APEL PUBLIC
cu privire la delegarea și limitele participării membrilor din partea organizațiilor
neguvernamentale în grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare
a Codului electoral și a legislației conexe

Data: 7 martie 2017
Adresată: Președintelui Parlamentului Republicii Moldova; deputaților Parlamentului Republicii
Moldova
Subiectul: delegarea și limitele participării membrilor din partea organizațiilor neguvernamentale
în grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a
legislației conexe
Persoană de contact: Pavel Postica, director de program, Asociația Promo-LEX, telefon: 069165154
E-mail: postica_pavel@yahoo.com
Domnului Andrian Candu
Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Deputaților Parlamentului Republicii Moldova
La 2 februarie 2017, 17 organizații neguvernamentale au semnat un apel public prin care au solicitat
Parlamentului constituirea unui grup de lucru parlamentar responsabil de elaborarea propunerilor
de modificare a Codului electoral și a legislației conexe.
La 28 februarie 2017, Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a informat printr-o scrisoare
semnatarii apelului despre faptul că Parlamentul consideră importantă crearea unui grup de lucru
pentru modificarea legislația electorală. De asemenea, dumnealui a invitat organizațiile să
nominalizeze câte un reprezentant din fiecare organizație semnatară în acest grup de lucru.
La 1 martie 2017, Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și Președintele Comisiei de la Veneția,
Gianni Buquicchio, au susținut un briefing în care au menționat printre altele că, în Republica
Moldova este necesară modificarea sistemului electoral, și în acest sens, Parlamentul va crea un grup
de lucru reprezentativ pentru elaborarea proiectului corespunzător de lege, iar Comisia de la Veneția
va expertiza proiectul respectiv.
Organizațiile semnatare reiterează necesitatea urgentă de a efectua modificări la legislația electorală
și conexă acesteia, pornind de la constatările și recomandările misiunilor de observare naționale și
internaționale a alegerilor din anii 2014-2016, precum și Hotărârea Curții Constituționale nr. 34 din
13 decembrie 2016, prin care s-au confirmat rezultatele alegerilor și a fost validat mandatul
Președintelui Republicii Moldova.
Organizațiile semnatare salută deschiderea Parlamentului de a crea un grup de lucru reprezentativ
responsabil de elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea Codului Electoral și a legislației
conexe. În același timp, subliniem că reprezentativitatea grupului de lucru necesită a fi confirmată și
prin participarea reprezentanților partidelor politice extraparlamentare, în special celor implicate în
ultimul scrutin prezidențial. Reiterăm în acest sens solicitarea semnatarilor de a expedia invitația
Parlamentului către partidele politice extraparlamentare.
Semnatarii apelului desemnează în calitate de membri în grupul de lucru menționat următoarele
persoane:
1. Pavel Postica, director de program, Asociația Promo-LEX,
2. Andrei Brighidin, director dezvoltare, monitorizare și evaluare, Fundația Est-Europeană
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iulian Groza, director executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
Cornelia Cozonac, președintă, Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
Nadine Gogu, directoare executivă, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Vladislav Gribincea, președinte, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Igor Boțan, director executiv, Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT”
Veaceslav Berbeca, expert în politică, IDIS Viitorul
Alexei Buzu, director executiv, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

În calitate de membri observatori în grupul de lucru menționat sunt desemnate următoarele
persoane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petru Botnaru, Terra-1530
Petru Macovei, Asociația Presei Independente (API)
Olga Bobico-Gordila, Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
Igor Ciurea, Alianța Studenților din Moldova
Lilia Caraşciuc, Trasnparency International – Moldova
Alecu Reniţă, Mișcarea Ecologistă din Moldova
Vitali Covaliov, Uniunea organizațiilor invalizilor din Republica Moldova
Ioana Bobînă, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă
Igor Munteanu, IDIS Viitorul
Elena Prohniţchi, Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT”
Ion Manole, Asociația Promo-LEX
Arcadie Barbăroșie, Institutul pentru Politici Publice (IPP)

În același timp, organizațiile semnatare se arată îngrijorate de tendințele discursului public, prin care
se înțelege că, se dorește modificarea sistemului electoral din Republica Moldova. Solicităm limitarea
activității grupului de lucru exclusiv în limitele apelului public din 2 februarie 2017, fără extinderea
activităților pentru a analiza oportunitatea modificării sistemului electoral din Republica Moldova.
În acest context, organizațiile semnatare atrag atenția Parlamentului Republicii Moldova că,
Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio a subliniat că, modificarea sistemului electoral
este posibilă doar după întrunirea cumulativă a următoarelor trei condiții:
1. orice modificare la legislația electorală trebuie să fie efectuată cu cel puțin un an înainte de
alegeri;
2. să existe un proces vast de discuții cu implicarea autorităților, partidelor politice și
reprezentanților societății civile;
3. reforma electorală trebuie să fie adoptată în cadrul celui mai larg consens politic.
În acest sens, organizațiile semnatare consideră că, pe fundalul crizei social-politice din țară, în
momentul de față este necesar, în primul rând, de a combina eforturile societății pentru a exclude
carențele legislative semnalate de misiunile naționale și internaționale de observare a alegerilor
organizate în Moldova pe parcursul anilor 2014-2016, precum și evidențiate și subliniate de către
Curtea Constituțională în Hotărârea nr. 34 din 13.12.2016.
Doar după stabilirea consensului menționat și excluderea carențelor legislative pot fi inițiate discuții,
bazate pe studii și analize temeinice cu privire la oportunitatea, necesitatea și modalitatea modificării
sistemului electoral din Republica Moldova. În acest sens, organizațiile semnatare consideră că, astfel
de discuții pot fi inițiate doar după alegerile parlamentare din toamna anului 2018, cu aplicare pentru
alegerile parlamentare ordinare din anul 2022.
Corespunzător, organizațiile semnatare își arată deschiderea de a participa plenar la lucrările
grupului de lucru doar în condițiile în care, în procesul de activitate a acestuia nu se va discuta
modificarea sistemului electoral.
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În cazul în care, Parlamentul dorește să combine activitatea grupului de lucru în vederea ajustării
legislației electorale și modificarea sistemului electoral sau discutarea exclusivă a acestui ultim
subiect, delegații organizațiilor semnatare își rezervă dreptul de a boicota activitatea grupului de
lucru și de a-și face publică poziția.
Organizații semnatare:
1. Asociația Promo-LEX
2. Fundația Est Europeană
3. Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
4. Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
5. Terra 1530
6. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
7. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
8. Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
9. Alianța Studenților din Moldova
10. Transparency International – Moldova
11. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului si Dezvoltarea Durabilă
12. Asociația Presei Independente (API)
13. Institutul de Politici Publice (IPP)
14. Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
15. Mișcarea Ecologistă din Moldova
16. Uniunea organizațiilor invalizilor din Republica Moldova
17. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
18. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
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