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I.

SUMAR EXECUTIV

Dând curs invitaţiei Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova de a observa
alegerile parlamentare din 5 aprilie, Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului
al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE/BIDDO) a dislocat Misiunea
de Observare a Alegerilor (MOA) pe data de 26 februarie 2009. MOA OSCE/BIDDO a
observat alegerile în vederea evaluării conformităţii acestora cu angajamentele OSCE şi alte
standarde privind alegerile democratice, precum şi cu legislaţia naţională. În ziua alegerilor
OSCE/BIDDO şi-a unit eforturile cu delegaţiile Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE),
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) şi Parlamentului European (PE) care au
format Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor (MIOA).
Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 au avut loc într-un cadru, în general, de pluralism şi
au oferit alegătorilor diferite alternative politice. În Declaraţia privind constatările şi
concluziile preliminare, publicată în ziua de după alegeri, MIOA a remarcat că deşi au fost
respectate multe angajamente ale OSCE şi Consiliului Europei mai sunt necesare
îmbunătăţiri ulterioare pentru a asigura un proces electoral fără intervenţii administrative
inoportune şi pentru a spori încrederea publică.
Perioada postelectorală a fost eclipsată de demonstraţii violente şi lipsa încrederii publice în
procesul electoral. Observarea evoluţiilor postelectorale au dezvăluit în continuare careva
dezavantaje, care pun sub semnul întrebării unele angajamente OSCE, în special
desconsiderarea unui proces corespunzător pentru examinarea contestaţiilor depuse de
partidele politice din opoziţie cu privire la iregularităţile şi deficienţele incriminate în
procesul de compilare a listelor electorale.2
Campania electorală a avut în mare parte o rezonanţă redusă, dar a luat amploare odată cu
apropierea zilei alegerilor, evenimente electorale având loc în capitală şi în unele centre
regionale. MOA OSCE/BIDDO a primit numeroase rapoarte privind distrugerea afişelor
electorale, cazuri de intervenţie a poliţiei în adunările organizate de partidele de opoziţie şi
presiuni asupra candidaţilor şi susţinătorilor acestor partide. Unele rapoarte au fost verificate
şi confirmate.
În general, mijloacele de informare în masă au oferit concurenţilor posibilităţi de a transmite
mesajele lor către electorat. Dezbaterile în direct şi timpul de antenă gratuit a oferit
alegătorilor o informaţie vastă despre partide, candidaţi şi platformele lor electorale. Oricum,
radiodifuzorul public Moldova 1 în programele sale de actualităţi a reflectat extensiv
autorităţile şi partidul de guvernământ, estompând diferenţa dintre reflectarea obligaţiunilor
de serviciu ale înalţilor demnitari de stat şi activităţile lor de campanie. Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (CCA) nu a reuşit să reacţioneze în timp oportun pe
parcursul campaniei.
1
2

Acest raport este disponibil şi în limba română şi limba rusă. Cu toate acestea versiunea engleză este
singurul document oficial.
Raportul interimar post electoral al MOA OSCE/BIDDO este disponibil la www.osce.org/odihrelections/36107.html.
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Cadrul juridic privind alegerile oferă o bază în general adecvată pentru desfăşurarea
alegerilor democratice, însă câteva modificări ale Codului Electoral adoptate în 2008 sunt
îngrijorătoare şi sunt percepute de majoritate ca limitând pluralismul.3
În general CEC a activat transparent şi a administrat alegerile eficient. Candidaţii au fost
înregistraţi într-o manieră în general inclusivă, oferind alegătorilor diferite opţiuni. În
anumite cazuri imparţialitatea CEC şi a comisiilor electorale de nivel mai jos a ridicat
anumite semne de întrebare în rândul actorilor electorali implicaţi, mai ales în privinţa
examinării contestaţiilor.
Listele electorale au fost compilate în baza domiciliului înregistrat al alegătorilor. Informaţia
despre identitatea alegătorilor, actele de identitate şi viza de reşedinţă este păstrată la
Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) şi oficiile sale teritoriale, prin intermediul
Registrului de Stat al Populaţiei. Cu toate acestea, Codul Electoral pune în sarcina
autorităţilor publice locale compilarea listelor electorale. Aceasta diviziune a
responsabilităţilor a afectat transparenţa procesului şi asumarea responsabilităţii de către
funcţionarii publici în ceea ce ţine de exactitatea listelor electorale.
Procedurile de compilare a listelor electorale, în special cele referitoare la includerea
cetăţenilor moldoveni care se află peste hotare, au fost diferite în toată ţară. Aparent au fost
discrepanţe în numărul cetăţenilor cu drept de vot oferit de MDI şi numărul alegătorilor
înregistraţi, care a fost anunţat de CEC în baza listelor compilate de autorităţile locale.
Actorii electorali implicaţi şi-au exprimat preocuparea cu privire la posibilele erori, inclusiv
înregistrările multiple, ceea ce a dus la declaraţii privind fraudarea înregistrării alegătorilor.
Ziua alegerilor a fost calmă şi a trecut în general ordonat. Observatorii internaţionali au
evaluat votarea foarte pozitiv, deşi au fost remarcate şi probleme procedurale. Numărarea
buletinelor de vot în secţiile de votare a fost evaluată mai puţin pozitiv, procesele-verbale cu
privire la rezultate nefiind afişate în secţiile de votare după finalizarea numărării voturilor în
marea majoritate a secţiilor de votare vizitate, după cum este prevăzut de lege.
Totalizarea rezultatelor din secţiile de votare în consiliile electorale de circumscripţie (CC) a
fost evaluată negativ într-o pătrime de consilii observate, în mare parte din cauza problemelor
organizatorice şi transparenţei insuficiente. O evoluţie pozitivă a fost publicarea de către
CEC a rezultatelor preliminare provizorii pentru aproape toate secţiile de votare în dimineaţa
de 6 aprilie, care au raportat o prezenţă la urne de 57 procente.
În seara zilei de 6 aprilie, au început demonstraţiile paşnice, participanţii invocând fraude
electorale şi cerând alegeri noi. Pe data de 7 aprilie, elemente din cadrul demonstranţilor au
iniţiat acţiuni de violenţă, vandalizând oficiile Preşedinţiei şi Parlamentului. Partidele de
opoziţie au negat acuzaţiile că ar fi regizat protestele şi au îndemnat la calmare.
Autorităţile din Moldova au declarat că aceste evoluţii au fost o acoperire pentru o tentativă
de lovitură de stat care a implicat servicii speciale străine. Circa 150-200 persoane,
majoritatea tineri, au fost raportaţi ca fiind arestaţi de poliţie pe 7 şi 8 aprilie. Au existat
rapoarte credibile privind maltratarea deţinuţilor; au fost rapoarte trei cazuri fatale presupuse
ca având legătură cu demonstraţiile şi detenţiile. Autorităţile din Moldova au confirmat că un
deces a avut legătură cu evenimentele. Pe data de 21 aprilie, Preşedintele Voronin a format o

3

A se vedea Opinia comună a OSCE/BIDDO şi Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei cu privire
la Codul Electoral al Republicii Moldova, din 10 aprilie 2008 (CDL-AD(2008)022).
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comisie pentru investigarea acestor evenimente, în componenţa căreia nu au fost invitate
partidele de opoziţie.
Pe data de 8 aprilie CEC a oferit partidelor de opoziţie acces la listele electorale, inclusiv
posibilitatea scanării şi copierii listelor. Pe parcursul procesului de examinare, partidele
politice au compilat dosare privind fraudele electorale care s-au bazat pe deficienţele din
listele electorale. Deşi majoritatea cazurilor par a fi credibile, probele prezentate de partidele
politice la MOA OSCE/BIDDO au fost limitate. O analiză complexă şi o investigaţie
minuţioasă ar fi fost indispensabilă pentru tragerea unor concluzii credibile în privinţa acestui
subiect.
Urmare a apelului depus de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) pe 10
aprilie, Curtea Supremă de Justiţie a anulat hotărârea CEC care permitea fotocopierea listelor
electorale. În aceeaşi zi, Preşedintele Voronin a solicitat Curţii Constituţionale renumărarea
totală a buletinelor de vot. Pe data de 12 aprilie Curtea Constituţională a dispus renumărarea,
care a avut loc pe data de 15 aprilie în birourile electorale ale secţiilor de votare (BSV). Nu
au fost raportate schimbări majore în rezultate.
Pe data de 22 aprilie Curtea Constituţională s-a convocat în şedinţă pentru a decide în
privinţa validării rezultatelor. După ce au fost audiate argumente pro şi contra anulării
rezultatelor alegerilor şi au fost permise intervenţiile din partea CEC şi doar a partidelor care
s-au calificat pentru atribuirea mandatelor, Curtea a decis să nu investigheze acuzaţiile de
fraude electorale şi să nu examineze probele prezentate de opoziţie. Drept urmare Curtea a
declarat alegerile legale şi a validat mandatele deputaţilor nou aleşi.
Parlamentul nou ales nu a reuşit să aleagă noul Preşedinte în două încercări pe 20 mai şi 3
iunie. Conform Constituţiei, Preşedintele urmează să dizolve Parlamentul şi să anunţe alegeri
parlamentare anticipate care vor avea loc în cel mult 45 de zile de la emiterea decretului
preşedintelui privind dizolvarea.
II.

INTRODUCERE ŞI MULŢUMIRI

Dând curs invitaţiei din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova de a
observa alegerile parlamentare din 5 aprilie şi după efectuarea unei Misiuni de Evaluare a
Necesităţilor, OSCE/BIDDO a deschis MOA pe data de 26 februarie 2009. MOA a fost
condusă de dl Nikolai Vulchanov şi a fost formată din 13 membri de bază a echipei localizaţi
în Chişinău şi 24 observatori pe termen lung amplasaţi în 11 centre regionale din întreaga
ţară.4
Pentru observarea zilei alegerilor MOA OSCE/BIDDO şi-a unit eforturile cu delegaţiile
Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE) şi Parlamentului European (PE) care au format o Misiune Internaţională de
Observare a Alegerilor (MIOA). Dl Petros Efthymiou, Şeful Delegaţiei AP OSCE a fost
numit de către Preşedintele în exerciţiu al OSCE în calitate de Coordonator Special pentru a
conduce echipa de observatori pe termen scurt. Dl David Wilshire a condus delegaţia APCE
şi dna Marianne Mikko a condus delegaţia PE.
În ziua alegerilor MIOA a trimis circa 400 de observatori pe termen scurt din 43 State
participante ale OSCE, inclusiv 70 membri ai delegaţiei AP OSCE, 19 de la APCE şi 13 de la
4

MOA OSCE/BIDDO a publicat două rapoarte interimare până la ziua alegerilor şi un raport interimar
postelectoral. Toate rapoartele sunt disponibile la: www.osce.org/odihr/item_12_36406.html.
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EP. MIOA a observat votarea în 1.330 de secţii de votare şi numărarea voturilor în 121 din
totalul de 1.977 de secţii de votare. MIOA a observat totalizarea rezultatelor în toate 35 CC.
MOA OSCE/BIDDO aduce mulţumiri autorităţilor publice centrale şi locale pentru
cooperare pe parcursul observării. În special este accentuată susţinerea Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, CEC şi MDI. De asemenea misiunea doreşte să-şi
exprime aprecierea faţă de Misiunea OSCE din Moldova, Biroul Înaltului Comisar OSCE
pentru Minorităţile Naţionale, Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului
Europei în Chişinău şi alte organizaţii internaţionale şi ambasade acreditate în Chişinău
pentru sprijinul acordat pe parcursul misiunii.
III.

