SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014
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
(recomandării)

Conţinutul obiecţiei/
propunerii
(recomandării)

Argumentarea
autorului
proiectului

Obiecţii şi propuneri (recomandări) de ordin general

Biroul politici de
reintegrare
nr. 23-05-1876 din
06.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/6974 din
07.03.2018)

Comunitatea pentru
advocacy și politici
publice
,,WatchDog.MD”
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)
Asociația Promo-LEX
nr.102 din 13.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7022 din
13.03.2018)

1

2

3

Înlocuirea pe întreg
parcursul proiectului a
textului ,,aflat sub
jurisdicția constituțională
a autorităților publice
centrale” cu textul ,,aflat
sub controlul efectiv al
autorităților Republicii
Moldova’’.
Autoritatea electorală să
utilizeze termenii corecți,
statuați de către Curtea
Constituțională - anume
teritoriul aflat sub
ocupație militară străină.

Nu se acceptă.
Textul ,,aflat sub
jurisdicția
constituțională a
autorităților publice
centrale” a fost preluat
din prevederile art.32
alin. (1) Cod electoral.

Suspendarea examinării
proiectului hotărîrii pentru
modificarea și completarea
Regulamentului privind
înregistrarea prealabilă,

Nu se acceptă.
Activitatea de elaborare
a proiectului citat și
adoptarea hotărîrii este
ghidată de termenele

Nu se acceptă.
A se vedea
argumentarea la pct. 1.

aprobat prin hotărîrea CEC
nr. 2547 din 21.05.2014
pînă la modificarea și
ajustarea în regim prioritar
a cadrului normativ
general (în ordinea
priorităților):
Regulamentul privind
întocmirea, administrarea,
difuzarea și actualizarea
listelor electorale;
Regulamentul cu privire la
activitatea birourilor
electorale ale secțiilor de
votare; Regulamentul ce
reglementează
particularitățile votării
cetățenilor RM cu
domiciliul în stînga
Nistrului (Transnistria) și a
cetățenilor aflați în ziua
votării peste hotare
(Regulamentul privind
particularitățile constituirii
și funcționării secțiilor de
votare pentru alegătorii din
stînga Nistrului
(Transnistria);
Regulamentul cu privire la
votarea cetățenilor RM
aflați peste hotarele țării
etc.

prevăzute în ,,Planul de
acțiuni pentru anul
2018 privind activitatea
de elaborare și
modificare /completare
a cadrului normativ
intern ce vizează
procedurile electorale”,
aprobat prin dispoziția
Președintelui CEC nr.
2-a din 17 ianuarie
2018.
Pe de altă parte, în
cazul suspendării, va fi
limitată perioada de
înregistrare pentru
alegătorii de peste
hotare și alegătorii cu
domiciliu în stînga
Nistrului (Transnistria),
precum și campaniile
de informare. Or,
intenția CEC este să
dea start aplicației cît
mai repede posibil.

De ordin general la proiectul de
hotărîre

Comunitatea pentru
advocacy și politici
publice
,,WatchDog.MD”
(înregistrat la Comisie
cu nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)
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CEC să sisteze extinderea
procedurii de înregistrare
prealabilă pentru cetățenii
care locuiesc în localitățile
vizate, să constate oficial
imposibilitatea asigurării
unor alegeri libere și
corecte în această regiune
și să solicite Parlamentului
RM operarea de modificări
legale care să prevadă
suspendarea organizării
alegerilor pentru teritoriile
vizate pînă la restabilirea
controlului constituțional.

Nu se acceptă.
Potrivit noilor
prevederi ale art. 32
alin. (3) lit. b) din
Codul electoral,
înregistrarea prealabilă
se va aplica inclusiv în
cazul alegătorilor din
localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria),
conform procedurii
stabilite prin
regulamentul aprobat
de CEC.
Totodată, art. 93
alin.(5) din Codul
electoral prevede că
,,Pînă la restabilirea
controlului
constituțional asupra
localităților din stînga
Nistrului (Transnistria),
alegătorii înregistrați în
listele electorale în
circumscripțiile
uninominale constituite
pentru localitățile din
stînga Nistrului
(Transnistria) își vor
exercita dreptul la vot
în oricare din secțiile
de votare distincte care
se află sub controlul

constituțional al
autorităților Republicii
Moldova, în condițiile
prezentului cod.”
Astfel, Comisia,
ca organ înființat pentru
realizarea politicii
electorale, va executa
întocmai prevederile
legale.

