RAPORT
privind comasarea proiectelor de legi pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (nr. 60 din 14.03.2017) și (nr. 123 din 19.04.2017)
În ședința plenului Parlamentului din data de 5 mai 2017 au fost aprobate în primă
lectură proiectele de legi nr. 60 din 14.03.2017 și nr. 123 din 19.04.2017.
Ambele proiecte au unul și același obiect de reglementare – modificarea sistemului
electoral în cazul alegerilor parlamentare.
Potrivit proiectului nr. 60 se propune ca deputații să fie aleși direct în 101
circumscripții uninominale cu posibilitatea revocării acestora prin referendum local.
Potrivit proiectului nr. 123 se propune ca 50 de deputați să fie aleși direct în
circumscripții uninominale fără posibilitatea de a fi revocați, iar 51 de deputați să fie aleși
în cadrul actualului sistem de reprezentare proporțională pe liste de partid într-o singură
circumscripție națională.
Totodată, potrivit proiectului 123 se propune un mecanism viabil de organizare a
alegerilor în circumscripțiile create pentru localitățile din stînga Nistrului și unele
facilități și criterii suplimentare pentru alegerile din circumscripțiile de peste hotarele
țării.
Este necesar de reiterat că ambele proiecte au fost remise pentru expertizare
Comisiei de la Veneția care în recomandările anterioare a specificat de mai multe ori că
modificarea sistemului electoral constituie decizia suverană a fiecărui stat, dar un
compromis larg în societate la acest subiect este binevenit.
Conform art. 56 alin. (3) și (4) din Regulamentul Parlamentului, dacă există mai
multe proiecte de acte legislative în aceeași problemă, comisia examinează fiecare proiect
în parte apoi decide înglobarea lor cuprinzătoare pentru examinare în lectura a doua. În
cazul în care conceptele diferă atunci comisia va hotărî care proiect va fi luat ca bază.
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat minuțios problema comasării
acestor două proiecte de legi într-un concept unic consolidat și comunică următoarele.

Ambele proiecte de legi vizează modificarea acelorași acte legislative – Codul
electoral și Legea despre statutul deputatului în Parlament. Ambele proiecte vizează
aceeași problemă – modificarea sistemului electoral în cadrul alegerilor parlamentare.
Conceptul modificării sistemului electoral este unul apropiat, dar cu diferența că în
proiectul nr. 123 pe lîngă votarea deputaților pe circumscripții uninominale se propune
păstrarea și votarea pe liste de partid ca în prezent și fără posibilitate de revocare a
deputaților.
Comisia juridică a luat act de dezbaterile publice largi și transparente care au avut
loc la acest subiect, de propunerile și sugestiile conceptuale parvenite din partea societății
și actorilor electorali și consideră oportună comasarea și înglobarea atotcuprinzătoare a
proiectelor nr. 60 și 123.
Astfel, proiectul comasat și înglobat va cuprinde următoarele elemente conceptuale
agreate prin consens larg:
- Deputații vor fi aleși prin sistem electoral mixt în baza conceptului proiectului
nr. 123;
- Pe circumscripții electorale uninominale vor fi aleși 51 de deputați prin vot
direct într-un singur tur cu majoritate relativă și fără prag de validare;
- Pe circumscripția națională vor fi aleși 50 de deputați în baza reprezentării
proporționale pe liste de partid ca în prezent;
- Deputatul ales pe circumscripție uninominală nu va putea fi revocat prin
referendum local;
- Candidații din circumscripțiile uninominale vor colecta cel puțin 600 de
semnături.
- Limita maximă de buletine per secție de votare se va majora pînă la 5000;
- În localitățile din stînga Nistrului se vor organiza alegeri conform propunerilor
din proiectul nr. 123.
- Prevederile similare din ambele proiecte vor fi înglobate în textul consolidat.
În rezultatul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, au propus cu votul unanim
comasarea și înglobarea într-un text unic consolidat în baza proiectului cu propunerile
menționate supra și care va avea nr. 60.
Comisia juridică, numiri și imunități, în termen de 5 zile, va definitiva textul
consolidat al proiectului de lege pentru a fi remis tuturor deputaților, comisiilor
parlamentare, Guvernului și Comisiei de la Veneția.
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