REZOLUȚIE
aprobată la cea de-a treia ediție a OFFLINE-ului ADOPTĂ UN VOT,
care a avut loc pe data de 18 august 2018 în Chișinău, Republica Moldova cu tema
“Implicarea Civică a Diasporei în Campania Electorală
pentru Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019”
Având în vedere că în sensul articolului 2 din Constituția Republicii Moldova, o
democrație veritabilă poate fi constituită numai de către Popor, prin
exercitarea suveranității naționale în mod direct ori prin intermediul reprezentanților
săi, aleși în cadrul unui scrutin democratic;
Considerând alineatul 2 al articolului 2 din legea Supremă, care dispune imperativ că nici
o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic
sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu.[…],
Observând că acapararea economiei naționale de către un grup oligarhic,
practicarea unei justiții selective de către sistemul judecătoresc în Republica
Moldova, intimidarea crescândă a presei independente și limitarea libertății de
expresie a cetățenilor indică indubitabil spre uzurparea puterii în stat, care
potrivit alineatului 2 al articolului 2 din Legea Supremă […] constituie cea mai gravă
crimă împotriva poporului;
Luând în calcul dispozițiile Codului electoral prin care cetățenii Republicii Moldova
care se află în afara țării beneficiază de drepturi electorale depline, precum și
reamintind realitățile existente și crude a numărului de alegători aflați temporar sau
permanent peste hotarele țării, ce reprezintă circa 1/3 din numărul total de
alegători incluși în listele electorale;
Având în vedere rezoluțiile anterioare ale grupului Adoptă un Vot prin care au fost
adresate solicitări autorităților naționale privind îmbunătățirea legislației electorale
(fără schimbarea Codului Electoral) în scopul perfecționării și asigurării dreptului la
vot al alegătorilor din diaspora, precum și cerințele exprimate constant în cadrul
conferințelor de presă și a apelurilor publice de către membrii diasporei din diferite
țări;
Condamnând faptul că, la data de 20 iulie 2017, majoritatea deputaților din
Parlamentul Republicii Moldova au schimbat sistemul electoral proporțional pe un
nou sistem electoral mixt, cu ignorarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale
ODIHR al OSCE în privința modificării sistemului electoral al Republicii Moldova;
Atrăgând atenția la faptul că chiar dacă actuala guvernare a Republicii Moldova a
constituit doar trei circumscripții uninominale pentru alegătorii din străinătate, în
realitate candidații la funcția de deputat ce vor proveni din diasporă nu au dreptul și
nu vor putea să-și susțină financiar propria campanie electorală, din cauza lacunelor
din legislație, pentru că Parlamentul încă nu a anulat interdicția susținerii financiare

a campaniilor electorale din partea cetățenilor de peste hotare din veniturile obținute
de ei în afara țării;
Exprimându-ne îngrijorarea față de precedentul creat prin invalidarea alegerilor și
finalizarea subită în plin exercițiu electoral al alegerilor Primarului din
municipiul Chișinău în 2018, ceea ce este un semnal semnificativ și îngrijorător al
deteriorării totale a aplicării standardelor democratice în Republica Moldova, în
special dacă ne reamintim că un sistem judiciar corect și transparent, precum și
organe electorale independente, reprezintă un pilon esențial al democrației și al
statului de drept;
Întrucât această invalidare a alegerilor demonstrează o tendință tot mai pronunțată
spre o guvernare autoritară și arbitrară și pierderea definitvă a încrederii populației
în autoritățile și instituțiile sale, precum și în existența de facto și de jure a
statului de drept Republica Moldova;
Având în vedere și subliniind elementele definitorii conținute în Rezoluția
Parlamentului European din 5 iulie 2018 referitoare la criza politică din
Republica Moldova ca urmare a invalidării alegerilor din municipiul Chișinău;
Reamintind că articolul 2 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și
Republica Moldova, dispune imperativ că “[…] respectarea principiilor democratice,
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale [... ] stau la baza politicilor
interne și externe ale părților și constituie un element esențial al Acordului de
asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană “;
Ținând cont de contribuțiile financiare (care sunt vitale pentru economia Republicii
Moldova) ale cetățenilor care muncesc în afara țării, și care chiar dacă includ doar
remitențele parvenite pe cale oficială, constituie cca 22% din produsul intern brut
sau cel puțin 1.2 miliard de dolari annual;
Considerând că majoritatea deputaților din Parlamentul țării, care au tolerat și
protejat furtul unui miliard de dolari din bugetul de stat, nu pot avea dreptul moral
și juridic să tergiverseze sau să refuze cerințele și necesitățile a 1/3 de alegătoricetățeni ai Republicii Moldova, care se află peste hotare și care trimit acasă în fiecare
an cel puțin câte un miliard de dolari;
Luând în calcul că, potrivit indicatorilor internaționali ai democrației (The
Economist Intelligence Unit's Democracy Index) începând cu anul 2017 Republica
Moldova a coborât din lista statelor cu o democrație deficitară la categoria statelor cu
regim hibrid, unde alegerile sunt considerate a fi nelibere, în care guvernările pun
presiune pe oponenții politici, instituțiile statului și justiție și în care există corupție
de nivel înalt, hărțuire și intimidare a mass-mediei etc.;
Reamintind că alegerile credibile, transparente, echitabile și deschise unei
participări largi reprezintă piatra de temelie a oricărui sistem democratic,