De ordin general la proiectul de
hotărîre

Ministerul Afacerilor
Exerne și Integrării
Europene
nr.3202 din 14.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7061 din
16.03. 2018)
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Modificarea paralelă a
titlului hotărîrii CEC nr.
2547 din 21.05.2014 (prin
care a fost aprobat
Regulamentul), prin
adăugarea, la final, a
sintagmei „și a celor cu
domiciliul înregistrat în
localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria)”.

Se acceptă parțial.
Prin pct. 1 al hotărîrii
CEC 4783 din
14.06.2016, în
denumirea
Regulamentului
aprobat prin hotărîrea
CEC nr. 2547 din
21.05.2014, a fost
exclus textul ,,a
cetățenilor Republicii
Moldova cu drept de
vot aflați în
străinătate”.

Astfel, proiectul
hotărîrii va fi completat
cu un nou punct cu
următorul text:
- În Denumirea
hotărîrii Comisiei
Electorale Centrale nr.
2547 din 21.05.2014 și
în conținutul punctului
1, se exclude textul ,, a
cetățenilor Republicii
Moldova cu drept de
vot aflați în
străinătate”.
- În preambul, după
cuvintele ,,în
străinătate” se
introduce textul
,,precum și a
cetățenilor Republicii
Moldova cu domiciliul
înregistrat în
localitățile din stînga
Nistrului
(Transnistria).”
II.
Pct. 2) din proiect:
,,11. Înregistrarea prealabilă
reprezintă o procedură prin care
cetățenii Republicii Moldova cu
drept de vot se înregistrează în

Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect

Comunitatea pentru
advocacy și politici
publice
,,WatchDog.MD”
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Nu este clar ce are în
comun intenția de a
extinde procedura de
înregistrare pentru
localitățile din stînga

Nu se acceptă.
Textul ,,semnate de cel
puțin 300 de alegători”
din pct. 11 și pct. 9și 22
ale Regulamentului

prealabil și în mod benevol, prin
intermediul paginii web
www.alegator.md sau prin
depunerea la Comisia Electorală
Centrală și/sau la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ale
Republicii Moldova a unei sau mai
multor cereri scrise.”

(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)

Nistrului cu excluderea
mențiunii despre 300 de
alegători. Tratăm această
modificare ca o intenție
deliberată a CEC să
limiteze accesul cetățenilor
de peste hotare la procesul
electoral.Or, conform art.
31(4) din Codul electoral,
procedura de înregistrare
prealabilă este temei
pentru deschiderea
secțiilor de votare peste
hotare. Mențiunea celor
300 cetățeni cu drept de
vot, denotă clar că este
vorba despre o condiție
minimă necesară pentru a
deschide o secție de vot
suplimentară în locația
cerută. Aceeași este și
practica în regiune experiența României.

privind înregistrarea
prealabilă nu prezintă
un criteriu definitoriu
pentru deschiderea
secției de votare. În
redacția în vigoare,
cererea colectivă
privind înregistrarea
prealabilă este
condiționată de un
număr de 300 de
semnături. Prin noua
redacție, cuprinsă în
acest proiect de
hotărîre, se propune
excluderea textului
,,semnate de cel puțin
300 de alegători”,
astfel cererile colective
vor fi acceptate fără
plafonarea lor cu un
anumit număr de
semnături. Prin aceasta
urmărim extinderea
mecanismului
depunerii cererilor,
acestea vor fi acceptate
fără a ține cont de cîți
cetățeni au fost
semnate. Mai mult,
înregistrarea prealabilă
nu este unicul criteriu

pentru deschiderea
secției de votare.
Pct. 2) din proiect:
,,11. Înregistrarea prealabilă
reprezintă o procedură prin care
cetățenii Republicii Moldova cu
drept de vot se înregistrează în
prealabil și în mod benevol, prin
intermediul paginii web
www.alegator.md sau prin
depunerea la Comisia Electorală
Centrală și/sau la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ale
Republicii Moldova a unei sau mai
multor cereri scrise.”
Pct. 3) din proiect:
,,2. Înregistrarea prealabilă are drept
scop stabilirea numărului estimativ
al alegătorilor care vor vota peste
hotarele țării în ziua alegerilor și al
alegătorilor din localitățile din
stînga Nistrului (Transnistria) care
vor vota la secțiile de votare
organizate pe teritoriul Republicii
Moldova aflat sub jurisdicția
constituțională a autorităților
publice centrale, în vederea
constituirii secţiilor de votare, de
asemenea are drept scop stabilirea
numărului estimativ al buletinelor
de vot ce vor fi distribuite secţiilor
de votare respective.”