CONTEXT

Alegerile din 2009 au fost ale şaptelea alegeri observate de OSCE/BIDDO în Republica
Moldova.5 Anterior, în 2005 OSCE/BIDDO a conchis că alegerile „au fost în general în
conformitate cu majoritatea angajamentelor OSCE, ale Consiliului Europei şi altor standarde
internaţionale privind alegerile democratice, cu toate acestea ele au avut nişte neajunsuri care
sunt centrale pentru un proces electoral cu adevărat competitiv. În special, condiţiile
campaniei şi accesul la mass-media nu a fost satisfăcător de echitabil.”
Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 s-au desfăşurat pentru a alege 101 deputaţi ai
Parlamentului unicameral al Republicii Moldova pentru un termen de patru ani. Aceste
alegeri au fost considerate deosebit de importante întrucât parlamentul nou ales trebuia să
aleagă noul Preşedinte al Republicii Moldova. După încheierea a două mandate, actualul
Preşedinte Vladimir Voronin, preşedintele PCRM, nu poate candida pentru realegere.6
Mandatul Preşedintelui Voronin a expirat pe 7 aprilie. 7 Parlamentul nou ales nu a reuşit să
aleagă un Preşedinte nou din două încercări pe 20 mai şi 3 iunie din cauza abţinerii
deputaţilor din partidele politice din opoziţie de a participa la ambele votări. Conform
Constituţiei, Preşedintele urmează să dizolve Parlamentul şi să anunţe alegeri parlamentare
anticipate care vor avea loc în cel mult 45 de zile de la emiterea decretului preşedintelui
privind dizolvarea Parlamentului.
Deşi doar trei formaţiuni politice au fost alese în Parlamentul din 2005, la sfârşitul
termenului legislatura includea PCRM cu 55 locuri, Alianţa „Moldova Noastră” (AMN) cu
14 locuri, Partidul Democrat din Moldova (PDM) cu 11 locuri şi Partidul Popular Creştin
Democrat (PPCD) cu 7 locuri. Ceilalţi 14 deputaţi nu au fost afiliaţi cu niciuna din aceste
fracţiuni.8 PCRM s-a bucurat de majoritate absolută în legislatură începând cu alegerile
parlamentare din 2001.9 Urmare a alegerilor parlamentare din 2005, PCRM şi-a asigurat
5
6
7

8

9

Rapoartele tuturor misiunilor anterioare de observare a alegerilor ale OSCE/BIDDO sunt disponibile
la: www.osce.org/odihr-elections/14498.html.
Conform Articolului 80, alineatul 1 şi 4 al Constituţiei, funcţia de Preşedinte nu poate fi îndeplinită
decât pentru cel mult două mandate consecutive, mandatul durând 4 ani.
Deputaţii aleg noul Preşedinte prin vot secret, pe parcursul a două luni de la expirarea mandatului
Preşedintelui. Dacă nici un candidat nu a obţinut majoritatea de trei cincimi din deputaţii aleşi ai
Parlamentului (61 voturi), al doilea tur va avea loc între primii doi candidaţi. Dacă nici unul din
candidaţi nu obţine majoritatea de trei cincimi, în cel mult 15 zile vor fi organizate alegeri repetate,
conform aceloraşi reguli. În caz de eşec, Preşedintele va dizolva Parlamentul şi va anunţa alegeri
parlamentare noi. Constituţia, Articolul 78 şi 80, şi Legea cu privire la procedura de alegere a
Preşedintelui Republicii Moldova, Articolul 2, 9 şi 10.
Care reprezintă următoarele partide: Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană” (MAE), Partidul
Social Democrat din Moldova (PSDM), Partidul Liberal Democrat din (PLDM) şi Partidul Naţional
Liberal (PNL).
În rezultatul alegerilor din 2001, PCRM a obţinut 71 locuri în Parlament.
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sprijinul mai multor partide, inclusiv PDM şi PPCD, pentru alegerea dlui Vladimir Voronin
în calitate de Preşedinte pe data de 4 aprilie 2005.
La fel ca şi în alegerile anterioare, votarea nu a avut loc pe teritoriul care din anul 1992 este
sub controlul de facto al autorităţilor transnistrene. Alegătorii cu reşedinţa în Transnistria au
putut vota în zece secţii de votare special destinate.
IV.

CADRUL JURIDIC

Constituţia din 1994 (cu ultimele modificări din 2006) şi Codul Electoral (cu ultimele
modificări din 2008) reprezintă legislaţia cea mai relevantă pentru desfăşurarea alegerilor şi
referendumurilor în Republica Moldova. Cadrul juridic pentru alegeri include şi Legea
privind partidele politice din 2007, Legea privind întrunirile din 2008, legile organice privind
instanţele judecătoreşti, precum şi reglementările şi hotărârile adoptate de CEC.10
Cea mai recentă Opinie Comună a OSCE/BIDDO şi a Comisiei de la Veneţia a Consiliului
Europei a conchis că deşi Codul Electoral oferă în continuare o bază adecvată pentru
desfăşurarea alegerilor democratice, modificările din 2008 au luat în considerare
recomandările făcute doar într-o măsură limitată. Modificările cheie cuprind creşterea
pragului electoral pentru reprezentarea partidelor în Parlament,11 interzicerea creării
coaliţiilor preelectorale şi limitarea drepturilor persoanelor cu cetăţenie multiplă12 de a
deveni deputaţi. Acestea au stârnit îngrijorări în rândul partidelor de opoziţie. Luate
împreună, aceste prevederi creează obstacole pentru reprezentarea partidelor, candidaţilor şi
cetăţenilor, inclusiv persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale.
Unele aspecte importante nu sunt reglementate suficient de Codul Electoral, lăsând o marjă
largă de discreţie CEC. Ocazional CEC a adoptat instrucţiuni pentru a rezolva omisiunile sau
ambiguităţile din cadrul juridic.13 Statutul juridic al acestor instrucţiuni rămâne neclar.
Modificările operate în Codul Electoral în 2008 au introdus un alineat nou în Articolul 60,
care prevede că în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare, până la validarea
rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să
dispună renumărarea voturilor. Oricum articolul nu prevede cerinţele procedurale specifice şi
nu stipulează motivele acceptabile pentru solicitarea renumărării.
V.

SISTEMUL ELECTORAL

Deputaţii în Parlament sunt aleşi în cadrul unei singure circumscripţii naţionale prin
reprezentare proporţională. Alegătorii votează pentru liste de partid închise sau pentru
10

11
12

13

Proiectul Legii privind partidele politice şi al Legii privind întrunirile a fost supus analizei juridice a
OSCE/BIDDO
înainte
de
adoptare,
ambele
fiind
disponibile
la
www.legislationline.org/documents/id/1953 şi www.legislationline.org/countries/country/14 .
Circa 15 procente de voturi exprimate la aceste alegeri nu vor fi reprezentate în Parlament din cauza
respectării pragului de şase procente.
Pe data de 18 noiembrie 1008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis o hotărâre
împotriva Republicii Moldova, că această restricţie încalcă dreptul de a fi ales, prevăzut de Articolul 3
al Protocolului nr. 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Hotărârea CEDO din 18 noiembrie
2008 în cazul Tănase şi Chirtoacă vs. Moldova (dosar nr. 7/08). Guvernul Republicii Moldova a atacat
această hotărârea în Marea Cameră CEDO pe data de 6 aprilie 2009.
O astfel de instrucţiune a fost emisă în atenţia CC şi autorităţilor locale, prin care se clarifica faptul că
cetăţenii Republicii Moldova de peste hotare urmau să rămână înregistraţi în listele electorale de bază.
Instrucţiunea nr. 4, CEC 8/414, din 23 martie 2009.

Republica Moldova
Alegeri Parlamentare, 5 aprilie 2009
Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO

Pagina: 8

candidaţi independenţi. Pragul de obţinere a reprezentării este de şase procente din voturile
valabil exprimate pentru partidele politice şi trei procente pentru candidaţii independenţi.14
Candidaţii independenţi eligibili îşi primesc primii mandatele, iar restul mandatelor sunt
alocate între listele de partid eligibile proporţional voturilor exprimate pentru acestea
conform metodei d’Hondt.
Pragul pentru reprezentare parlamentară s-a schimbat de câteva ori pe parcursul ultimilor ani.
După alegerile din 2005, pragul pentru partide a fost micşorat de la şase la patru la sută. Deşi
aceasta a fost considerat drept o îmbunătăţire în Opinia comună a OSCE/BIDDO şi Comisia
de la Veneţia a Consiliului Europei din 2007,15 modificările Codului Electoral din 2008 au
ridicat înapoi pragul la şase la sută.
Alegerile se consideră valabile dacă la ele au participat 50 procente din alegătorii înregistraţi.
Numărul total al alegătorilor înregistraţi cuprinde alegătorii incluşi atât în listele electorale de
bază, cât şi în cele suplimentare. În cazul în care această condiţie privind prezenţa minimă nu
este satisfăcută, se vor organiza alegeri repetate în decurs de 14 zile în baza aceloraşi liste de
candidaţi şi liste electorale, fiind necesară o prezenţă minimă mai mică, de cel puţin o treime
din electorat. Dacă alegerile repetate nu vor satisface condiţia acestei prezenţe minime mai
mici, vor fi anunţate alegeri noi. OSCE/BIDDO şi Comisia de la Veneţia a Consiliului
Europei au recomandat în repetate rânduri înlăturarea acestei condiţii privind prezenţa
minimă la urne, întrucât aceste prevederi creează posibilitatea unui întreg ciclu de alegeri
eşuate.16
VI.

ADMINISTRAREA ALEGERILOR

Alegerile parlamentare din 2009 au fost administrate de o administraţie electorală de trei
nivele, compusă din CEC, 35 consilii electorale de circumscripţie (CC)17 şi 1.977 birouri
electorale ale secţiilor de votare (BSV). Organele de administrare a alegerilor nu pot include
membri ai partidelor politice sau ai consiliilor locale. Concurenţii electorali au dreptul de a
numi câte un reprezentant cu drept de vot consultativ la fiecare nivel al administraţiei
electorale.
CEC este un organ permanent compus din nouă persoane, numite în funcţie pe un termen de
cinci ani. Legea prevede ca un membru al CEC să fie numit de către Preşedinte şi unul de
către guvern. Ceilalţi şapte sunt desemnaţi de către partidele politice, corespunzător
numărului locurilor deţinute.18
Toate 35 CC care au fost constituite pentru aceste alegeri au cate 11 membri19 - doi fiind
numiţi de judecătoriile de sector20, iar ceilalţi nouă desemnaţi de partidele politice,
corespunzător reprezentării lor în Parlament. PCRM, AMN, PDM şi PPCD au avut dreptul să
14
15
16
17
18
19
20