menținând imparțialitatea și independența sistemului judiciar și al organelor
electorale împotriva oricărui tip de influență politică;
Având în vedere că intervențiile politice în sistemul instituțiilor de stat contravin
standardelor europene la care țara noastră a aderat, în special în cadrul Acordului
de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova;
NOI, cetățenii Republicii Moldova, aflați temporar sau stabiliți permanent peste
hotarele țării, cu reședința în 13 state ale lumii și de acasă, participanți la cea de a
treia ediție a Offline-ului Adoptă un Vot, organizată în Chișinău, capitala Republicii
Moldova în data de 19 august, 2018, cât și comunitatea Adoptă un Vot,
CEREM insistent
realizarea următoarelor acțiuni:
De către autorități:
I.

Anularea sistemului electoral mixt adoptat de către Parlament la 20 iulie
2017 și revenirea la sistemul proporțional anterior, revenire ce nu poate fi
calificată ca o schimbare a sistemului electoral, care nu ar putea fi efectuată
cu un an înainte de alegeri sau cel puțin, introducerea turului II la
circumscripțiile uninominale;

II.

Adoptarea proiectului de lege înregistrat în Parlament cu numărul 217 din
26.06.2018 pentru modificarea și adoptarea unor acte legislative (drepturile
speciale ale alegătorilor din diasporă), precum și executarea și
implementarea urgentă a adreselor Curții Constituționale (6 la număr) din
Hotărârea de validare a alegerilor prezidențiale din 2016;

III.

Demiterea Comisiei Electorale Centrale, în special a membrilor care au votat
pentru (a) refuzarea inițiativei civice privind desfășurarea referendumului
legislativ care avea drept scop ca poporul să se expună asupra sistemului
electoral, precum și (b) finalizarea (fără dispunerea efectuării votării
repetate) a procesului electoral privind alegerile primarului mun.Chișinău
din anul curent;

De către partidele de opoziție:
IV.

Crearea grabnică a blocului electoral de către partidele de opoziție față de
actuala guvernare, care în rezultat va fi susținut masiv de către alegătorii din
diasporă și din țară;
De asemenea, pledăm pentru realizarea următoarelor acțiuni:

De către partenerii externi de dezvoltare a Republicii Moldova:
V.
VI.

Revizuirea condițiilor de finanțare a Republicii Moldova luând în calcul
uzurparea puterii în stat;
Aplicarea legii Magnitski față de cei care au uzurpat puterea în statul
Republica Moldova;

Către cetățenii Republicii Moldova:
VII.

Îndemnăm cetățenii din diaspora, cei care pot, să vină acasă în campanie și
să-și dea votul în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019;

VIII.

Încurajăm cetățenii din țară și de peste hotare să se alăture mișcării de
protest permanent, exprimându-și nemulțumirea față de regimul oligarhic și
consecințele guvernării acestuia – corupție endemică, degradarea serviciilor
publice și condițiile mizerabile de trai în țară;

IX.

Îndemnăm, atât cetățenii din țară cât și pe cei aflați peste hotarele țării, să
continue și să intensifice implicarea activă în procesul electoral, implicare ce
ar putea asigura realizarea urgentă a dezideratului absolut firesc și necesar al
Poporului Republicii Moldova – VREM ȚARA ÎNAPOI!