Ministerul Afacerilor
Exerne și Integrării
Europene
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7061 din 18
martie 2018)

Asociația Promo-LEX
nr.102 din 13.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7022 din
13.03.2018)
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8

Consideră necesară
inserarea, după sintagma
„cetățenii Republicii
Moldova cu drept de vot”,
a expresiei „aflați în
străinătate sau care au
domiciliul înregistrat în
localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria)”

Se acceptă
în varianta redacțională
,,care în ziua alegerilor
se vor afla în
străinătate, precum și
cei cu domiciliul
înregistrat în localitățile
din stînga Nistrului
(Transnistria).”

Pe lîngă stabilirea
numărului estimativ de
alegători și a numărului
estimativ al buletinelor de
vot, prevăzute la pct. 2
(potrivit modificărilor)
insistăm să fie introdus,
suplimentar, expres în
Regulament ca obiective
ale procedurii:
- întocmirea listelor
electorale de bază și
-stabilirea amplasării
preliminare și finale
(geografiei electorale a)
secțiilor de votare.

Nu se acceptă.
Totodată, menționăm
că listele electorale de
bază vor fi perfectate
doar pentru alegătorii
din misiunile
diplomatice și oficiile
consulare, și cei luați la
evidență consulară.
Reieșind din faptul că
înregistrarea prealabilă
este o procedură
benevolă, nefiind
obligatorie, ea nu poate
condiționa alegătorul
de a vota la o anumită
secție, în cazul cînd

Pct. 3) din proiect:
,,2. Înregistrarea prealabilă are drept
scop stabilirea numărului estimativ

Comunitatea pentru
advocacy și politici
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Noua redacție a punctului
2 completează textul vechi
cu prevederi privind

alegătorul are
posibilitatea să-și
exercite dreptul la vot
la oricare altă secție de
votare conform
prevederilor art. 93
alin. (6) Cod electoral.
- Nu se acceptă
propunerea de
includere ca obiectiv al
procedurii de
înregistrare prealabilă
stabilirea amplasării
preliminare și finale a
secțiilor de votare.
CEC nu poate să-și
stabilească prin
regulament acest
obiectiv, atît timp cît în
art. 31, alin. (3) și (4),
Cod electoral, este
expres prevăzut că
decizia finală aparține
Guvernului în ceea ce
privește deschiderea
secțiilor de votare și în
alte localități decît cele
de pe lîngă misiunile
diplomatice și oficiile
consulare.
Se acceptă.

al alegătorilor care vor vota peste
hotarele țării în ziua alegerilor și al
alegătorilor din localitățile din
stînga Nistrului (Transnistria) care
vor vota la secțiile de votare
organizate pe teritoriul Republicii
Moldova aflat sub jurisdicția
constituțională a autorităților
publice centrale, în vederea
constituirii secţiilor de votare
suplimentare, de asemenea, are
drept scop stabilirea numărului
estimativ al buletinelor de vot ce
vor fi distribuite secţiilor de votare
respective.”
Pct. 3) din proiect:
,,2. Înregistrarea prealabilă are drept
scop stabilirea numărului estimativ
al alegătorilor care vor vota peste
hotarele țării în ziua alegerilor și al
alegătorilor din localitățile din
stînga Nistrului (Transnistria) care
vor vota la secțiile de votare
organizate pe teritoriul Republicii
Moldova aflat sub jurisdicția
constituțională a autorităților
publice centrale, în vederea
constituirii secţiilor de votare, de
asemenea, are drept scop stabilirea
numărului estimativ al buletinelor
de vot ce vor fi distribuite secţiilor
de votare respective.”

publice
,,WatchDog.MD”
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)

aplicarea procedurii de
înregistrare prealabilă
pentru cetățenii cu
domiciliu în localitățile din
stînga Nistrului. În acest
context, este total lipsită de
relevanță eliminarea din
textul regulamentului a
prevederii conform căreia
înregistrarea prealabilă
este temei pentru
deschiderea anume a
secțiilor de votare
suplimentare.

