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DEMERS 

Deschiderea secțiilor de votare în străinătate este unul dintre subiectele intens și pe larg dezbătute în 

ajunul fiecărui scrutin electoral. Acesta va fi de o importantă crescândă atât timp cât se va menține 

migrația cetățenilor din Republica Moldova și nu vor fi aplicate metode alternative (votarea pe parcursul 

a mai multe zile / votul prin internet / votul prin corespondență etc.) de exercitare a dreptului de vot. 

Reamintim că Curtea Constituțională a constatat în una din cele șase adrese emise în 2016 despre 

necesitatea de modificare a mecanismului de votare în străinătate, precum și a introducerii unor criterii 

suplimentare referitoare la stabilirea numărului secțiilor de votare peste hotare și distribuirea lor 

geografică. Prin Legea nr.113/2019 Comisia Electorală Centrală a fost desemnată responsabilă pentru 

constituirea secțiilor de votare peste hotare.  

Totodată, Misiunea OSCE/ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 2019 a recomandat repetat 

ca ”deciziile privind numărul și locațiile pentru secțiile de votare din străinătate ar trebui să fie luate în 

mod transparent și pe baza unor criterii clare și coerente. Astfel de decizii ar trebui să fie luate printr-o 

amplă consultare cu părțile interesate relevante, cu mult timp înainte de alegeri.” 

Organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, Promo-LEX1 și ADEPT2 au propus 

Comisiei mecanisme și metodologii clare și transparente privind stabilirea numărului secțiilor de votare 

peste hotare și distribuirea lor geografică, fără a primi vreun răspuns din partea CEC.  

Luând în considerare cele expuse mai sus, organizațiile membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere 

și Corecte solicită Comisiei Electorale Centrale să demonstreze în continuare transparență în luare 

deciziilor și să asigure organizarea unor consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre privind 

constituirea secțiilor de votare în străinătate.  

 
1 https://promolex.md/17712-promo-lex-isi-prezinta-opinia-privind-constituirea-sectiilor-de-votare-peste-hotarele-republicii-
moldova-si-un-proiect-de-regulament-in-acest-sens/?lang=ro  
2 http://alegeri.md/images/7/78/Nota-sectii-votare-strainatate-2020.pdf  
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