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RAPORT
la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea u n o r acte legislative
(nr. 60 din 14.03.2017)

Comisia juridică, numiri şi imunităţi a examinat pentru lectura a doua proiectul
de lege nr. 60 din 14.03.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative, iniţiativă legislativă a unor deputaţi şi comunică următoarele.
Scopul proiectului de lege constă în modificarea sistemului electoral al
Republicii Moldova în cazul alegerilor parlamentare prin trecerea de la un sistem
electoral cu reprezentare proporţională pe liste de partid la un sistem electoral mixt,
atît pe liste de partid cu reprezentare proporţională cît şi prin vot majoritar pe
circumscripţii uninominale.
In acest sens proiectul de lege prevede modificarea şi completarea Codului
electoral şi a Legii despre statutul deputatului în Parlament.
Comisia juridică menţionează faptul că, în şedinţa Parlamentului din data de 5
mai 2017 au fost aprobate în primă lectură proiectele de legi nr. 60 din 14.03.2017 şi
nr. 123 din 19.04.2017. Luînd în considerare că ambele proiecte au unul şi acelaşi
obiect de reglementare şi anume modificarea sistemului electoral în cazul alegerilor
parlamentare, Parlamentul a decis comasarea acestora.
La definitivarea variantei comasate a proiectului au fost luate în consideraţie şi
acceptate recomandările Comisiei de la Veneţia care a expertizat proiectul.
In cadrul audierilor publice şi în cadrul dezbaterilor în comisie au fost expuse
mai multe propuneri şi sugestii care au fost luate în consideraţie la pregătirea
proiectului de lege pentru lectura a doua.
De asemenea, Comisia juridică a examinat avizele comisiilor permanente,
Direcţiei generale juridice a Secretariatului Parlamentului, precum şi amendamentele

/

/
deputaţilor. Decizia Comisiei
anexată la prezentul raport.

asupra amendamentelor

este reflectată în

sinteza

Luînd în considerare că potrivit art. 72 alin. (3) din Constituţia Republicii
Moldova
reglementarea
sistemului
electoral
este prerogativa exclusivă
a
Parlamentului ţării care se face prin lege organică, membrii Comisiei juridice, în
rezultatul dezbaterilor, au propus cu votul unanim al membrilor prezenţi proiectul de
lege nr. 60 din 14.03.2017 spre examinare şi adoptare de către Parlament în lectura a
doua, varianta redactată a proiectului fiind anexată la prezentul raport.