Nici un candidat independent nu a reuşit vreodată să treacă pragul electoral.
Opinia comună a OSCE/BIDDO şi Comisiei de la Veneţia cu privire la Codul Electoral al Republicii
Moldova din 27 martie 2007 (CDL-AD(2007)040), pag. 5.
Opinia comună a OSCE/BIDDO şi Comisiei de la Veneţia cu privire la Codul Electoral al Republicii
Moldova din 10 aprilie 2008 (CDL-AD(208)022), pag. 15.
Având 37 unităţi teritorial-administrative, Moldova este divizată în 37 de circumscripţii electorale. Cu
toate acestea două CC din Bender şi Tiraspol, localizate în regiunea transnistreană, nu a fost create.
În componenţa sa actuală, CEC a fost numit în 2005 şi include funcţionari numiţi de PCRM, AMN,
PDM şi PPCD.
Termenul de creare a CC este de 50 de zile înainte de alegeri. Codul Electoral prevede că CC au de la 7
la 11 membri.
Din cele 70 persoane numite de judecătorii, 16 erau judecători în exerciţiul funcţiunii.
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desemneze 5, 2, 1 şi 1 membri în CC respectiv. Membrii BSV au fost numiţi de CC şi acestea
erau formate din şapte, nouă sau unsprezece membri21; trei din ei au fost numiţi de consiliile
locale, iar restul – de partidele parlamentare. În unele cazuri procesul de numire a membrilor
BSV a dus la tensiuni între partidul de guvernământ şi cele de opoziţie, ultimele fiind
nemulţumite de nivelul reprezentării. Observatorii MOA OSCE/BIDDO au raportat că
deciziile privind numărul membrilor BSV nu erau luate consistent pe baza unor criterii
uniforme. În unele BSV numărul membrilor BSV a fost aparent stabilit urmare a
compromiselor dintre partidele politice, pe când în altele CC au stabilit numărul membrilor
BSV în baza numărului alegătorilor din circumscripţie.
CEC a activat de o manieră, în general, transparentă şi profesionistă, deşi uneori au fost
exprimate îngrijorări cu privire la imparţialitatea sa. Şedinţele CEC şi agenda erau publicate
regulat pe pagina web a CEC. Şedinţele au fost bine organizate şi deschise pentru public,
mass-media din ţară şi observatori. Hotărârile erau anunţate prin comunicate de presă şi
publicate pe pagina web, majoritatea în decursul a 24 ore. Deciziile considerate importante
din punct de vedere politic erau adoptate de regulă cu şase voturi pro şi trei contra.22
CEC a adoptat o serie de hotărâri importante, inclusiv cu privire la (a) acordarea drepturilor
de vot alegătorilor ce nu au viză de reşedinţă sau cu acte de identitate expirate, (b) aplicarea
ştampilei în actele de identitate ale alegătorilor, ca măsură împotriva unei posibile votări
multiple şi (c) deschiderea secţiilor de votare peste hotare.23
Unele prevederi ale Codului Electoral nu au fost implementate deloc sau au fost tratate de
administraţia electorală ca „opţionale”. Au avut loc neglijări ocazionale ale termenelor
electorale şi nu a fost asigurată adecvat asumarea responsabilităţii pentru procesul de tipărire
a buletinelor de vot şi distribuire a Certificatelor pentru drept de vot (CDV) de la CC către
BSV. În pofida cerinţelor legale, majoritatea secţiilor de votare vizitate de observatorii MOA
OSCE/BIDDO pe parcursul perioadei electorale nu au reuşit să se deschidă cu 20 zile înainte
de alegeri, iar în jumătate din secţiile de votare vizitate nu era afişată lista electorală.
CEC a oferit instruiri partidelor politice şi persoanelor care puteau fi desemnate în calitate de
membri ai comisiilor electorale în formatul „formarea formatorilor” începând cu sfârşitul
anului 2008. Instruiri suplimentare au fost oferite preşedinţilor BSV pe parcursul perioadei
electorale. De asemenea CEC a produs în cooperare cu organizaţiile internaţionale manuale,
materiale video pentru instruirea comisiilor electorale, precum şi spoturi de educare a
alegătorilor.
După ce a început tipărirea buletinelor de vot la două tipografii din Chişinău, în total patru
candidaţi şi partide s-au retras din cursă şi CEC a emis o instrucţiune pentru BSV privind
aplicarea unei ştampile speciale „RETRAS” în dreptul candidaţilor retraşi pe fiecare buletin
primit. În câteva cazuri, BSV au aplicat ştampila „RETRAS” greşit deteriorând cantitatea lor
de buletine, fiind necesară tipărirea repetată a buletinelor în ajunul alegerilor.

21
22
23

Termenul de creare a BSV este de 20 de zile înainte de alegeri. Codul Electoral prevede că CC au de la
5 la 11 membri.
Voturile separate aparţineau de regulă celor doi membri din partea AMN şi unui membru din partea
PDM din cadrul CEC.
Au fost deschise circa 33 secţii de votare peste hotare pe lângă ambasade şi oficiile consulare de peste
hotare, toate fiind atribuite CC Chişinău. Una din controverse care a ajuns şi la instanţele de judecată a
apărut în baza solicitării unor partide politice şi indivizi de a deschide secţii de votare suplimentare
pentru votarea în afara ţării, asigurând astfel exercitarea dreptului de vot pentru un număr mare de
cetăţeni moldoveni de peste hotare.
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În hotărârea sa din 20 martie, CEC a oferit alegătorilor cu reşedinţa în regiunea transnistreană
posibilitatea de a vota în 10 secţii de votare speciale. Alegătorii din Transnistria nu au fost
incluşi în listele electorale de bază. Numele lor au fost incluse în listele suplimentare, iar
buletinele au fost aruncate în urne de vot separate. Aceste buletine au fost numărate şi
raportate separat. Opt din zece secţii de votare au deservit atât alegătorii înregistraţi în listele
de bază, cât şi alegătorii transnistreni.
VII.

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

Cetăţenii Republicii Moldova care până la data alegerilor au atins vârsta de 18 ani au dreptul
de a vota, cu excepţia cazului dacă sunt declaraţi incapabili sau împotriva cărora a fost
pronunţată o sentinţă de privaţiune de libertate pentru infracţiune gravă printr-o hotărâre
definitivă a instanţei de judecată. Alegătorul poate fi inclus într-o listă electorală a secţiei de
votare din localitate unde îşi are reşedinţa permanentă sau temporară, care este confirmată
prin ştampila respectivă aplicată în fişa de însoţire a buletinului de identitate a alegătorului.
Alegătorul cu reşedinţa permanentă sau temporară este înregistrat la secţia de votare
corespunzătoare reşedinţei sale temporare.
Responsabilitatea pentru compilarea listelor electorale este pusă în sarcina autorităţilor
publice locale.24 Autorităţile locale sunt obligate să actualizeze listele electorale în fiecare an
şi să le prezinte la CEC până la data de 1 martie a fiecărui an. Anul acesta CEC a extins
procesul de colectare a datelor până la 15 martie, care în conformitate cu calendarul electoral
era data de publicare a listelor electorale. CEC a cooperat cu Ministerul Dezvoltării
Informaţionale pentru a asigura o evidenţă corespunzătoare a alegătorilor. Pe data de 19
ianuarie CEC a primit de la MDI lista populaţiei cu drept de vot şi a transmis datele
autorităţilor publice locale pentru a-i asista în compilarea listelor electorale.25
MDI administrează Registrul permanent de Stat al Populaţiei şi este şi organul responsabil de
eliberarea actelor de identitate. Mai mult decât atât, MDI este responsabil şi de înregistrarea
domiciliului, el deţine şi informaţia privind reşedinţa temporară şi/sau permanentă. Astfel se
pare că MDI deţine toată informaţia necesară pentru compilarea listelor de alegători. Aceste
date ar putea reprezenta cea mai sigură sursă de informaţie cu privire la alegători, care sunt
păstrate la nivel central într-un format electronic uşor de gestionat. De aceea nu este clar de
ce responsabilitatea legală pentru compilarea listelor electorale le revine autorităţilor publice
locale, care nu par să posede informaţie sigură despre alegători.
Aranjamentul actual, unde MDI oferă date despre alegători la CEC, care apoi transmite
această informaţie autorităţilor locale, deşi fără a cere ca această informaţie să fie utilizată
drept bază primară pentru compilarea listelor, duce la un proces netransparent şi estompează
linia de responsabilitate. Pe data de 17 martie 2009, în baza listelor electoral compilate de
către autorităţile locale, CEC a anunţat numărul alegătorilor înregistraţi de 2.549.804, o
creştere de 10 procente comparativ cu ultimele alegeri parlamentari.26
Observatorii OSCE/BIDDO au remarcat că metodele de compilare a listelor electorale au
variat considerabil în diferite autorităţi publice locale, ceea ce a dus la controverse între CEC
şi unele autorităţi locale, în special în privinţa includerii alegătorilor de peste hotare. Pe 23
24
25
26

Articolul 22(g) şi Articolul 39(1) al Codului Electoral.
Conform datelor furnizate de MDI, la data de 19 ianuarie 2009 numărul cetăţenilor înregistraţi cu drept
de vot era de 2.761.256.
Numărul alegătorilor înregistraţi în listele electorale de bază pentru Alegerile Parlamentare 2005 a fost
de 2.270.668.
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martie, CEC a emis o clarificare că alegătorii de peste hotare urmează a fi incluşi în listele
electorale de bază. Aceasta a fost contestată în unele localităţi, de ex. în Hânceşti şi
Găgăuzia. Conform CEC, această clarificare a dus la creşterea numărului de alegători
înregistraţi, care pe data de 1 aprilie a fost anunţat ca fiind de 2.598.875, cu circa 50.000 mai
mult comparativ cu cifra anunţată pe 17 martie.
Altă cifră a fost raportată în ziua următoare alegerilor, când CEC a anunţat că numărul
alegătorilor înregistraţi pe listele electorale de bază pe data de 5 aprilie a fost de 2.564.710
(cu circa 34.810 mai puţin decât cifra anterioară). Listele electorale pentru BSV de peste
hotare au fost compilate în baza datelor oferite de şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor
consulare ale Republicii Moldova. Conform CE, pe data de 1 aprilie peste hotare au fost
înregistraţi 22.064 alegători; oricum, numărul din procesul-verbal era de 18.419 alegători.
Unele fluctuaţii ale numărului alegătorilor înregistraţi într-o perioadă scurtă de timp stârneşte
dubii în privinţa exactităţii listelor electorale şi calităţii prelucrării datelor. Actorii electorali
şi-au exprimat îngrijorarea referitor la aceste discrepanţe şi posibilele erori, înregistrări duble
şi/sau lipsă în listele electorale compilate de autorităţile locale, dar şi în datele MDI.
Verificarea limitată în cazuri separate a datelor MDI în perioada postelectorală de către MOA
OSCE/BIDDO a dezvăluit că în anumite cazuri Ministerul nu dispunea de cea mai recentă
informaţie privind schimbarea stării civile şi reşedinţa cetăţenilor cu drept de vot.
În privinţa inexactităţilor din listele electorale, practica utilizării listelor electorale
suplimentare a fost subiect de dispută după aceste alegeri. Listele electorale suplimentare au
fost compilate de BSV în ziua alegerilor pentru o anumită categorie de alegători. Acestea au
inclus alegătorii cu domiciliul pe teritoriul circumscripţiei, dar care nu a fost incluşi în lista
electorală de bază, alegătorii care au prezentat CDV, alegătorii care au folosit urnele mobile,
alegătorii din Transnistria care au votat la una din cele zece secţii de votare speciale,
alegătorii neînregistraţi care votează la locul ultimei lor înregistrări, precum şi alegătorii de
peste hotare care nu au fost incluşi în lista electorală de bază a BSV respectiv de peste
hotare.27 Numărul total al alegătorilor pe listele electorale suplimentare a fost de 117.563,
constituind 4,4 procente din numărul total de alegători pe listele de bază şi cele suplimentare.
După ziua alegerilor CEC a anunţat numărul final al alegătorilor înregistraţi de 2.700.692.
VIII. ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
CEC a înregistrat 1.183 candidaţi pe 12 liste de partid, precum şi cinci candidaţi
independenţi.28 Ei au fost înregistraţi în cadrul unui proces general inclusiv şi în limita
termenelor legale.29 Două cereri din partea candidaţilor independenţi au fost respinse de CEC
din cauza numărul insuficient de semnături valabile prezentate. Ambii candidaţi au atacat
hotărârile CEC, care au fost menţinute de Curtea Supremă de Justiţie.
Partidele politice înregistrate la Ministerul Justiţiei au avut dreptul să prezinte listele lor de
candidaţi pentru înregistrare la CEC. Candidaţii independenţi au trebuit să prezinte cel puţin
2.000, dar nu mai mult de 2.500 de semnături întru susţinerea cererilor lor de înregistrare.30
27
28

