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CALC cere CEC-ului să le permită moldovenilor cu
pașapoartele expirate să voteze la parlamentare
Cibotaru Mihaela · Friday, February 8th, 2019

Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Comisiei Electorale Centrale
să adopte și să publice în cel mai scurt timp o hotărâre prin care să permită
cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai actelor de identitate expirate,
indiferent de locul unde aceștia vor vota, să voteze în baza actelor de
identitate expirate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, atât timp
cât actul de identitate permite identificarea persoanei.
Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă regretul cu privire la decizia
Curții Constituționale din 14 ianuarie 2019, care a ratat ocazia de a stabili condiții
egale de vot pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul aflării lor. În
același timp, această decizie nu constituie un impediment legal pentru Comisia
Electorală Centrală (CEC) de a continua practica sa din anii precedenți și a emite o
hotărâre pentru a permite cetățenilor, indiferent de locul aflării acestora, să voteze în
baza actelor de identitate expirate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Hotărârea CEC de a permite cetățenilor să voteze în baza actelor expirate este
imperios necesară pentru asigurarea efectivă a dreptului de vot și coerența cu
practicile anterioare ale CEC la alegerile parlamentare din 2010 și 2014 și alegerile
prezidențiale din 2016. Practica respectivă a creat o expectanță legitimă a cetățenilor
că la alegerile parlamentare din 2019 CEC din nou va permite votul în baza actelor de
identitate expirate și, respectiv, nu au luat măsuri din timp pentru a reînnoi actele. Pe
de altă parte, Guvernul și CEC nu au desfășurat campanii ample de informare din timp
cu privire la intenția de a schimba practica respectivă. Mai mult, practica CEC de a
permite votul în baza actelor expirate este legală, fiind menținută și confirmată prin
decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) din 28 noiembrie 2014.
Hotărârea CEC prin care se va permite votul cetățenilor în baza actelor de identitate
expirate va preveni lipsirea nejustificată de dreptul la vot a unui număr semnificativ
de persoane, privarea de vot a cărora ar putea influența semnificativ rezultatele
alegerilor. Spre exemplu, conform hotărârilor CEC prin care s-a permis votul în baza
actelor exprimate la alegerile parlamentare din 2014 și prezidențiale din 2016, în
octombrie 2016 erau 409,791 cetățeni ai Republicii Moldova cu pașapoarte cu
termenul de valabilitate expirat și în noiembrie 2014 – circa 155,232 cetățeni cu
buletine de identitate şi 241,746 cetățeni cu pașapoarte cu termenul de valabilitate
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expirat. În 2019 s-ar putea fă fie și mai mulți, așa cum în 2016 erau mai mulți decât în
2014.
Votul în baza actelor expirate va facilita exercitarea dreptului de vot. Aceasta nu
prezintă un pericol de fraudare sau denaturare a alegerilor deoarece, în cadrul
procesului de vot, identificarea cetățeanului cu drept de vot se face prin verificarea în
Registrul de stat al alegătorilor, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei
informației despre cetățenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate,
care au atins vârsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege (art. 42 Cod
Electoral). Registrul de stat al alegătorilor constituie unica sursă oficială despre datele
cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot și se
actualizează zilnic automat (pct. 5 și 18 din Regulamentul cu privire la Registrul de
stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2974 din 19 noiembrie 2014).
Argumente adiționale sunt prezentate în anexa la apel. Contăm pe răspunsul și
acțiunea promptă a Comisiei Electorale Centrale.
Apelul integral disponibil aici (în limba romănă).
Versiunea engleză a apelului disponibilă aici.
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