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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

---------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                               2018 
 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral  

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 188 din 7 iunie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică că 

nu susține această inițiativă din considerentele ce urmează.  

Potrivit notei informative, proiectul de lege are ca obiect îmbunătățirea 

structurii sistemului de vot mixt. În acest sens se propune modificarea Codului 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 în vederea organizării alegerilor în 

circumscripțiile electorale uninominale în două tururi de scrutin și oferirea 

posibilității cetățenilor țării să-și înainteze candidatura la funcția de deputat în 

Parlament în calitate de candidat independent pe circumscripția națională. 

Art. 72  alin. (3) lit. a) din Constituția Republicii Moldova stabilește că 

sistemul electoral se reglementează prin lege organică. 

Prin Hotărîrea nr.15 din 27 mai 1998, Curtea Constituțională a stabilit că: 

„Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip de scrutin sau 

modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămîne la discreția organului 

legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat: majoritar, proporțional sau 

mixt. În opinia Curții Constituționale, opțiunea pentru o variantă sau alta și 

consfințirea ei în legea electorală depind de situația social-politică din țară, de 

nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate. 

[…] statul aplică legal un anumit tip de scrutin pornind de la nivelul 

dezvoltării sistemului politic al societății, de la problemele pe care și le propune 

pentru soluționare și de la alte circumstanțe. Aceasta este o chestiune de 

oportunitate politică.” 

De asemenea, în jurisprudența sa, Curtea a subliniat că opțiunea pentru unul 

sau două tururi de scrutin constituie o chestiune de oportunitate politică, aflată la 

discreția organului legislativ, ținînd cont de standardele democratice și de 

reflectarea cît mai fidelă a opțiunii alegătorului (Hotătîrea Curții Constituționale 

nr. 124 din 15 decembrie 2017, §37). 

Totodată,  apreciem că, prin obiectul său, soluția legislativă modifică sistemul 

electoral care, potrivit Codului bunelor practici în materie electorală, adoptat de 

către Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) în 

cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneția, 18-19 octombrie 2002), reprezintă 

un element fundamental al dreptului electoral. 

 În acest context, este necesar a fi menționat că la inițierea proiectului de lege 

nu s-a ținut cont de Recomandările nr. 190/2002 din 30 octombrie 2002, adoptate la 

sesiunea a 52-a din 18-19 octombrie 2002 a Comisiei de la Veneția, potrivit cărora 

proiectele de lege pentru modificarea legislației ce reglementează sistemul electoral 

urmează a fi înaintate în Parlament pentru examinare cu cel puțin un an înaintea 

alegerilor. 
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