29

30

16.657 de alegători peste hotare au fost adăugaţi în listele electorale suplimentare.
Iniţial au fost înregistrate 15 liste de partid şi 6 candidaţi independenţi. Ulterior trei partide politice,
printre care „Pentru neam şi ţară”, „Alianţa Verde” din Moldova şi Uniunea Muncii „Patria-Rodina”, şi
un candidat independent, dna Valentina Cuşnir, s-au retras din cursă.
CEC a primit cererile de înregistrare în perioada 5 februarie – 5 martie. Hotărârile cu privire la
înregistrare trebuiau să fie luate în cel mult şapte zile de la depunerea cererii. Ultimii concurenţi au fost
înregistraţi pe 10 martie.
Articolul 78 (2) al Codului Electoral.
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Listele de partid şi candidaţii independenţi intraţi în cursa electorală au apărut în buletinul de
vot în ordinea înregistrării lor la CEC. În cazul în care câteva cereri de înregistrare au fost
depuse în acelaşi timp, CEC a organizat tragere la sorţi31.
Din cauza interdicţiei de a forma alianţe preelectorale, listele multor partide politice au inclus
candidaţi care anterior au fost membri proeminenţi ai altor partide. Întrucât candidaţii nu
trebuie să fie membri ai partidului desemnat, ei de asemenea nu pot fi şi membri ai altui
partid.
În conformitate cu noua Lege privind partidele politice,32 toate partidele înregistrate vor
aduce în concordanţă cu prevederile legii noi documentele care stau la baza constituirii şi
funcţionării lor până la 1 octombrie 2008. 33 Deşi câteva din cele 28 de partide înregistrate au
avut probleme cu acest proces,34 acestea nu au avut un impact direct asupra capacităţii lor de
a-şi înregistra listele de candidaţi la CEC sau asupra activităţilor lor de campanie electorală.
Din cei 101 de deputaţi aleşi, 21 au iniţiat procedurile de renunţare la cetăţenie(i) pe care
o(le) posedă, pentru a se conforma prevederilor Codului Electoral care interzic persoanelor
cu cetăţenie multiplă să ocupe funcţia de deputat. Conform CEC, toţi candidaţii aleşi vizaţi
au trebuit să prezinte confirmările relevante la Curtea Constituţională, când le-au fost
validate mandatele. Un candidat cu cetăţenie dublă de pe lista PL, primarul oraşului
Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, a decis să nu accepte funcţia parlamentară şi să rămână în
funcţia sa de primar.
IX.

CAMPANIA ELECTORALĂ

Urmare a unui start cu rezonanţă redusă, campania în general pluralistă a luat amploare după
finalizarea înregistrării candidaţilor pe 10 martie. În afara Chişinăului, campania a constat în
mare parte din agitaţie de la uşă la uşă şi amplasarea panourilor şi afişelor electorale.
Majoritatea evenimentelor de campanie au avut loc în primul rând în Chişinău şi, pe
parcursul ultimelor două săptămâni ale campaniei, şi în câteva centre regionale ale ţării.
Partidul de guvernământ PCRM a subliniat realizările economice din ultimii opt ani,
necesitatea stabilităţii şi poziţia internaţională a Preşedintelui, care s-a implicat într-un număr
sporit de activităţi de politică externă pe parcursul campaniei. Majoritatea partidelor de
opoziţie au criticat PCRM pentru corupţia răspândită şi administrarea proastă şi şi-au
desfăşurat campaniile pe baza retoricilor anti-comuniste. Agitaţia electorală negativă, în
special îndreptată împotriva reprezentanţilor cheie ai opoziţiei, a devenit tot mai frecventă
odată cu apropierea zilei alegerilor.
OSCE/BIDDO a primit numeroase rapoarte din partea concurenţilor electorali privind
înlăturarea, distrugerea şi murdărirea afişelor şi panourilor electorale şi a verificat astfel de

31
32
33
34

Articolul 44 (2) al Codului Electoral.
Legea privind partidele politice, adoptată la 21 decembrie 2007.
Art. 34 (2) al Legii privind partidele politice
În cazul MAE, Ministerul Justiţiei nu a fost de acord cu înregistrarea depusă privind modificările
legate de schimbarea numelui. Pe data de 29 ianuarie 2009, Curtea Supremă de Justiţie a hotărât să
remită dosarul înapoi la Curtea de Apel pentru considerare. În cazul UCM, Ministerul a avut pretenţii
cu privire la alegerea fostului Prim-ministru Vasile Tarlev în funcţia de Preşedinte al UCM, cu erori
procedurale în procesul de alegeri. Partidul a atacat această hotărâre în instanţa de judecată, în ultima
instanţă Curtea Supremă de Justiţie a menţinut refuzul Ministerului de a-l înregistra pe dl Tarlev în
calitate de preşedinte.
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cazuri în Chişinău, Vulcăneşti şi Bălţi. În Orhei birourile unor partide de opoziţie au fost
vandalizate în noaptea de pe 16 pe 17 martie.
MOA OSCE/BIDDO a observat cazuri de intervenţie în întrunirile şi adunările desfăşurate de
partidele de opoziţie. Pe data de 13 martie în Chişinău, la un marş de protest al tinerilor
organizat de AMN în faţa Ministerului de Interne, persoane neidentificate au aruncat sticle
împlute cu vopsea în grupul de participanţi. Unele adunări ale partidelor de opoziţie au fost
deranjate de grupuri aparent organizate care strigau insulte în adresa participanţilor şi
candidaţilor, după cum a fost observat în raionul Orhei şi oraşul Bălţi.
Pe parcursul perioadei electorale, MOA OSCE/BIDDO a primit numeroase rapoarte din
partea partidelor de opoziţie privind diverse forme de implicare a poliţiei în campanie. Au
fost numeroase acuzări de intimidare a candidaţilor şi alegătorilor, unele din acestea fiind
verificate. Partidele s-au plâns de obstrucţionări şi intimidări de către poliţie la adresa
alegătorilor care doreau să participe la adunările lor. Partidele de opoziţie s-au plâns că în
unele oraşe poliţia a oprit autocarele cu susţinătorii partidului care planificau să participe la
adunări, cum a fost adunarea desfăşurată de PLDM în Chişinău pe 22 martie. MOA
OSCE/BIDDO a confirmat aceste rapoarte în Orhei şi Bălţi.
Cu câteva luni înainte de alegeri au fost iniţiate anchete penale şi investigaţii fiscale
împotriva unor lideri de opoziţie şi activişti de partid. MOA OSCE/BIDDO a fost informată
şi despre un arest, un caz în instanţa de judecată şi o eventuală expulzare a doi consultanţi
străini ai PLDM. În alt caz, MOA OSCE/BIDDO a confirmat un caz când un funcţionar de
rang înalt al poliţiei din Briceni a fost demis din cauza refuzului de a contribui la o presupusă
activitate a poliţiei desfăşurată în favoarea PCRM. Într-un alt caz pe data de 25 februarie
postul de televiziune Albasat TV din Nisporeni a fost percheziţionat de poliţie, pentru ca
ulterior un dosar penal să fie intentat împotriva postului pentru încălcarea unui contract de
muncă din 2006.
MOA OSCE/BIDDO a primit rapoarte credibile din partea candidaţilor, activiştilor de partid
sau familiilor lor, inclusiv din Edineţ şi Briceni, cu privire la presiuni din partea angajatorilor
ca să-i determine să iasă din cursa electorală sau să nu mai participe în campanie, în caz
contrar urmând a fi concediaţi. Partidele de opoziţie au informat MOA OSCE/BIDDO despre
presiunile exercitate asupra funcţionarilor publici şi studenţilor pentru a-i determina să
participe la întrunirile PCRM şi să se abţină de la participarea în adunările desfăşurate de
opoziţie. Astfel de rapoarte au fost primite dintr-un şir de localităţi şi au fost verificate de
observatorii MOA OSCE/BIDDO din Briceni şi Ialoveni.
În general, neajunsurile remarcate pe parcursul campaniei nu sunt în conformitate cu
Paragraful 7.7 al Documentului OSCE din 1990 de la Copenhaga, care stabileşte că
atmosfera în care se desfăşoară campania trebuie să fie lipsită de intervenţii şi intimidări
administrative.
MOA OSCE/BIDDO a remarcat de asemenea modalitatea neuniformă de aplicare de către
autorităţile publice locale a noii Legi privind întrunirile adoptată în 2008, ceea ce a creat
anumite confuzii pe parcursul campaniei electorale. Unii concurenţi electorali şi autorităţi
locale se pare că au crezut că autorizarea încă mai este necesară pentru a desfăşura întruniri
publice în aer liber, deşi Legea nouă prevede doar notificarea autorităţilor publice de către
organizatori.
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FINANŢAREA CAMPANIEI ELECTORALE

Codul Electoral conţine reglementări detaliate a finanţării campaniei preelectorale.
Concurenţii electorali sunt obligaţi să deschidă „Conturi electorale” speciale şi să asigure că
toate donaţiile şi plăţile legate de campanie sunt trecute prin aceste conturi şi sunt înregistrate
în modul cuvenit. Legea prevede posibilitatea obţinerii împrumuturilor fără dobândă acordate
de stat pentru desfăşurarea campaniei. Plafonul fondului campaniei este stabilit de CEC
pentru fiecare alegeri în parte. Printr-o hotărâre adoptată la 6 februarie 2009, CEC a stabilit
plafonul de 12.000.000 lei pentru un partid politic şi 500.000 pentru un candidat independent.
Donaţiile din surse străine şi anonime, precum şi de la organizaţii de caritate sau religioase
sunt interzise. Concurenţii înregistraţi au fost obligaţi să prezinte declaraţii financiare la CEC
o dată în două săptămâni. Rapoartele privind cheltuielile de campanie ale candidaţilor se
consideră informaţie publică şi de aceea au fost plasate pe pagina web a CEC.35
După primirea celui de-al doilea raport financiar pe 17 aprilie, CEC a mustrat oficial PCRM
pentru achitarea întârziată pentru publicitatea electorală apărută în ziarul său de partid, care
nici nu au fost explicit marcată „achitat din fondul electoral” după cum cere legea.36
Reprezentantul PCRM la CEC a contestat cu succes decizia în Curtea de Apel. CEC a depus
recurs la Curtea Supremă de Justiţie, care a menţinut hotărârea instanţei de judecată ierarhic
inferioare.37 De la Uniunea Centristă din Moldova (UCM) şi Partidul Dezvoltării Spirituale
„Moldova unită” CEC a cerut şi a primit clarificări referitor la veniturile şi cheltuielile
acestora, întrucât rapoartele prezentate iniţial au fost considerare incomplete. Oricum,
autorităţile fiscale au blocat pe 2 aprilie contul UCM pentru o presupusă neachitare a
impozitelor. Urmare a apelului UCM către autorităţile fiscale cum că aceasta ar fi o încălcare
a Codului Electoral, contul a fost deblocat după 24 ore.
XI.

MASS-MEDIA

A.

CONTEXT

Deşi radioul are o audienţă însemnată în regiunile rurale, televiziunea este cea mai influentă
sursă de informaţie. Conform datelor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, agenţia
reglementatoare pentru radiodifuzori, la moment în ţară sunt licenţiate 84 de posturi. Două
canale, radiodifuzorul public Moldova 1 şi radiodifuzorul privat NIT, au acoperire naţională.
Celelalte posturi de televiziune au o acoperire mult mai limitată, majoritatea doar în oraşele
mai mari. Ziarele au un impact limitat din cauza circulaţiei relativ reduse.
În general, mass-media din Moldova rămâne a fi vulnerabilă la influenţa politică, parţial din
cauza incapacităţii financiare a mijloacelor de informare în masă şi din cauză că piaţa
publicitară este încă în curs de dezvoltare. Radiodifuzorii nu reuşesc în continuare să
faciliteze adevărate dezbateri publice şi schimburi de opinii şi în majoritatea cazurilor nu
reuşesc să ofere reportaje analitice investigative şi critice, care ar oferi publicului o
diversitate de păreri. Radiodifuzorul public, care în multe regiuni ale ţării este unica sursă de

35
36
37

Partidele au prezentat la CEC rapoarte financiare interimare pe parcursul campaniei, pe 3 martie şi pe
17 martie. CEC a oferit această informaţie presei şi a publicat-o pe pagina sa web.
Hotărârea CEC nr. 2343 din 17 martie.
Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie din 30 martie privind menţinerea Hotărârii Curţii de Apel
Chişinău nr. 3-1626/09 din 24 martie 2009.
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informaţie, necesită în continuare să fie transformată într-un serviciu public cu adevărat
independent.38
Postul privat Pro TV, perceput ca una din puţinele surse gata să ofere puncte de vedere
politice diferite, s-a confruntat cu probleme în luna decembrie 2008, legate de prelungirea
licenţei. După ce au fost formulate îngrijorări de către comunitatea diplomatică şi
Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Presei,39 Pro TV şi-a putut continua activitatea, iar
concursul pentru licenţele noi a fost amânat pentru perioada de după alegerile din 2009.
Tenderul a fost anunţat pe data de 29 mai, permiţând altor organizaţii să propună oferte
pentru preluarea frecvenţelor PRO TV.
B.

CADRUL JURIDIC ŞI DE REGLEMENTARE PENTRU MASS-MEDIA

Constituţia garantează libertatea exprimării şi interzice cenzura. Codul Electoral, Codul
Audiovizualului şi Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de
informare în masă (în continuare Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale)
formează cadrul juridic de reflectare a campaniei în mijloacele de informare în masă.
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale a fost adoptat de CEC pe 2 februarie,
în baza unui concept elaborat de CCA. Versiunea finală adoptată a Regulamentului privind
reflectarea campaniei electorale a inclus o prevedere binevenită, care permitea reflectarea
activităţilor de campanie în programele de actualităţi.40 Aceasta reprezintă o clarificare
importantă a discutabilului Articol 47(4)41 din Codul Electoral, care în alegerile anterioare a
fost interpretat ca limitând reflectarea campaniei în mass-media exclusiv la timpul de antenă
gratuit şi cu plată şi a fost supus criticii atât în rapoartele OSCE/BIDDO, cât şi în analizele
juridice.
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale prevede printre altele şi ca dezbaterile
şi timpul de antenă cu plată să fie acordat concurenţilor în baza principiului „condiţiilor
egale”. Fiecare concurent înregistrat au avut dreptul la maximum 120 de minute de timp de
antenă cu plată pe parcursul campaniei la televiziunea şi radioul public, respectiv. În plus,
concurenţii au avut dreptul de a participa gratuit în dezbaterile organizate de mass-media
publică. Radiodifuzorii privaţi au avut dreptul să ofere aceleaşi formate. În ceea ce priveşte
programele de actualităţi, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale în Articolul
4 obligă instituţiile mass-media să asigure o reflectare echitabilă, echilibrată şi imparţială a
campaniei electorale. De asemenea, Articolul 7 al Codului Audiovizualului stipulează că
radiodifuzorii publici şi privaţi trebuie să respecte principiile echilibrului, imparţialităţii,
obiectivităţii, exactităţii şi pluralismului în programele sale de ştiri.
Una din prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale interzice
„utilizarea materialelor video sau audio în care apar personalităţi istorice din Moldova şi de
peste hotare, precum şi simbolica statelor străine, organismelor internaţionale, dar şi
38

39
40

41

A se vedea Raportul Reprezentantului OSCE pentru libertatea presei, dl Miklos Haraszti, prezentat
Consiliului
Permanent
al
OSCE
în
iulie
2008,
disponibil
la
www.osce.org/documents/pc/2008/07/32052_en.pdf.
www.osce.org/fom/item_1_35720.html.
În conformitate cu Articolul 20 al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale „în
emisiunile informative şi de actualităţi ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din campania
electorală vor fi reflectate, însă nu vor fi însoţite de comentarii”.
„În perioada desfăşurării dezbaterilor electorale, în afara timpului de antenă gratuit, nu se admite
difuzarea materialelor publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea acestora
şi a persoanelor lor de încredere, a reportajelor televizate sau radiofonice de la întâlnirile concurenţilor
electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru ale concurenţilor din rândul conducătorilor de rang
republican sau raional în colectivele de muncă”.
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imaginea persoanelor oficiale străine” în spoturile electorale.42 Aceste restricţii vin în
contradicţie cu principiul libertăţii exprimării şi accesului la informaţie garantat de Articolele
32 şi 34 ale Constituţiei. Este regretabil că aceste restricţii au fost folosite pe larg drept
motive pentru contestaţii din partea concurenţilor electorali împotriva oponenţilor lor.
Deşi Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale stipulează că observarea
respectării cerinţelor legale legate de mass-media este efectuată de CEC şi de CCA, este
menţionat că soluţionarea litigiilor dintre concurenţii electorali şi instituţiile mass-media ţine
de competenţa CEC şi/sau a instanţelor de judecată. Pe lângă faptul că este destul de ambiguu
în privinţa acestui subiect, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale pare să
contravină Codului Audiovizualului, conform căruia CCA este unicul organ abilitat să aplice
sancţiuni instituţiilor mass-media.
C.

CONSTATĂRILE MONITORIZĂRII MIJLOACELOR MASS-MEDIA

Pe data de 27 februarie, MOA OSCE/BIDDO a început activităţile sale de monitorizare a
mass-media. Misiunea a evaluat în termeni calitativi şi cantitativi reflectarea campaniei de
către şapte posturi de televiziune, inclusiv unul amplasat în Găgăuzia, două posturi de radio
şi nouă ziare.43 În general, instituţiile media au depus un efort pentru a oferi alegătorilor
informaţie electorală şi politică adecvată, în principal prin intermediul dezbaterilor şi
publicităţii cu plată. În acelaşi timp, în cadrul programelor de ştiri radiodifuzorii publici şi
unii privaţi au dedicat o porţiune însemnată reflectării mai degrabă a activităţilor
Preşedintelui şi altor demnitari, decât concurenţilor electorali.
În programele de ştiri difuzate în orele de vârf, posturile finanţate de la bugetul de stat,
Moldova 1 şi Radio Moldova au reflectat într-o anumită măsură un număr larg de concurenţi
electorali; oricum limitat în timp44 şi în tonalităţi diferite. PCRM a beneficiat de cea mai
pozitivă reflectare, în timp ce AMN şi PLDM au fost prezentaţi predominant într-o tonalitate
neutră sau negativă. În acelaşi timp, în programele sale de ştiri, radiodifuzorii publici au
reflectat pe larg activităţile oficiale ale autorităţilor,45 prezentându-i în general în lumină
pozitivă sau neutră şi evitând remarcile critice ale performanţei şi politicilor acestora.
Televiziunea publică a oferit spectatorilor aproape zilnic rapoarte privind activităţile
Preşedintelui Voronin, atât cu ocazii internaţionale, cât şi interne. Întrucât Preşedintele şi
majoritatea miniştrilor ocupă poziţii de frunte pe lista electorală a PCRM,46 radiodifuzorul
public a estompat diferenţa dintre reflectarea obligaţiilor constituţionale de serviciu ale

42
43

44
45

46

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale, Articolul 12.
Instituţiile media sunt următoarele: Moldova 1 (instituţie publică a audiovizualului), NIT TV (post de
televiziune cu acoperire naţională), EU TV, N4, Pro TV Chişinău, TV 7 (posturi de televiziune cu
acoperire limitată în afara oraşului Chişinău), Găgăuzia TV (instituţie publică regională a
audiovizualului), Radio Moldova (instituţie publică a audiovizualului), Vocea Basarabiei (post de
radio); Flux, Jurnal de Chişinău, Moldova Suverană, Săptămâna, Timpul, Ziarul de Gardă,
Komsomolskaya Pravda, Moldavskie Vedomosti, Nezavisimaya Moldova (ziarele).
Toţi concurenţii electorali împreună au primit 38 procente (circa 165 minute) de reflectare în noutăţi
referitoare la subiect la Moldova 1 şi 29 procente (circa 87 minute) la Radio Moldova.
42 procente (circa 180 minute) şi 50 procente (circa 150 minute) de informaţie aproape exclusiv
pozitivă şi neutră la Moldova 1 şi, respectiv, Radio Moldova. De asemenea, postul public local
Găgăuzia TV a alocat 39 procente din noutăţile sale activităţilor autorităţilor, care au fost reflectate
într-o tonalitate favorabilă. Aceste procente a fost calculate drept cotă a timpului total acordat tuturor
subiecţilor monitorizaţi, care includ toţi concurenţii electoral, Preşedintele, Guvernul, inclusiv
ministerele, Preşedintele Parlamentului şi organele electorale de toate nivelele.
Dl Voronin a obţinut 90 procente de reflectare în calitate de Preşedinte, ceea ce reprezintă circa 90
minute.
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persoanelor oficiale de rang înalt47 şi activităţilor lor de campanie.48 Aceasta nu este în
conformitate cu Paragraful 5.4 al Documentului OSCE din 1990 de la Copenhaga.
Printre radiodifuzorii privaţi, posturile NIT şi N4 în cadrul programelor lor de ştiri privind
subiectele politice nu au reuşit să prezinte reportaje imparţiale şi o reflectare largă şi
favorizând autorităţile de stat şi PCRM. În acelaşi timp, ambele posturi au prezentat AMN,
PL, PLDM şi UCM în tonalităţi negative sau neutre. Alt difuzor privat EU TV de asemenea a
prezentat ştiri favorabile în reflectarea activităţii autorităţilor de stat, dar preponderent în
favoarea PPCD, inclusiv şi în cadrul talk-show-urilor pe care le desfăşura. Pro TV, TV7 şi
Vocea Basarabiei au fost singurele posturi care au reflectat campania într-un mod mai
echilibrat, difuzând inclusiv ştiri critice la adresa autorităţilor. Cu toate aceste, audienţa lor
potenţială a fost limitată în comparaţie cu cea a posturilor Moldova 1 şi NIT.
Ziarele au oferit cititorilor diferite opinii, reflectând activităţile unui număr mare de partide,
precum şi rapoarte analitice şi articole. Din cauza circulaţiei reduse, impactul lor a rămas
limitat. În timp ce fostele ziare finanţate de stat Moldova Suverană şi Nezavisimaya Moldova
au acordat tratament preferenţial autorităţilor şi PCRM, Timpul şi Jurnal de Chişinău a
prezentat cititorilor o varietate de opinii, acordând preferinţă PLDM şi AMN. Ziarul Flux,
promovat evident de PPCD, a utilizat deseori un limbaj agresiv împotriva rivalilor săi
electorali.
Perioada de linişte electorală nu a fost respectată în ajunul alegerilor de postul privat EU TV
care a difuzat în reluare programul său de actualităţi „Media Express”, difuzat iniţial pe 3
aprilie, în cadrul căruia unei concurenţi electorali (AMN, PLDM, PDM, PSDM) au fost
discreditaţi.
D.

DEZBATERI ŞI PUBLICITATE CU PLATĂ

Pe lângă emisiunile de ştiri instituţiile mass-media au respectat prevederea legală de a oferi
acces echitabil la mass-media tuturor concurenţilor electorali. Un şir de posturi naţionale şi
locale au organizat dezbateri televizate regulate, acordând astfel concurenţilor posibilitatea
de a prezenta alegătorilor platformele lor electorale.49 PCRM nu a participat la dezbaterilor
organizate de postul public Moldova 1 în ultima săptămână a campaniei şi nici la alte
dezbateri organizate de radiodifuzorii privaţi. Deşi este dreptul partidului de a refuza
participarea la dezbateri, neparticiparea PCRM ar fi putut reduce valoarea informaţională a
acestor dezbateri pentru spectatori.
Unsprezece concurenţi electorali au utilizat publicitatea cu plată, cu careva porţiune de
agitaţie negativă mai ales din partea PCRM împotriva oponenţilor electorali. Unii concurenţi
s-au plâns de costurile ridicate pentru spoturile electorale stabilite de Moldova 1, de 450 euro
pe minut, cel mai mare în comparaţie cu preţul oferit de ceilalţi difuzori.

47
48
49

Obligaţiunile şi responsabilităţile Preşedintelui sunt enumerate în Articolele 85-88 al Constituţiei.
Articolul 47(4) al Codului Electoral prevede că „nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în
virtutea funcţiei pe care o ocupă”.
Conform Articolului 64 (5) al Codului Electoral instituţia audiovizualului este obligată să ofere 90
minute pe zi pentru dezbateri. Unele posturi de televiziune, cum ar fi TV7 şi EU TV, au organizat
dezbateri separate pentru partidele politice şi candidaţii independenţi. Majoritatea instituţiilor
audiovizualului, cu excepţia celor publice, au hotărât să desfăşoare dezbateri cu participarea a cel puţin
3 concurenţi.
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Republica Moldova are un sistem judecătoresc de trei nivele care constă din judecătoriile de
primă instanţă, Curţile de Apel50 şi Curtea Supremă de Justiţie din Chişinău. Orice alegător
sau concurent electoral poate contesta acţiunile, inacţiunile sau hotărârile BSV şi CC, precum
şi acţiunile sau inacţiunile concurenţilor electorali, la organul electoral ierarhic superior
şi/sau în instanţa de judecată în cel mult trei zile din momentul acţiunii/inacţiunii sau
hotărârii contestate. Contestaţiile împotriva acţiunilor, inacţiunilor sau hotărârilor CEC se
depun la Curtea de Apel Chişinău.51
Apelurile ce ţin de activitatea BSV sau CC vor fi examinate de organele electorale ierarhic
superioare sau instanţe de judecată pe parcursul a trei zile din momentul depunerii acestora,
dar nu mai târziu decât ziua alegerilor. Apelurile împotriva CEC depuse pe parcursul
perioadei electorale vor fi examinate în cel mult cinci zile. Apelurile depuse la instanţele de
judecată în ziua alegerilor vor fi examinate în aceeaşi zi. Hotărârile judecătoreşti pot fi
contestate la instanţa judecătorească ierarhic superioară pe parcursul a trei zile din momentul
adoptării acestora şi astfel de apeluri vor fi examinate în cel mult trei zile.
Codul Electoral permite contestatarilor să aleagă forumul (organul electoral sau instanţa de
judecată) la care vor depune contestaţia şi nu interzice depunerea simultană în ambele
instanţe. Aceasta creează un potenţial pentru conflicte de jurisdicţie.52
B.

CONTESTAŢIILE EXAMINATE DE CEC ŞI CC

În general, pe parcursul perioadei electorale, CEC şi CC şi-au îndeplinit obligaţiile legate de
adjudecarea contestaţiilor şi au asigurat ca acestea să fie în general examinate în timp
rezonabil, respectând principiul unui proces echitabil. Oricum, unele partide politice şi-au
exprimat îngrijorarea în privinţa imparţialităţii CEC şi CC în adjudecarea contestaţiilor.
CEC a creat un registru de contestaţii, care se actualiza regulat, şi a plasat hotărârile pe
pagina web pe parcursul a 24 de ore de la adoptare. Cu toate acestea lipsa unor reguli şi
instrucţiuni procedurale scrise privind procesarea contestaţiilor şi apelurilor au ridicat semne
de întrebare. În unele cazuri CEC a decis să răspundă la contestaţie prin intermediul unei
scrisori, fără a adopta o decizie oficială, lipsind astfel contestatarul de posibilitatea pentru
apel.
În total CEC a înregistrat circa 186 contestaţii şi apeluri privind activităţile CC şi a adoptat
107 hotărâri. Celelalte contestaţii au fost remise autorităţilor relevante sau răspunse printr-o
scrisoare. Marea majoritate a contestaţiilor s-au referit la reflectarea campaniei electorale în
mijloacele de informare în masă, inclusiv desfăşurarea campaniei contrar principiilor etice,
reflectarea extensivă a Preşedintelui în mass-media, utilizarea imaginilor personalităţilor
naţionale, străine sau istorice sau a simbolurilor de stat în spoturile electorale şi neindicarea
faptului că un anumit material tipărit sau radiodifuzat a fost achitat din fondul electoral.53
50
51
52

53

În Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul şi Comrat.
MOA OSCE/BIDDO a întâmpinat careva dificultăţi în privinţa accesului la orarul şedinţelor şi
hotărârile Curţii de Apel, în mare parte din cauza resurselor limitate ale Curţii.
Codul bunelor practici în materie electorală elaborat de Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei
prevede că “nici reclamanţii şi nici autorităţile nu trebuie să poată alege instanţa de apel”, Linii
directoare şi raport explicativ, CDL-AD(2002)23, pag. 30.
Articolele 38 şi 47 ale Codului Electoral.
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În conformitate cu modificările recent operate în Articolul 13 al Codului Electoral,
funcţionarii de stat de rang înalt care participă în cursa electorală sunt obligaţi să-şi suspende
funcţia pe durata campaniei. Oricum, această cerinţă nu se referă la Preşedintele, Preşedintele
Parlamentului şi Prim-ministru. În lipsa unei astfel de prevederi, toate contestaţiile depuse de
unii concurenţi electorali în privinţa apariţiilor televizate ale Preşedintelui în legătură cu
evenimente care nu par să ceară prezenţă şefului statului au fost respinse. În astfel de cazuri
nu a fost luată în considerare prevederea Articolului 47 al. 4 al Codului Electoral care
stipulează că „nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o
ocupă”.
CEC a primit 19 contestaţii şi cereri referitoare la ziua alegerilor şi a adoptat hotărâri pe
marginea a 10 din acestea. Majoritatea hotărârilor au fost legate de acuzaţii de desfăşurare
ilegală a campaniei pe parcursul celor două zile de linişte electorală. Toate contestaţiile de
acest tip au fost respinse, unele din cauza lipsei de probe, iar altele din cauza faptului că CEC
a hotărât că nu este autoritatea competentă. 54
În regiuni, au fost depuse circa 125 de contestaţii, majoritatea la CC. Distrugerea afişelor şi
amplasarea lor în locuri neautorizate au fost cele mai frecvente subiecte ale acestor
contestaţii. Alte contestaţii au inclus acuzaţii de obstrucţionare a desfăşurării campaniei de
către primari, poliţie sau activişti de partid,55 utilizarea resurselor publice pentru scopuri de
campanie56 şi desfăşurarea ilegală a campaniei electorale de către autorităţile locale sau
membrii organelor electorale.57 În Chişinău majoritatea contestaţiilor depuse la CC s-au
referit la reflectarea campaniei în mass-media.
În rezultatul modificărilor operate în Codul Electoral în 2008, CEC este împuternicit să emită
avertizări concurenţilor electorale care încalcă vreo prevedere a Codului sau să solicite
instanţei de judecată anularea înregistrării acestora.58 Implementarea acestei prevederi noi a
ridicat întrebări privind competenţa şi a rezultat în practici şi hotărâri inconsecvente. La
începutul perioadei electorale atât CC, cât şi CEC au avertizat partidele în privinţa încălcării
Codului Electoral sau a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale. Pe 10
martie CEC a declarat că CC nu sunt abilitate să emită avertizări, iar pe 13 martie CEC a
declarat că ea însăşi nu are dreptul să emită avertizări în adresa mijloacelor de informare în
masă.
În conformitate cu Codul Electoral,59 pe parcursul perioadei electorale candidaţii nu pot fi
arestaţi, reţinuţi, sancţionaţi şi împotriva lor nu se poate intenta proces penal decât cu acordul
CEC, cu excepţia cazurilor de flagrant delict. Procuratura Generală a depus la CEC cinci
cereri pentru arestarea candidaţilor înregistraţi sau pentru intentarea procesului penal
împotriva lor, toate fiind respinse de CEC. În al şaselea caz Procurorul a depus o cerere de
intentare a procedurilor împotriva unui candidat prins în flagrant delict. CEC a răspuns
printr-o scrisoare că în astfel de cazuri nu este necesară autorizarea. Candidatul a contestat
fără succes această „hotărâre” a CEC în Curtea de Apel şi Curtea Supremă. Instanţele au
declarat că scrisoarea CEC nu a putut fi considerată hotărâre legală, din care motiv nu poate
fi subiectul unui apel.
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Spre exemplu, în cazurile care implică presa scrisă, atacuri incriminate asupra onoarei şi demnităţii şi
solicitări privind demiterea membrilor CC.
În Cahul, Comrat şi Orhei.
În Bălţi, Cahul, Ialoveni şi Orhei.
În Comrat, Orhei şi Străşeni.
Articolul 69 al Codului Electoral.
Articolul 46, alin. 5 al Codului Electoral.
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CONTESTAŢIILE LEGATE DE MASS-MEDIA

CEC şi CCA a primit un număr mare de contestaţii privind mass-media. CCA nu a reuşit să
reacţioneze în timp oportun în privinţa dezechilibrului observat în reflectarea campaniei în
mass-media. Deşi a efectuat propria monitorizare a mass-media începând cu mijlocul lui
februarie, CCA a examinat rezultatele monitorizării abia pe 24 martie. Ulterior CCA a
adoptat o hotărâre formală prin care a avertizat şapte radiodifuzori monitorizaţi, inclusiv
Moldova 1, cu privire la nerespectarea principiului pluralismului şi desconsiderarea
diferenţelor în activitatea de difuzare. Această hotărâre a fost publicată oficial abia după
campania electorală şi nu a avut un impact de prevenire.
D.

HOTĂRÂRILE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

Pe parcursul perioadei preelectorale Curtea Supremă a examinat circa 29 apeluri legate de
alegeri. Acestea se refereau la hotărârile CEC cu privire la crearea secţiilor de votare peste
hotare60, aplicarea ştampilelor în actele de identitate ale alegătorilor pentru a preveni votarea
multiplă, amânarea difuzării dezbaterilor până la încheierea procesului de înregistrare a
candidaţilor, refuzul înregistrării a doi candidaţi independenţi din cauza lipsei semnăturilor
valabile, înregistrarea dlui Tarlev în calitate de Preşedinte al UCM şi modalitatea în care
partidele erau înscrise în buletinul de vot. Toate aceste apeluri au fost respinse de Curtea
Supremă. Celelalte apeluri s-au referit la campania electorală, fie în mass-media, fie prin
intermediul întrunirilor publice.
În toate cazurile cu excepţia unuia Curtea Supremă a menţinut hotărârea iniţială a CEC. Pe
19 martie Curtea Supremă a anulat hotărârile anterioare emise de CC Chişinău, CEC şi
Curtea de Apel în privinţa materialului analitic publicat de Asociaţia Presei Independente în
privinţa performanţei PCRM în guvern. Acest material, care a fost distribuit printr-un
supliment de ziar în februarie 2009, a fost calificat în hotărârea iniţială drept campanie
desfăşurată de API împotriva PCRM.
În două cazuri, Curtea Supremă a dispus interzicerea a două evenimente electorale planificate
de PCRM şi notificate la Primăria oraşului Chişinău, după cum este prevăzut în Lega privind
întrunirile. Acţionând în baza apelurilor depuse de Procuror, Curtea Supremă a decis că cele
două evenimente ar fi putut tulbura ordinea publică.61
Întârzierile în punerea la dispoziţie a hotărârilor detaliate scrise nu i-au permis MOA
OSCE/BIDDO să analizeze marea majoritatea a hotărârilor Curţii Supreme de Justiţie. Din
29 de hotărâri pronunţate, doar şase au fost publicate pe pagina web a Curţii până la
încheierea MOA OSCE/BIDDO.
XIII. PARTICIPAREA FEMEILOR
Conform Constituţiei Republicii Moldova femeile şi bărbaţii se bucură de drepturi egale.
Moldova este şi stat semnatar al Convenţiei privind drepturile politice ale femeilor, precum şi
al Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei
(CEDAW) din 1994 şi în 2006 a aderat la Protocolul Opţional al CEDAW. În pofida cadrului
juridic internaţional şi naţional solid care oferă o bază pentru participarea egală a femeilor şi
bărbaţilor, femeile sunt în continuare subreprezentate în viaţa politică, mai ales la nivelele
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Această hotărâre a fost contestată atât de PLDM, cât şi de AMN la CEDO.
Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie din 27 martie şi 2 aprilie 2009.

Republica Moldova
Alegeri Parlamentare, 5 aprilie 2009
Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO

Pagina: 21

înalte ale organelor decizionale. Din 101 deputaţi din Parlamentul actual, 22 au fost femei
(21,8 procente) şi şase miniştri din 20 în actualul guvern sunt femei.
În Moldova legea nu stabileşte cote pentru femei şi astfel partidele politice dispun de
libertatea deciziei câte femei să desemneze. Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi (în continuare Legea cu privire la egalitatea şanselor),62 adoptată în
februarie 2006, conţine o prevedere specifică cu privire la egalitatea şanselor în sfera
electorală şi obligă administraţia electorală şi partidele politice să respecte principiul
egalităţii între femei şi bărbaţi. Direcţia oportunităţi egale şi prevenirea violenţei a
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului este responsabilă de supravegherea
implementării Legii cu privire la egalitatea şanselor.
Un şir de organizaţii implicate în promovarea drepturilor femeilor s-au plâns că femeile
candidaţi au fost mutate mai jos în liste şi efectiv au avut şanse minime de a fi alese. În afară
de eforturile depuse de Alianţa ProGen 200963 care pledează pentru includerea mai multor
femei în topul listelor de partid, alte măsuri specifice nu au fost întreprinse în scopul
încurajării femeilor candidaţi sau sporirii participării lor în alegeri. Alianţa ProGen 2009 a
lansat şi o campanie publică pentru încurajarea femeilor să voteze şi să adreseze întrebări
legate de egalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul întrevederilor şi evenimentelor cu
politicieni şi candidaţi.
În general femeile sunt mai puţin prezente în calitate de candidaţi în poziţii de vârf pe listele
de partid. Doar un singur partid, MAE, a inclus cinci femei în cadrul primilor zece candidaţi.
Două partide politice sunt conduse de femei, acestea fiind primele pe listele de partid
respective.64 Două partide, AMN şi UCM, nu au avut femei în lista primilor zece candidaţi pe
listele lor. PLDM, care are o prevedere statutară privind cota internă de 30 procente, a
înregistrat cea mai mică proporţie de femei pe listă, doar una fiind printre primii zece. Din
1.188 candidaţi din cursa electorală, 328 au fost femei, inclusiv un candidat independent.
Deşi majoritatea concurenţilor au inclus chestiuni sociale şi de familie în platformele lor,
subiecte specifice privind femeile şi egalitatea dintre genuri nu au fost evidente pe parcursul
campaniei şi partidele au depus eforturi minime pentru a se adresa în special alegătorilor
femei. Cu toate acestea, în noul parlament au fost alese 24 de femei65, puţin mai mult decât în
cel precedent.
Membrii actuali ai CEC au fost desemnaţi în 2005, înainte de adoptarea Legii cu privire la
egalitatea şanselor. Din nouă membri doar vicepreşedintele este femeie. Femeile sunt în
general supra-reprezentate la nivelurile mai inferioare ale administraţiei electorale. Din 35 de
CC nouă sunt conduse de femei. Femeile sunt vicepreşedinţi în 11 CC şi secretari în 22. În 64
procente de secţii de votare vizitate de observatorii MIOA în ziua alegerilor, preşedintele
BSV era femeie şi femeile constituiau marea majoritate a membrilor BSV (78 procente).
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Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Nr. 5-XVI din 9 februarie 2006.
Înainte de adoptare, proiectul de lege conţinea cerinţa cotei de 30 procente pentru femei în liste;
oricum, această cerinţă a fost eventual scoasă întrucât mulţi au considerat cotele ca fiind
discriminatorii.
Alianţa ProGen 2009, creată în octombrie 2008 şi care este formată din 22 ONG, lucrează cu chestiuni
ce ţin de subreprezentarea femeilor în politică şi dimensiunea gender în platformele electorale ale
partidelor politice.
Preşedintele Partidului Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”, Ana Tcaci, şi preşedintele Partidului
Conservator, Natalia Nirca.
21 au fost aleşi din lista PCRM, 2 de la PL şi 1 de la PLDM.
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XIV. PARTICIPAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Conform recensământului din 2004, care nu a cuprins Transnistria, minorităţile naţionale
constituie peste 20 procente din populaţia Moldovei, ucrainenii (8,4 procente), ruşii (5,9
procente), găgăuzii (4,4 procente) şi bulgarii (1,9 procente) reprezentând patru cele mai mari
comunităţi.66 Dreptul participării politice a minorităţilor este înscris în legislaţia naţională a
Moldovei, inclusiv în Constituţie şi în Legea privind minorităţile naţionale din 2001. În plus,
Moldova a ratificat Convenţia cadru a Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor
naţionale din 1996.
Aspectele legate de minorităţile naţionale nu au jucat un rol proeminent în campania
electorală. Deşi nu a fost publicate careva date oficiale cu privire la apartenenţa etnică a
candidaţilor, se pare că unele partide au inclus reprezentanţi ai minorităţilor naţionale în
listele lor de candidaţi; reprezentanţii minorităţilor nu au formulat îngrijorări în această
privinţă. PCRM, care a subliniat realizarea unei „armonii multietnice în Moldova” în cadrul
unei conferinţe mari pe 28 martie, pretinde că a inclus în lista sa peste 30 persoane aparţinând
minorităţilor naţionale.
Nu au fost formulate îngrijorări privind accesul minorităţilor naţionale la informaţia despre
alegeri. Informaţia oficială, materialele de campanie ale partidelor şi buletinele de vot au fost
oferite atât în limba de stat, cât şi în limba rusă, care se bucură de statutul „limbii de
comunicare interetnică” şi este vorbită de majoritatea persoanelor care aparţin minorităţilor
naţionale. În plus, PPCD a produs materiale electorale în limbile bulgară, ucraineană şi romă.
Nu există date privind componenţa etnică a organelor electorale.
Anumite prevederi ale cadrului juridic, printre care pragul de şase procente pentru
reprezentarea parlamentară şi restricţia introdusă recent în privinţa drepturilor persoanelor cu
cetăţenie(i) multiplă(e) de a ocupa funcţia de deputat, au avut un impact advers asupra
participării minorităţilor naţionale. Opinia comună din 2008 a OSCE/BIDDO şi a Comisiei
de la Veneţia a Consiliului Europei cu privire la Codul Electoral a reiterat recomandarea
anterioară de a „crea posibilităţi pentru participarea adecvată în organele electorale a
minorităţilor naţionale şi direcţiona interesele la nivel regional”.67
Deşi partidele nu s-au adresat direct comunităţii romilor în campania lor, un candidat pe lista
PPCD a participat la campanie în calitate de activist rom. Din cauza situaţiei lor socialeconomice în general dezavantajate şi nivelului relativ mic de implicare politică, romii rămân
vulnerabili la excludere şi susceptibili la cumpărarea voturilor. Au fost raportate câteva
cazuri izolate când romilor le-a fost interzisă intrarea în secţia de votare în ziua alegerilor.
XV.

OBSERVATORI LOCALI ŞI INTERNAŢIONALI

Codul Electoral conţine prevederi cu privire la observarea procesului electoral de către
organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, reprezentanţi ai guvernelor străine, asociaţii
obşteşti din ţară şi reprezentanţi ai concurenţilor electorali.
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Conform datelor Recensământului 2004, al Biroului Naţional de Statistică, disponibil la
www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/7_Populatia_pe_nation_l
ocalit_ro.xls.
Opinia comună a OSCE/BIDDO şi a Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei cu privire la Codul
Electoral al Republicii Moldova din 10 aprilie 2008 (CDL-AD(2008)022), pag. 5.
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„Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009” formată din 70 de
organizaţii a efectuat observarea pe termen lung a alegerilor cu 44 observatori pe termen lung
şi în ziua alegerilor a dislocat 2.102 observatori pe termen scurt. Câteva ONG locale au fost
acreditate de CEC, în calitate de observatori, printre care Asociaţia „Primul Club al
Consiliului Europei”, Asociaţia „Centrul Naţional al Romilor”, Asociaţia Femeilor de
Afaceri „FEMIDA” şi Promo-LEX.
Conform datelor CEC, pentru observarea alegerilor din 5 aprilie au fost înregistraţi 602
observatori internaţionali, cei care făceau parte din MOA OSCE/BIDDO formând cel mai
mare grup.
XVI. OBSERVAREA VOTĂRII ŞI NUMĂRĂRII
A.