Comunitatea pentru
advocacy și politici
publice
,,WatchDog.MD”
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)

Punctul 2 va avea
următorul conținut:
,,Înregistrarea prealabilă
are drept scop stabilirea
numărului și locului
secțiilor de votare
suplimentare față de cele
deja existente peste
hotarele țării în ziua
alegerilor. În baza
înregistrării prealabile, are
loc întocmirea listei
electorale a cetățenilor
care se vor înregistra în
raza secției de votare
respective. Numărul de
buletine de vot alocate
pentru fiecare secție de
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Nu se acceptă
Considerăm că pct. 2
din proiect este destul
de detaliat.
De menționat, că
scopul înregistrării
prealabile nu este
întocmirea listelor
electorale, fapt ce
reiese și din noțiunea
din Codul electoral
,,listă electorală – listă
ce cuprinde toți
cetățenii cu drept de
vot care domiciliază
sau își au reședința în
raza unei secții de
votare”.

Pct. 4) din proiect:
Asociația Promo-LEX
,,31. Organul electoral responsabil
nr.102 din 13.03.2018
va forma secții de votare distincte
(înregistrat la Comisie cu
pentru alegătorii din localitățile din
nr. CEC7/7022 din
stînga Nistrului (Transnistria), care
13.03.2018)
aparțin circumscripției electorale
respective formate de Comisia
Electorală Centrală în baza
Regulamentului privind
particularitățile constituirii și
funcționării secțiilor de votare
pentru alegătorii din stînga Nistrului
(Transnistria) și modul de
participare la alegeri al cetățenilor
Republicii Moldova domiciliați în
unitățile administrativ-teritoriale din
stînga Nistrului, municipiul Bender
și unele localități ale raionului
Căușeni”
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votare peste hotare este cel
maxim permis de
legislație.”
La pct.31 și 22 cu referire
la ,,formarea” secțiilor de
votare pentru alegătorii din
stînga Nistrului se vorbește
despre organul electoral
responsabil. Considerăm
că Regulamentul are
misiunea anume de a
clarifica procedurile, nu și
de a produce incertitudini,
respectiv se impune
specificarea organului
electoral respectiv.

În context a se vedea și
argumentarea de la
propunerea 8 din tabel.
Nu se acceptă.
Textul ,,Organul
electoral responsabil”
a fost preluat din
prevederile art.32 alin.
(2), Cod electoral.
Totodată, textul pct.31
din proiectul
regulamentului face
trimitere la
regulamentul care
descrie particularitățile
constituirii și
funcționării secțiilor de
votare pentru această
categorie de alegători.
Mai mult, specificarea
organului electoral
responsabil se regăsește
în prevederile pct. 13
din proiectul
Regulamentului privind
particularitățile
constituirii și
funcționării secțiilor de
votare pentru alegătorii
din stînga Nistrului
(Transnistria) și modul
de participare la alegeri
al cetățenilor

Pct. 5) din proiect:
Ministerul Afacerilor
,,41. Cetățenii din localitățile din
Exerne și Integrării
stînga Nistrului (Transnistria) care,
Europene
din diferite motive, nu se
(înregistrat la Comisie cu
înregistrează în prealabil îşi pot
nr. CEC7/7061 din 18
exercita dreptul de vot la oricare din
martie 2018)
secțiile de votare distincte ce aparțin
circumscripției respective.”
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Noul pct. 41 propus pentru
a fi inserat în Regulament
prin pct. 5) din proiect
poartă un caracter
discriminatoriu cu privire
la ceilalți cetățeni ai RM
cu drept de vot aflați pe
teritoriul țării, comparativ
cu cetățenii din raionele
din est ale RM. Legislația
electorală în vigoare
stabilește reguli, proceduri
și restricții exprese cu
privire la dreptul unui
cetățean aflat în țară de ași exercita dreptul la vot pe
o altă circumscripție
electorală decît cea unde
își are domiciliu.
Respectiv, aceleași norme
urmează a fi aplicate,
nediscriminatoriu, cu
privire la toți cetățenii RM
aflați în țară, indiferent de
regiune.

