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Proiect

LEGE
cu privire la modificarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I.

Art.

din Codul contravenţional al Republicii Moldova
nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial a1 Republicii Moldova, 2017,
—

52

nr.78—84, art.ioo), se modifică după cum urmează:

Titlul articolului va avea următorul cuprins:
„Agitaţia electorală în incinta secţiei de votare şi pe teritoriul din preajmă.
Alineatul unu va avea următorul cuprins:
„Continuarea, în ziua votării, a agitaţiei electorale sau agitaţiei pentru
susţinerea referendumului în incinta secţiei de votare sau în raza a 100 metri de
localul votării"
Art. 11.

rioiembrie

1997

Art.

alin. (io) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
(Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.451-

—

52

463 art.768 din 29.12.2017), va avea următorul cuprins:

„(io) În ziua alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală în
incinta secţiei de votare sau în raza a loo metri de localul votării."
Art. 111.

—

Prezenta lege intră în vigoare 1a data publicării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMAT1VĂ
[a proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în urma recomandărilor Comisiei
juridice, numiri şi imunităţi care la 31 octombrie 2018 a aprobat Raportul cu
privire la analiza, expertiza şi evaluarea legislaţiei electorale care a stat la baza
invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chişinău.
Ţinem să amintim că pe 12.07.2018 Parlamentul a adoptat Hotărîrea nr.
126 cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări şi expertize a legislaţiei
electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul
Chişinău, prin care a împuternicit Comisia juridică, numiri şi imunităţi să
efectueze o expertiză a legislaţiei electorale în conformitate cu standardele
internaţionale în materie de alegeri, cu referire la premisele şi motivaţiajuridică
care au stat la baza invalidării alegerilor locale noi, inclusiv legate de folosirea
reţelelor de socializare, precum şi proporţionalitatea sancţiunilor aplicate.
Astfel, în urma unei ample analize, cu antrenarea autorităţilor
responsabile, experţilor şi societăţii civile Comisia a recomandat elaborarea
unui proiect de lege a cărui scop va fi eliminarea restricţiilor ce ţin de
interzicerea agitaţiei electorale în ziua premergătoare a alegerilor şi în ziua
alegerilor, cu excepţia incintelor secţiilor de votare şi în perimetrul din imediata
apropiere. In acest sens, vor fi operate modificări şi 1a Codul contravenţional.
Asemenea recomandări au venit, în special, din partea Asociaţiei PromoLEX, pe care comisia le-a considerat întemeiate şi justificate în actualul context
electoral din Republica ‘1o1dova.
Analizînd practica internaţională, s-a constatat faptul că în privinţa
restricţiilor de agitaţie electorală în ziua alegerilor sau aşa zisa „ziua tăcerii"
aceasta nu este una unitară. Prezenţa sau lipsa reglementărilor normative ce ţin
de interzicerea agitaţiei electorale în preziua şi ziua votării nu ar fi de natură să
aducă atingere principiilor consfinţite în materie electorală.
Legislaţia electorală în vigoare deja conţine norme care permit amplasarea
afişelor de agitaţie electorală, panourilor publicitare şi alt9r materiale de
agitaţie, inclusiv în ziua alegerilor dacă au fost plasate anterior. In aplicarea legii
se atestă dificultăţi la nivel practic de a verifica, constata şi sancţiona acţiunile
de agitaţie electorală în ziua alegerilor, mai ales în spaţiul online şi internet.
Totodată, se constată existenţa de interpretări eronate şi limite greu sesizabile
dintre îndemnul 1a vot şi agitaţia electorală.
In contextul celor expuse mai sus se propune de a modifica component de
contravenţie prevăzută la art. 52 din Codul contravenţional care va prevedea
răspundere doar pentru continuarea, în ziua votării, a agitaţiei electorale sau

agitaţiei pentru susţinerea referendumului în incinta secţiei de votare sau în
razaa 100 metri de localul votării.
In acelaşi sens, alineatul (io) al art. 52 din Codul electoral va fi revizuit şi
va prevedea restricţia de agitaţie electorală doar în incinta secţiei de votare sau
în raza a ioo metri de localul votării.
Cu adoptarea cestui proiect de lege va fi eliminată o importantă sursă de
posibile litigii contencioase electorale iar libertatea de opinie şi exprimare va fi
consolidată.

