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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului cu 

privire la activitatea Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor 

uninominale permanente  

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La data de 20 iulie 2017 Parlamentul a adoptat Legea nr. 154 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative prin care au fost operate modificări în Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 

1994 despre statutul deputatului în Parlament.  

Conform art. 74 alin.(3) din Codul electoral, Comisia Națională pentru 

constituirea circumscripțiilor uninominale permanente va activa în baza 

propriului regulament aprobat de Guvern și își va alege din rîndul membrilor săi 

un președinte și un secretar. 

Astfel, în scopul elaborării cadrului normativ subordonat legii, Ministerul 

Justiției a elaborat și propune spre promovare proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Naționale 

pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente. 

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului va contribui substanțial la: 

- crearea unui mecanism eficient și transparent cu privire la constituirea 

circumscripțiilor uninominale permanente; 

- asigurarea unei baze normative suficiente pentru desfășurarea activității 

Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente 

(în continuare - Comisie). 

 

Principalele prevederi ale proiectului și  evidenţierea elementelor noi 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului cu 

privire la activitatea Comisiei Naționale pentru constituirea circumscripțiilor 

uninominale permanente stabileşte condiţiile şi modul de activitate a Comisiei. 

Astfel, proiectul prevede modul de constituire și organizare a Comisiei  

drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, atribuțiile preşedintelui şi secretarului 

Comisiei. Concomitent, proiectul stabilește modul de organizare și desfășurare a 

ședințelor Comisiei, modul de adoptare a deciziilor Comisiei. Astfel, conform 

proiectului deciziile după adoptarea lor sînt semnate de preşedintele şi de 

secretarul Comisiei, se transmit în termen de 24 de ore organelor responsabile de 

executare. 

De asemenea, proiectul conține criteriile de constituire a circumscripțiilor 

uninominale de care Comisia urmează să țină cont la elaborarea, deciderea în 

privința constituirii a 51 de circumscripții uninominale în scopul petrecerii 

alegerilor parlamentare. 
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În zpecial, proiectul prpune criterii specifice de constituire a circumscripțiilor 

uninomile permanente peste hotarele Republicii Moldova și pentru localităţile din 

stînga Nistrului (Transnistria). 

De asemenea, conform prevederior proiectului listele circumscripţiilor 

uninominale, cu indicarea numerelor şi a hotarelor, aprobate de Guvern  se publică 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în vederea asigurării principiului 

transparenței. 

 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului  nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Urmare aprobării proiectului, nu va fi necesară modificarea altor acte 

normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative transmise spre coordonare”) 
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