Republicii Moldova
domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale
din stînga Nistrului,
municipiul Bender și
unele localități ale
raionului Căușeni”.
Nu se acceptă.
Art. 9 alin.(1 ), Cod
electoral, prevede că
,,Dreptul de vot se
exercită în localitatea
în care alegătorul își
are domiciliul , cu
excepția cazurilor
prevăzute de prezentul
cod”. Astfel, la caz,
norma citată se aplică
în coroborare cu
prevederile art. 93 alin.
(5) din Codul electoral
care stipulează că:
,,Pînă la restabilirea
controlului
constituțional asupra
localităților din stînga
Nistrului (Transnistria),
alegătorii înregistrați în
listele electorale în
circumscripțiile
uninominale constituite
pentru localitățile din
stînga Nistrului

Pct. 6) din proiect:
,,6. Alegătorii se pot înregistra în
prealabil doar pentru un singur
scrutin sau, după caz, două, dacă
acestea vor avea loc în aceeaşi zi. În
cazul desfășurării turului doi de
scrutin, alegerilor parțiale sau
votării repetate, rămîne valabilă
înregistrarea prealabilă efectuată în
termenele stabilite la pct. 16 din
prezentul regulament.”

Comunitatea pentru
advocacy și politici
publice
,,WatchDog.MD”
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC-7/7031 din
14.03.2018)

13

(Transnistria) își vor
exercita dreptul la vot
în oricare din secțiile
de votare distincte care
se află sub controlul
constituțional al
autorităților Republicii
Moldova, în condițiile
prezentului cod.”
Mai mult dreptul de vot
nu este unul absolut,
acesta în condițiile legii
poate fi supus anumitor
restricții/condiții în
funcție de anumite
categorii de alegători.
Punctul 6 va avea
Se acceptă.
următorul conținut:
Totodată, se va
,,Alegătorii se pot
modifica și conținutul
înregistra prealabil pe toată pct. 16 din regulament.
durata anului, cu exepția
ultimelor 45 zile înainte de
data scrutinului.”

Pct. 7) din proiect:
,,8. Cetăţenii cu drept de vot care se
vor înregistra în prealabil pentru a
vota în străinătate vor fi radiaţi
temporar din listele electorale de
bază de la locul de domiciliu ori
reşedinţă în Republica Moldova.”

Ministerul Afacerilor
Exerne și Integrării
Europene
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7061 din 18
martie 2018)

Pct. 7) din proiect:
,,8. Cetăţenii cu drept de vot care se
vor înregistra în prealabil pentru a
vota în străinătate vor fi radiaţi
temporar din listele electorale de
bază de la locul de domiciliu ori
reşedinţă în Republica Moldova.”

Asociația Promo-LEX
nr.102 din 13.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7022 din
13.03.2018)

Pct. 8) din proiect:
Comunitatea pentru
,,9. Cetăţenii Republicii Moldova cu
advocacy și politici
drept de vot care în ziua alegerilor
publice
se vor afla în străinătate, precum și
,,WatchDog.MD”
cetățenii din localitățile din stînga
(înregistrat la Comisie cu
Nistrului (Transnistria), se pot
nr. CEC-7/7031 din
înregistra în prealabil accesînd
14.03.2018)
pagina web www.alegator.md și
selectînd opțiunea „Înregistrarea
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15

16

Constată necesitatea
definirii, în Regulament, a
sensului noțiunii de radiere
temporară, în particular a
perioadei pentru care se
efectuează radierea
temporară și a modului de
restabilire din oficiu a
datelor persoanei în listele
electorale de bază de la
locul de domiciliu ori
reședință în RM.

Nu este de acord de a
exclude cetățenii RM care
au utilizat procedura de
înregistrare prealabilă din
listele electorale de bază.

Aceeași situație ca la
punctul 11, dezacord
privind excluderea
textului ,,semnate de cel
puțin 300 de alegători”

Pornind de la faptul că
cetăţenii cu drept de
vot care se vor
înregistra în prealabil,
pentru a vota în
străinătate, nu vor fi
incluși în listele
electorale de bază,
urmare a dezbaterilor
organizate, s-a ajuns la
concluzia că aceștia nu
pot fi radiaţi din listele
electorale de bază de la
locul de
domiciliu/reşedinţă din
RM.
Se acceptă.

