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Stimate Domnule Preşedinte,
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită respectuos examinarea în regim de urgență a Sesizării 106b
din 20.07.2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituție referitoare la garantarea statului de drept prin
prisma asigurării dreptului la vot, dreptului de a fi ales și dreptului cetățenilor de a participa la administrarea
treburilor publice. Sesizarea respectivă a apărut cu efortul unui șir de organizații neguvernamentale, inclusiv
membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, fiind preluată și propusă spre examinare Curții
Constituționale de un șir de deputați.
Fiind avizați în privința atribuțiilor Curții Constituționale și procedurilor de examinare a sesizărilor din partea
subiecților împuterniciți în acest sens, venim cu această solicitare către înalta Curte din motive de îngrijorare că
timpul rămas până la începerea perioadei electorale pentru alegerea Parlamentului este insuficient pentru ca
organul legislativ să reușească examinarea, elucidarea și înlăturarea cauzelor ce au condus la invalidarea rezultatelor
alegerilor municipale din 20 mai – 3 iulie 2018.
Prin Hotărârea nr.126, din 12 iulie 2018, Parlamentului a împuternicit Comisia juridică, numiri și imunități să
analizeze, să expertizeze și să evalueze legislația electorală în conformitate cu standardele internaționale în materie
de alegeri, cu referire la premisele și motivația juridică care au stat la baza invalidării alegerilor locale noi, inclusiv
legate de folosirea rețelelor de socializare, precum și proporționalitatea sancțiunilor aplicate. Ulterior, potrivit
hotărârii invocate Parlamentul va trebui să perfecționeze cadrul normativ relevant, astfel încât să fie asigurată
integritatea procesului electoral.
Din punctul nostru de vedere, Hotărârea Parlamentului nr.126 reprezintă o abordare corectă, dar foarte îngustă, de
reacție la un eveniment – invalidarea rezultatelor alegerilor din 20 mai – 3 iulie 2018. Pe de altă parte, Curtea
Constituțională, prin șirul de hotărâri referitoare la validarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, a demonstrat
o abordare mult mai largă, prin prisma normelor constituționale. Hotărârile anterioare și adresele Curții
Constituționale reprezintă elaborări temeinice pentru o examinare rapidă a sesizării 106b din 20.07.2018, cu impact
imediat, fără să mai fie nevoie de modificarea legislației electorale, lucru care, potrivit bunelor practici în materie
electorală ale Comisiei de la Veneția, nu se recomandă a se face în ajunul campaniei electorale.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă în continuare înalta considerație pentru Curtea
Constituțională și este gata să împărtășească cu înalta instanță propriile viziuni și experiență în vederea găsirii unor
soluții pertinente pentru problemele invocate în sesizarea 106b din 20.07.2018 și hotărârea Parlamentului nr.126
din 12 iulie 2018. În acest context, Vă rugăm respectuos să ne informați despre etapa la care se află examinarea
sesizării în cauză, precum și despre decizia Dvs. de cooperare pe margine subiectului respectiv.
www.alegeliber.md ‐ Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este o entitate permanentă, benevolă,
constituită din 35 organizații obștești din Republica Moldova cu scopul de a contribui la dezvoltarea democrației în
Republica Moldova prin promovarea și desfășurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele
ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.
Cu respect,
Polina Panainte,
Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte

