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În conformitate cu prevederile art. ‘73 din Constituia Republicii Moldova şi
art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă
proiectul de lege pentru completarea Codului electoral nr. 1381 din 21 noiembrie
1997.

Anexă:
1. Proiectul de Iege;
2. Nota informativă.
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Proiect

LEGE
pentru completarea Codului electoral
nr. 1381 din 21 noiembrie 1997
Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Articol unic. Codul electoral nr. 1 3 8 1 din 2 1 noiembrie 1 997 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 451-463/768 din 29.12.201'7), cu
modificările i completările ulterioare, se completează cu un articol nou cu următorul
cuprins:
—

„Articolul 1 011. Alegeri nevalabile
Comisia Electorală Centrală declară alegerile nevalabile dacă la ele, atât pe
circumscripţia naţională, cât i pe fiecare circumscripţie uninominală în parte, au
participat mai puţin de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale."

PREŞEDINTELE PARLAMENTIJLUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru completarea Codului electoral
nr. 1381 din 21 noiembrie 1997
1. Denumirea autorului
Prezentul proiect de lege este înaintat i susţinut de către un grup de deputaţi
din Parlamentul Republicii Moldova. Prezentul proiect de lege pentru modificai•ea
Codului electoral este elaborat şi înaintat în temeiul art. 73 din Constituţia Republicii
Moldova şi art. 47 din Legea nr. 79'7 din 02.04. 1996 pentru adoptarea Regulamentului
Parlamentului, acte care stabilesc dreptul la iniţiativă legislativă a deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Prin modificarea sistemului electoral i a Codului electoral (Republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.451-463/768 din 29.12.201'7), s-a admis o
discordanţă a unor norme electorale cu prevederile constituţionale i în rezultat,
încălcarea drepturilor fundamentale constituţionale ale cetăţenilor.
Lipsa unei reglementări privind cota de participare de cel puţin 1/3 din numărul
alegătorilor înscrii in listele electoraie ia alegerile parlamentare, împiedică
îndeplinirea unei condiţii esenţiale pentru ca organul suprem legislativ să fie unul
reprezentativ i să poată exprima în mod real şi efectiv voinţa cetăţenilor, care
constituie premiza unei manifestări autentic democratice a suveranităţii prin
intermediul poporului.
Omiterea cotei de participare va anula legitimitatea acţiunilor întreprinse de
organul suprem legislativ nou ales. Prevederile privind participarea unui număr minim
de alegători, pentru ca alegerile să fie declarate valabile, au fost menţinute în cazul
alegerilor locale i în cazuł alegerilor pentru funcţia de preedinte al Republicii
Moldova, precum i în cazul referendumurilor. Lipsa cotei de participare obligatorii în
cazul alegerilor parlamentare, poate crea grave consecinţe principiilor de bază
constituţionale cum ar fi statul de drept, suveranitatea naţională, dreptul de a alege i
dreptul de a avea o reprezentativitate deplină la constituirea puterii în stat.
Este cunoscut faptul că pentru a fi exercitată, putei•ea politică ti•ebuie să aibă un
caracter organizat i instituţionalizat. Instituţii ale puterii sunt, în primul rând,
organele reprezentative desemnate de popor, cărora acesta le-a delegat dreptul de a
exercita suveranitatea naţională în numele lui i care, în ansamblul lor, constituie
regimul reprezentativ. In sens iarg, regimul reprezentativ presupune forma de
exercitare indirectă a suveranităţii naţionale de către popor, prin intermediul
reprezentanţilor săi alesi, iar, în sens restrâns, este înţeleasă ca un ansamblu de
autorităţi publice, desemnate de popor pentru a exercita suveranitatea (puterea
politică) îii numele lui.
Constatăm că sistemul majoritar precum i principiul majorităţii care reiese din
acesta, aplicat în circumscripţiile nominale i aa este afectat de organizarea numai
unui singur tur de scrutin. Această constatare este i mai îngrijorătoare în cazul lipsei
cotei minime de participare la alegeri. Principiul majorităţii în situaţia creată,
conturează o absenţă absurdă.
Practic, putem asista ia o inepţie în care un candidat devine deputat în Parlamentul

Republicii Moldova, fiind ales cu un singur vot. Mai mult, legea e lacunară în acest
caz, dacă într-o circumscripţie uninominală nu se prezintă nici un alegător cu drept de
vot înscris în listele electorale.
In situaţia în care pentru Preedinte1e Republicii Moldova este stabilită o cotă de
participare de minim 1/3 din numărul de alegători, pentru validitatea alegerilor, iar
pentru organul Iegislativ suprem nu există prevederi similare, apare pregnant, sub
aspect reprezentativ, problema redefinirii formei de guvernământ în Republica
Moldova.
3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de Iege respectiv, nu va atrage cheltuieli suplimentare
de la bugetul de stat.
4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 100/201'7 cu privire la actele
normative. Având în vedere conţinutul prezentului proiect şi specificul de
reglementare, acesta este un proiect de lege organică.
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