Nu se acceptă.
A se vedea
argumentarea la pct. 6.

prealabilă”, sau prin depunerea la
Comisia Electorală Centrală și/sau
la misiunile diplomatice, oficiile
consulare ale Republicii Moldova, a
unei sau mai multor cereri scrise,
după modelul din anexe.”
Pct. 9) din proiect:
,,la punctul 12:
- după litera b) se introduce o Notă
cu următorul cuprins:
„Notă: Pentru cetățenii cu
domiciliul înregistrat pe teritoriul
din stînga Nistrului (Transnistria)
formularul va permite selectarea
localităților atît din străinătate, cît și
de pe teritoriul Republicii Moldova
aflat sub jurisdicția constituțională a
autorităților publice centrale.”

Ministerul Afacerilor
Exerne și Integrării
Europene
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7061 din 18
martie 2018)

17

Această prevedere nouă
încalcă principiul egalității
în drepturi. În cazul în care
un cetățean al RM se află
temporar sau permanent în
străinătate, acesta va urma
procedura de înregistrare
prealabilă prevăzută pentru
cetățenii aflați în
străinătate. În cazul în care
cetățeanul domiciliază
efectiv în raionele de est
ale țării (Transnistria),
aceasta urmează să-și
exercite dreptul de vot la
secția de votare deschisă
pe teritoriul RM pentru
circumscripția în care își
are înregistrat domiciliul
sau reședința.

Nu se acceptă.
A se vedea
argumentarea la pct.
12.

Pct. 9) din proiect:
,,la punctul 12:
- după litera b) se introduce o Notă
cu următorul cuprins:
„Notă: Pentru cetățenii cu
domiciliul înregistrat pe teritoriul
din stînga Nistrului (Transnistria)
formularul va permite selectarea
localităților atît din străinătate, cît și
de pe teritoriul Republicii Moldova
aflat sub jurisdicția constituțională a
autorităților publice centrale.”

Asociația Promo-LEX
nr.102 din 13.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7022 din
13.03.2018)

Pct. 10) din proiect:
Asociația Promo-LEX
punctul 14 va avea următorul
nr.102 din 13.03.2018
curpins:
(înregistrat la Comisie cu
„14. Prin apăsarea butonului
nr. CEC7/7022 din
„Confirm declarația” alegătorul își
13.03.2018
exprimă astfel voinţa de a participa
la alegerile pentru care este activată
aplicația. Aceeași operație pentru
alegătorul care intenționează să
voteze în străinătate semnifică și
solicitarea de a fi radiat temporar din
lista electorală de bază de la locul
său de domiciliu/reşedinţă din
Republica Moldova sau din lista
electorală întocmită de misiunea
diplomatică sau oficiul consular
unde este luat la evidență consulară,

18
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Nu este clar numărul și
geografia localităților ce
urmează a fi selectate de
către cetățenii RM din
stînga Nistrului în procesul
de înregistrare prealabilă,
respectiv înrebările:
- ei vor putea selecta orice
localitate din RM sau vor
fi niște localități limitrofe
prestabilite?
-localitățile vor fi diferite
pentru fiecare
circumscripție constituită
în stînga Nistrului sau vor
fi comune pentru ambele?

Cetățenii RM din
stînga Nistrului, în
procesul de înregistrare
prealabilă, vor putea
selecta orice localitate
din RM.
Localitățile vor fi
diferite pentru fiecare
circumscripție
constituită în stînga
Nistrului.

Ne pronunțăm împotriva
inițiativei de a scoate
obligativitatea includerii în
listele electorale de bază a
cetățenilor cu drept de vot
luați la evidență consulară.
Prin privarea cetățenilor ce
au trecut înregistrarea
prealabilă de dreptul de a
vota în liste electorale de
bază, numărul alegătorilor
înscriși în liste
suplimentare se va majora
nejustificat.

