestea se organizează
de Comisia Electorală Centrală în
baza hotărîrii Guvernului, care în
colaborare
cu
Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene și cu alte autorități ale
administrației publice centrale
Nu se acceptă. Privind secțiile de
votare suplimentare în străinătate,
în conformitate cu prevederile art.
31 alin. (1) – (4) din Codul
electoral, acestea se organizează
de Comisia Electorală Centrală în
baza hotărîrii Guvernului, care în
colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene și cu alte autorități ale
administrației publice centrale

Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova,
Biroul Relații cu
Diaspora

16
recomandare

Cristian Vlas, un
reprezentant al
diasporei Republicii
Moldova

Capitolul II, punctul 10 de
exclus cuvintele: ,,în colaborare
cu Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene și cu alte autorități ale
administrației
publice
centrale".
Deschiderea suplimentară a
secțiilor de votare la solicitare
a cel puțin 300 de persoane;

17
recomandare

La punctul 11 și 14

La punctul 11

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române
Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova,
Biroul Relații cu
Diaspora

18
recomandare

20
recomandare

Publicarea cu cel puțin 60 de
zile înainte de ziua votului lista
integrală cu secțiile de vot pe
diverse surse de informare,
inclusiv rețele sociale;
Capitolul II, punctul 11 va avea
următorul conținut: „Informația
despre statele
și localitățile unde au fost
constituite secții de votare în
străinătate se aduce la
cunoștința publică de către
Comisia Electorală Centrală.

Nu se acceptă. În conformitate cu
art. 31 alin. 3.

Nu se acceptă. Privind secțiile de
votare suplimentare în străinătate,
în conformitate cu prevederile art.
31 alin. (1) – (4) din Codul
electoral, acestea se organizează
de Comisia Electorală Centrală în
baza hotărîrii Guvernului, care în
colaborare
cu
Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene și cu alte autorități ale
administrației publice centrale
Nu se acceptă. Secțiile de votare
se constituie, conform art. 30 alin.
(2) din Codul electoral, cu cel
puțin 35 de zile înainte de data
alegerilor, respectiv informația cu
privire la ele devine disponibilă
imediat după aceasta.
Nu se acceptă. Comisia aduce la
cunoștință despre statele și
localitățile unde au fost constituite
secții de votare în străinătate după
stabilirea lor de Guvernul
Republicii Moldova.

La punctul 13

La punctul 17

Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova,
Biroul Relații cu
Diaspora
Cancelaria de Stat al
Republicii Moldova,
Biroul Relații cu
Diaspora

La punctul 19

Diaspora Canada,
Quebec, Montreal

La punctul 22

Nicolae Tibrigan,
cercetător, Institutul de
Științe Politice și
Relații Internaționale
„Ion I. C. Bratianu” al
Academiei Române

21
recomandare

22
recomandare

23
recomandare

24
recomandare

Cuvîntul „oră” se substituie cu Se acceptă.
cuvîntul „orele”
Cuvîntul „înștiințează” se Se acceptă.
substituie
cu
cuvîntul
„coordonează”.
Substituirea
cuvintelor
„precum și membrii familiilor
lor” cu textul „membrii
familiilor lor, cetățenii înscriși
în Registrul de stat al populatiei
referitor la cetatenii RM plecati
peste hotare la loc permanent de
trai, precum și cetățenii care sau înregistrat în prealabil”
Organizarea alegerilor în
diasporă pe parcursul a două
zile (sîmbătă și duminică)

Nu se acceptă.

Nu se acceptă. Actualmente Codul
electoral prevede desfășurarea
votării într-o singură zi în
intervalul orar 07.00 și 21.00, iar
în țara de reședință – în același
interval, dar conform orei locale,
cu o prelungire de cel mult 2 ore.
Modificarea acestor prevederi (art.
1, 55-60 din Codul electoral) intră
în competența Parlamentului
Republicii Moldova, reprezintînd
o oportunitate politică.

