Guvernul Republicii Moldova
d.lui Iurie LEANCĂ, Prim-ministru
MD 2033, Republica Moldova, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
d.nei Natalia GHERMAN, Ministru
MD 2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 80

Consiliul Reprezentanților Poporului din Moldova în orașul _______________________________,
Federația Rusă, întruniți astăzi, ”_____” ____________ 2014, în cadrul Adunării generale:
PORNIND de la principiul de bază a construcției statale a Republicii Moldova – ”Voința poporului
constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin
sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”;
ȚINÎND CONT, că pe data de 30 noiembrie 2014, în Republica Moldova urmează să se desfășoare
alegeri parlamentare și doar participarea majorității cetățenilor țării la vot poate asigura validarea
scrutinului și legiferarea viitoarei guvernări;
BAZÎNDUNE pe faptul că Statul garantează exprimarea voinței libere a cetățenilor prin apărarea
principiilor democratice și a normelor dreptului electoral, prevederi expuse în Constituția Republicii
Moldova: Art. 2 (1) ”Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în
mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție”, Art. 16 (2) ”Toți
cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă,
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială”,
Art. 38 (1) ”Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri
libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”, iar Guvernul
este obligat de a asigura respectarea acestor drepturi.
ANALIZÎND statisticile, care indică, că în jur de un milion de cetățeni ai Republicii Moldova se află
la muncă și cu traiul temporar peste hotare, dintre care aproximativ 750 de mii pe teritoriul Federației
Ruse și acestor persoane, Guvernul, de asemenea, este obligat să le asigure posibilitatea de participare
la vot.
MENȚIONÎND, că anume datorită nouă, celor ce ne aflăm la muncă pe teritoriul Federației Ruse
supraviețuiește și se dezvoltă Republica Moldova. Datorită transferurilor bănești, de peste 1 miliard
500 milioane dolari anual efectuate de noi se menține domeniul economic și cel social din țara noastră.
Am fost impuși să plecăm departe de familiile noastre, pentru a ne găsi un loc de muncă și a putea să-i
ajutăm pe cei apropiați. Guvernarea nu a fost în stare să ne asigure cu locuri de muncă pe teritoriul țării
și ca rezultat ne-a despărțit de soți și soții, de părinți și copii. În loc de o stimă și un respect din partea
guvernării, suntem impuși să ne apărăm drepturile constituționale de participare la vot, declarînd
următoarele:
Noi, cetățenii Republicii Moldova aflați la muncă pe teritoriul Federației Ruse, locuim și muncim în
diferite orașe ale Federației Ruse, ceia ce face imposibil deplasarea noastră către sediul din Moscova al
Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare din
30 noiembrie 2014. Mai mult decît atît, secția de votare din cadrul Ambasadei, de asemenea, nu poate
face față numărului de moldoveni aflați în orașul Moscova.
În conformitate cu prevederile Art. 291 din Codul Electoral al Republicii Moldova, în afară de secțiile
de votare care se constituie obligatoriu pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale
Republicii Moldova, secții de votare se deschid și în alte localități cu acordul autorităților competente

ale țării respective. Organizarea acestor secții de votare se stabilește de Comisia Electorală Centrală, la
propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și cu alte
autorități ale administrației publice centrale.
O confirmare în acest sens a dat-o și Comisia Electorală Centrală, care a indicat că organizarea
secțiilor de votare suplimentare (în afara celor pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare),
pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, se va efectua la propunerea Guvernului, ținînd
cont de datele deținute de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
În vederea asigurării cetățenilor Republicii Moldova aflați la muncă și cu traiul temporar pe teritoriul
Federației Ruse cu dreptul și posibilitatea de participare la vot în cadrul alegerilor parlamentare din
30 noiembrie 2014, Consiliul Reprezentanților Poporului din Moldova în orașul
_______________________________, Federația Rusă,

CEREM deschiderea unei secții de votare în orașul _____________________,
Federația Rusă.
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