Se acceptă.
Listele electorale de
bază vor fi întocmite
doar pentru membrii
misiunilor diplomatice
și oficiilor consulare,
membrii familiilor
acestora, și pentru
cetățenii luați la
evidență consulară.

precum și în cazul în care nu are
domiciliul/reședința în Republica
Moldova. Prin această operație,
alegătorul își asumă totodată
răspunderea că datele pe care le-a
indicat sînt corecte şi veridice și își
dă consimțămîntul ca acestea să fie
prelucrate, de către persoanele
autorizate din cadrul Comisiei
Electorale Centrale, în scopul
organizării
și
desfășurării
alegerilor.”;
11) la punctul 15 propoziția a doua,
textul ,,includerea sa în lista
electorală de bază,” se exclude;
Pct. 13) din proiect:
la punctul 18, cuvintele ,,se
înscriu” se înclocuiesc cu cuvintele
,,pot fi înscriși”.

Asociația Promo-LEX
nr.102 din 13.03.2018
(înregistrat la Comisie cu
nr. CEC7/7022 din
13.03.2018)

Pct. 14) din proiect:
Ministerul Afacerilor
,,19. Pentru secțiile de votare
Exerne și Integrării
organizate în localităţi, altele decît
Europene
cele unde își au sediul misiunile (înregistrat la Comisie cu
diplomatice şi oficiile consulare,
nr. CEC7/7061 din 18
liste electorale de bază nu se
martie 2018)
întocmesc. În cazul luării deciziei de
către Guvernul Republicii Moldova
privind deschiderea secţiei de votare
în localitatea respectivă, alegătorul
va fi notificat despre acest fapt la

20
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Nu poate fi acceptată
propunera de înlocuire a
expresiei ,, se înscriu “ cu
,, pot fi înscriși”

Se acceptă.

În opinia MAEIE,
eliminarea listei electorale
de bază pentru secțiile de
votare organizate în
străinătate în alte
localități decît cele unde
își au sediul misiunile
diplomatice și oficiile
consulare ale RM este
opurtună în situația în care
votarea în cadrul acestor

A se vedea
argumentarea la pct.
19.

adresa de e-mail indicată
formularul de înregistrare.”

în

secții are loc, în absolută
majoritate, în baza listelor
suplimentare.
Totuși această modificare
este oportună și pentru
secțiile de votare deschise
la sediul misiunilor
diplomatice și oficiilor
consulare ale RM, în
situația în care legislația
RM nu reglementează un
mecanism de înregistrare
obligatorie la evidență
consulară a cetățenilor
aflați în străinătate, iar
mobilitatea sporită a
acestei categorii de
cetățeni nu permite
menținerea unei evidențe
consulare suficient de
actualizate.

Pct. 16) din proiect:
Asociația Promo-LEX
punctul 22 va avea următorul
nr.102 din 13.03.2018
cuprins:
(înregistrat la Comisie cu
„22. După finalizarea perioadei de
nr. CEC7/7022 din
înregistrare, informaţia privind
13.03.2018)
numărul de cetăţeni care s-au
înregistrat prealabil pentru a vota în
străinătate se transmite, de către
Comisie, Guvernului Republicii
Moldova pentru luarea deciziei cu
privire la necesitatea organizării
secţiilor de votare suplimentare în
afara misiunilor diplomatice şi
oficiilor consulare.”
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Asociația Promo-LEX
apreciază drept parțial
pozitivă modificarea
operată la pct. 11 și 22
privind excluderea
expresiei ,,cereri scrise,
semnate de cel puțin 300
de alegători”. Prin aceasta
înțelegem că cererile
colective vor fi acceptate
fără plafonarea lor cu un
anumit număr de
semnături. Considerăm că
limita de 300 de semnături
poate fi considerată una
ridicată, însă suntem de
părere că o plafonare a
numărului de semnături
din cererile colective ar
putea rămîne, valoarea
numerică a acesteia fiind
raportată la numărul de
alegători necesari pentu
deschiderea unei secții de
votare pe teritoriul RM 30 alegători.

Pct. 17) din proiect:
La punctul 24, cuvintele ,,în parte”
se înlocuiesc cu textul ,,organizată
pe lîngă misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale Republicii
Moldova”.

Ministerul Afacerilor
Exerne și Integrării
Europene
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În cazul în care va fi
acceptată propunerea
formulată la pct.14), de
eliminare a listei de bază a
alegătorilor din secțiile de
votare deschise pe lîngă
misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale RM,
MAEIE propune
excluderea pct. 17) din
proiect, în legătură cu
faptul că dispozițiile
acestuia vor cădea în
desuetudine.

Nu se acceptă.
A se vedea
argumentarea la pct.
19.

