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  Parlamentul Republicii Moldova 

 

ADRESĂ 
 

La 13 decembrie 2016 Curtea Constituţională a adoptat Hotărârea nr. 34 privind confirmarea 

rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova. 

 

În Hotărârea menţionată, cu privire la criticile referitoare la numărul redus al buletinelor de 

vot puse la dispoziția secțiilor de votare din străinătate, Curtea a reținut că art.29 alin.(2) din 

Codul electoral prevede: „Secţiile de votare […] vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de 

alegători.” În mod similar, potrivit articolului 49 alin. (3) din Codul electoral, „Birourilor 

electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova Comisia Electorală 

Centrală le expediază buletinele de vot […], pornind de la numărul estimativ de alegători 

stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 3000 de buletine de 

vot pentru fiecare secţie de votare.” 

 

Potrivit informaţiei Comisiei Electorale Centrale, în 13 secţii de votare din cele 100 deschise 

în străinătate s-au epuizat buletinele de vot până la închiderea regulamentară a secţiilor de 

votare. 

 

Astfel, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni aflați peste hotare nu au reușit să 

voteze, Curtea consideră necesar ca Parlamentul să vină cu reglementări în vederea 

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

suplimentare referitoare la stabilirea numărului buletinelor de vot și a distribuirii lor 

geografice peste hotare, inclusiv asigurarea secţiilor de votare de peste hotare cu o cantitate de 

rezervă de buletine de vot. 

 

În conformitate cu prevederile articolului 28
1
 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 

Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele 

examinării acesteia în termenele prevăzute de lege. 
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