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În temeiul art.58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797XIII din 2 aprilie 1 996, se prezintă Avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor
acte legislative (iniţiativă legislativă nr.376 din 5 noiembrie 2018), aprobat prin
Hotărîrea Guvemului nr.1132 din 21 noiembrie 2018.

Anexe.
1 Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Avizului (în limba română
filă şi în limba rusă 1 filă);
2. Avizul asupra proiectului de lege (în limba română 2 file).
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.1132
din 21 noiemlrie 2018
Chiinău
Cu privire Ia aprobarea Avizului Ia proiectul de lege
pentru modificarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă i se prezintă Parlamentului Avizul la proiectuł de lege pentru
modificarea unor acte legislative.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:
Ministi•ul justiţiei
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvemului nr.1132/2018
AVZ
ia proiectul de lege pentru moificarea unor acte legislative

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte
legislative, înaintat cu titlu de iriiţiativă legislativă (nr. 376 din 5 noiembrie 2018)
de către un grup de deputaţi îri Parlament, i comunică următoarele.
Iniţiativa legislativă este înaintată în corespundere cu prevederile art. 73
din Constituţia Republicii Moldova i ale art. 47 din Regulamentul
Parlameritului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, intervenţia Iegislativă vizînd
rnodifîcarea art. 52 alin, (10) din Codul electoral nr. 1381/1997 în sensul
instjtuirii dispoziţiilor, potrivit cărora în ziua alegerilor nu se admite niciun fel de
agitaţie electorală în incinta secţiei de votare sau în raza a 100 metri de la localuł
votării.
Concomitent, în raport cu soluţia legislativă propusă la art. 52 alin. (10)
din Codul electoral nr. 1381/1997, proiectul de lege propune modificarea art. 52
din Cociul coritraveriţiorial ai Republicii Moldova nr. 2 1 8/2008 în vederea
saneţioriării coiitravenţioriale a continuării, în ziua votării, a agitaţiei electorale
sau agitaţiei pentru susţinerea referendumului în incinta secţiei de votare sau în
raza a 100 metri de la localul votării.
Aadar, trebuie precizat că prin proiect se dorete eliminarea restricţiei de
efectuare a agitaţiei electorale în ziua prernergătoare a alegerilor i în ziua
desfăurării alegerilor, aceasta fîind interzisă doar în incinta secţiilor de votare
sau în raza a 1 00 rnetri de la localul votării.
Avînd în vedere că practica internaţională în materie nu este una unitară,
prezenţa sau lipsa reglementărilor normative ce ţin de interzicerea agitaţiei
electorale înainte de ziua votării i în ziua votării nu ar fi de natură să aducă
atingere priricipiilor cortsfinţite în materie electorală.
Oporturitatea adoptăi•ii proiectului ţine de discreţia oi•ganului legislativ.
Totodată, Guvernul îi exprirnă îngrijorarea cu privire la faptul că norma privind
interdicţia de agitaţie electorală în raza de 1 00 rn de la łocalul votării va prezenta
dificultăţi la implementare.
In subsidiar, atragem atenţia că proiectul conţine carenţe de tehnică
legisl ativă.
Dat fîirtd faptul că, în conforrnitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din
Legea rir. 1 00/20 1 7 cu privire Ia actele normative, se interzice ca denumirea unui
proiect de act normativ să fie identică cu cea a altui act normativ în vigoare, după
denurnirea actuală a proiectului se va indica în paranteze obiectul de
reglementare potrivit conţinŁitului acestuia.
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De asernenea, pentru încadrarea în exigenţele de tehnică legislativă, actele
legislative propuse spľe nodicare urmează a expuse în ordinea cronologică în
care au fost adoptate.
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yTBepKĹIeHua 3aKJIIoeHnI no ripoeiry 3KOH O BHCHHH
U3MeHeHHÜ B HKOTObI 3aKOHO,1aTeJIbHb1e KTbI

FIpaBHTeJIbCTBO

rIOCTAHOBJI5ĹET:

YTBep,IHTb H FI,ICTBHTb FIapJIaMeHTy 3aKJIIoeHHe HO FIOCKT 3KOH
o BHCHHH H3MHHH B HKOTObI
aKTbI.
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