HOTĂRÎRE
cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și
expertize a legislației electorale care a stat la baza
invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău

Bazîndu-se pe valorile supreme care au stat la baza adoptării Constituției
Republicii Moldova și pe prevederile articolului 38 din Constituție, potrivit căruia
voința poporului constituie baza puterii de stat și se exprimă prin alegeri libere, care
au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat,
Luînd act de decizia Curții Supreme de Justiție din 25 iunie 2018, care a
menținut în vigoare decizia Curții de Apel Chișinău cu privire la invalidarea
alegerilor locale noi din municipiul Chișinău din 20 mai și 3 iunie 2018, precum și
de declararea acestor alegeri nule de către Comisia Electorală Centrală în data de
29 iunie 2018,
Luînd totodată act de Rezoluția Parlamentului European, prin care se exprimă
îngrijorarea cu privire la anularea rezultatelor alegerilor pentru funcția de primar
general al municipiului Chișinău și care îndeamnă autoritățile să garanteze
funcționarea mecanismelor democratice,
Reiterînd angajamentul Republicii Moldova de a apăra valorile europene,
inclusiv respectul pentru valorile și libertățile umane, democrația, egalitatea și statul
de drept,
Ținînd cont de dezbaterile ample din societate privind decizia de invalidare a
alegerilor locale noi, precum și de nevoia de îmbunătățire a legislației electorale
pentru o mai clară reglementare și asigurare a integrității procesului electoral,
Avînd în vedere că Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ
suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului împuternicită să adopte
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legi și hotărîri, să interpreteze legile și să asigure unitatea reglementărilor legislative
pe întreg teritoriul țării,
Conștientizînd necesitatea implementării bunelor practici internaționale în
materie de alegeri și pentru eliminarea lacunelor sau a oricăror interpretări subiective
ale cadrului normativ care ar putea afecta exercitarea liberă a dreptului de a alege și
a fi ales,
În scopul evitării pe viitor a riscului de apariție a unor interpretări eronate ale
legislației electorale și a unor fenomene dubioase și netransparente în procesele
aferente exercițiului electoral, precum și în vederea garantării exprimării voinței
libere a cetățenilor prin apărarea principiilor democratice și a normelor dreptului
electoral,
În temeiul art. 47 alin. (5) şi (6) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se împuternicește și se solicită Comisiei juridice, numiri și imunități,
să efectueze o analiză amplă a cadrului legal care a stat la baza invalidării alegerilor
locale noi în municipiul Chișinău.
Art. 2. – Comisia juridică, numiri și imunități va analiza, va expertiza și va
evalua 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, și va prezenta Parlamentului, în termen de
60 de zile, concluziile și propunerile sale, inclusiv de perfecționare a cadrului
normativ relevant în vederea asigurării integrității procesului electoral și consolidării
drepturilor electorale ale cetățenilor Republicii Moldova.
Art. 3. – În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, Comisia juridică, numiri și
imunități poate antrena specialişti din cadrul Secretariatului Parlamentului, Comisiei
Electorale Centrale, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi
centrale, poate, de asemenea, apela la asistența reprezentanților Consiliului Superior
al Magistraturii și ai Curții Supreme de Justiție, a experților independenți din partea
societății civile, inclusiv a celor din străinătate. Conducerea Parlamentului, Biroul
Permanent și Secretariatul Parlamentului vor asigura, după necesitate, toate cele
necesare pentru desfășurarea lucrărilor Comisiei juridice, numiri și imunități pentru
realizarea scopului stabilit de prezenta hotărîre.
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Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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