VOTAREA

În ziua alegerilor 400 de observatori MIOA din 43 State participante în OSCE au fost trimişi
să observe deschiderea secţiilor de votare (SV), votarea, numărarea şi totalizarea rezultatelor
la CC. Observatorii MIOA au vizitat 1.330 din 1.977 secţii de votare, completând 2.024
formulare de observare şi circa 400 de formulare suplimentare de comentarii.
Observatorii MIOA au evaluat procesul de votare pozitiv în 97 procente de SV vizitate, deşi
21 procente de SV observate nu s-au deschis la timp, iar în 10 procente de cazuri Preşedintele
BSV nu a plasat o copie a procesului-verbal de deschidere a SV în urna de vot. Materialele
de campanie erau vizibile în vecinătatea sau în interiorul a 7 şi 8 procente respectiv din
numărul total de SV observate, iar listele de candidaţi nu au fost afişate în SV în 72 procente
de observări. Observatorii au evaluat 42 de secţii de votare cu „rău” şi „foarte rău”.68 Nu a
existat vreun şablon de evaluare diferită a SV din Chişinău şi din afara capitalei.
Observatorii şi reprezentanţii partidelor au fost prezenţi în 96 procente de SV vizitate.
Observatorii locali neafiliaţi partidelor politice au fost prezenţi în 78 de procente din secţiile
vizitate, majoritatea din partea „Coaliţiei 2009”. Persoane neautorizate au fost prezente în 4
procente din SV vizitate şi în 10 cazuri persoanele neautorizate dirijau activitatea BSV. În 3
procente de secţii de votare observate, urnele de vot nu au fost sigilate în modul cuvenit, iar
în 48 de secţii au lipsit careva materiale electorale.
Majoritatea procedurilor de vot au fost respectate, dar observatorii MIOA au remarcat că
CDV nu au fost reţinute în 20 procente de SV observate. Observatorii au remarcat că în 8
procente de observări, alegătorii nu au primit buletinul în limba dorită. În unele BSV
buletinele de vot au fost ştampilate pe verso înainte de a fi aruncate în urna de vot, conform
cerinţelor de la alegerile anterioare, iar în 2 procente din BSV observate nu a fost aplicată
ştampila „ALEGERI 5 aprilie 2009” în buletinele de vot ale alegătorilor, conform
prevederilor hotărârii CEC relevante.
Votul secret nu a fost asigurat tot timpul, fiind remarcată votarea cu familia în 6 procente de
SV şi cabinele de vot în unele SV avea draperii transparente sau nu le aveau deloc.
Supraaglomerare a fost raportată în 5 procente de secţii de votare vizitate, iar în 62 procente
de observări secţiile de votare nu erau accesibile pentru persoanele cu dezabilităţi.
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BSV 24/19 din Ocniţa, BSV 27/11 din Râşcani şi BSV 33/19 din Taraclia au fost evaluate ca „foarte
rele”.
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Votarea mobilă nu este reglementată suficient de lege şi în unele cazuri au apărut discuţii
privind care membri ai BSV trebuie să acompanieze urna de vot mobilă. În unele cazuri,
preşedintele BSV a refuzat să accepte cereri pentru votarea mobilă în ziua alegerilor, în alte
cazuri, alegătorilor care nu au solicitat formal votarea mobilă li s-a permis să voteze. În plus,
unele BSV nu au sigilat urnele mobile de vot dimineaţa sau înainte de părăsirea încăperii.
În Corjova, localitate disputată de pe malul estic al râului Nistru, votarea a fost împiedicată în
mod efectiv. Forţele transnistrene au confiscat dimineaţa urna de vot şi au blocat accesul
alegătorilor la secţia de votare. CEC a decis să suspende procesul de votare în Corjova şi a
anunţat că alegătorii din Corjova îşi pot exprima voturile în satele vecine Cocieri şi Ustia.
Conform datelor CEC, circa 4.350 alegători din Transnistria au votat în zece secţii de votare
speciale. Observatorii MIOA au raportat în general o activitate fără dificultăţi în aceste secţii
de votare. În oraşul Grigoriopol de pe malul stâng miliţia transnistreană a oprit un autobus
închiriat să aducă alegătorii de la Grigoriopol la secţia de votare din satul Doroţcaia,
controlat de moldoveni, şi a confiscat numerele de înmatriculare. Cu toate acestea alegătorii
au putut ajunge la Doroţcaia cu transport public.
B.

NUMĂRAREA

Numărarea voturilor a fost observată în 121 SV. Numărarea a fost evaluată pozitiv în 91
procente de SV şi negativ în 9 procente.69 Observatorii locali independenţi şi din partea
partidelor au fost prezenţi la majoritatea numărărilor urmărite. Cu toate acestea lipsa
transparenţei a fost remarcată în 5 procente de numărări observate. Echipele de observatori
au raportat că ei au fost obstrucţionaţi în observările lor sau nu au avut o viziune completă
asupra procesului de închidere a secţiilor şi numărare în 7 procente de numărări observate.
În plus, contrar prevederilor Codului Electoral şi Ghidului CEC pentru comisiile electorale,
unele BSV nu au respectat procedurile de închidere a secţiilor şi numărare întocmai. Şi
anume, în 6 procente de numărări observate, ştampilele „VOTAT” nu au fost colectate şi
depozitate în siguranţă înainte de începere numărării, iar în 16 procente de numărări
observate buletinele neutilizate nu au fost numărate, anulate şi sigilate înainte de deschiderea
urnelor de vot. Persoane neautorizate au fost prezente în 8 procente de numărări observate.70
În 2 procente de cazuri sigiliile urnelor de vot nu erau intacte, iar în 9 procente de cazuri
BSV nu au reconciliat numărul buletinelor din urna mobilă de vot cu numărul alegătorilor
mobili de pe lista electorală suplimentară specială pentru votarea mobilă. În 18 procente de
observări, nerespectând procedurile, BSV nu au stabilit numărul de buletine din urna de vot
obişnuită înainte de începerea numărării.
În 20 procente de numărări observate, au apărut controverse în privinţa valabilităţii
buletinelor. În 27 procente din secţiile observate, BSV au avut probleme cu reconcilierea
rezultatelor, iar în 10 procente au existat dezacorduri în privinţa proceselor-verbale cu privire
la rezultate. În 6 procente de observări nu a fost utilizat pixul/stiloul pentru completarea
procesului-verbal sau procesul-verbal nu a fost completat în prezenţa tuturor membrilor BSV.
O copie a procesului-verbal nu a fost afişată în secţiile de votare fără întârziere, după cum
prevede legea, în 61 procente de observări, astfel limitând transparenţa procesului de
numărare.
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Secţiile de votare 33/19 din Taraclia, 07/57 din Cahul şi 01/26 din Chişinău au fost evaluate ca „foarte
rele”.
În două secţii (21/04 din Ialoveni şi 01/64 din Chişinău) o persoană neautorizată dirija procesul sau
intervenea în acesta.
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Formulele matematice tipărite pe versoul formularelor procesului-verbal şi menite să
faciliteze verificarea exactităţii datelor introduse în procesele-verbal, nu au fost utilizate
consecvent. Drept rezultat, unele procese-verbale au trebuit să fie corectate la nivel de CC
sau returnate respectivelor BSV pentru reconciliere. Se pare că unele BSV s-au ocupat de
eventualele discrepanţe în procesele-verbale prin pregătirea copiilor necompletate ale
proceselor-verbale, semnate înainte de sosirea la CC, ceea ce reprezintă o încălcare a
prevederilor Codului Electoral.
C.

TOTALIZAREA ŞI ANUNŢAREA REZULTATELOR PRELIMINARE

Termenul de 18 ore pentru raportarea rezultatelor de la BSV la CC a fost în general respectat.
Însă trei SV din Moldova71 şi 33 de SV de peste hotare au raportat cu întârziere,72 amânând
totalizarea rezultatelor la CC. Totalizarea la nivelul CC a fost evaluată negativ în 12 din 35
de CC. Codul Electoral nu prevede procedurile exacte referitoare la totalizarea rezultatelor,
de aceea practicile au fost diferite. În unele cazuri datele au fost totalizate manual, în alte
cazuri electronic. Reprezentanţii autorizaţi ai concurenţilor electorali au fost prezenţi în 78
procente de CC monitorizate, iar observatori locali – în 58 procente. Observatorii au fost
obstrucţionaţi de la observarea totalizării în 14 procente de cazuri şi nu au avut posibilitatea
să urmărească totalizarea rezultatelor la calculator în 30 procente de cazuri.
Elaborarea proceselor-verbale cu privire la rezultate nu a fost bine organizată în 41 de CC
observate. Performanţă rea până la foarte rea a CC a fost remarcată în 18 procente de
observări, membrii BSV fiind forţaţi în unele cazuri să aştepte mai multe de trei ore pentru a
transmite procesele-verbale şi materialele electorale.73 Din cauza orelor de lucru lungi, unele
CC s-au închis în jur de 07:00 pe 6 aprilie, pentru a relua lucrul în jurul prânzului. CC au
întâmpinat dificultăţi în completarea proceselor-verbale cu privire la rezultate în 13 procente
de observări.
CC au avut la dispoziţie 48 de ore pentru a raporta rezultatele totalizate şi a prezenta
procesele-verbale cu privire la rezultate ale CC şi BSV respective la CEC.74 Buletinele de vot
şi listele electorale trebuiau transmise la judecătoriile de sector. La nivel de CEC datele au
fost introduse într-un tabel, pentru fiecare CC, iar apoi au fost publicate online. Careva
rezultate preliminare au fost mai întâi puse la dispoziţia presei la orele 23:00 în noaptea
alegerilor când primele BSV au fost procesate. Drept un efort binevenit de asigurare a
transparenţei totalizării rezultatelor, CEC actualiza regulat rezultatele pe pagina sa web,
odată cu sosirea informaţiei. Rezultatele preliminare complete pentru toate 1.978 secţii
distribuite după CC şi BSV au fost plasate pe pagina web a CEC pe 9 aprilie. Pagina web a
CEC a funcţionat bine în noaptea alegerilor, dar cu regret deseori a fost inaccesibilă în zilele
următoare.
D.

SISTEMUL CEC PENTRU TRANSMITEREA REZULTATELOR ALEGERILOR

Pe parcursul alegerilor din 5 aprilie a fost utilizat un sistem special de transmitere a datelor
pentru transferul rezultatelor de la CC la CEC. Înainte de alegeri, CEC a subcontractat o
companie privată pentru crearea acestui sistem. Contractul a cuprins elaborarea programului
71
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BSV 01/94 din Chişinău a raportat la sfârşitul zilei de luni, 6 aprilie, BSV 04/40 şi 04/41 din Varniţa
(Dubăsari) a raportat marţi, 7 aprilie.
33 secţii de votare de peste hotare au raportat până la sfârşitul zilei de miercuri, 8 aprilie.
În unele cazuri membrii BSV au plecat acasă după ce au aşteptat câteva ore la CC, pentru a revine pe la
prânz pe 6 aprilie. Nu este clar dacă securitatea proceselor-verbale cu rezultate şi a materialelor
electorale a fost asigurată pe parcursul acestui timp.
Acest termen a fost respectat, cu excepţia celei mai mari CC din Chişinău, care a primit şi totalizat
rezultatele din secţiile de votare de peste hotare până miercuri, 8 aprilie.
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soft, furnizarea calculatoarelor pentru introducerea datelor la CC, conectarea calculatoarelor
din CC la serverul CEC, instruirea personalului şi operare deplină în ziua alegerilor. Reţeaua
a fost operată prin intermediului unui canal securizat de bandă largă de reţea virtuală privată.
Sistemul a fost demontat după ziua alegerilor.
Datele din procesele-verbale ale BSV cu privire la rezultate au fost introduse de operatorii de
calculator în CC. Sistemul a funcţionat bine, deşi în unele locuri operatorii s-au confruntat cu
probleme la introducerea datelor incompatibile cu sistemul.75 În general acest sistem de
transmitere a datelor s-a dovedit a fi o soluţie financiar accesibilă care a facilitat transmiterea
mai rapidă a rezultatelor preliminare. Mai târziu sistemul a fost modificat pentru a procesa
rezultatele pe parcursul renumărării voturilor.76
XVII. PERIOADA POSTELECTORALĂ
A.

EVOLUŢII POLITICE

După ziua calmă a alegerilor, în seara zilei de 6 aprilie au început demonstraţiile paşnice ale
studenţilor şi tinerilor şi au continuat până pe 12 aprilie. Pe data de 7 aprilie circa 10.000 de
protestatari au scandat slogane anti-comuniste, au acuzat partidul de guvernământ PCRM de
comiterea fraudelor electorale şi au cerut alegeri noi. În după-amiaza zilei de 7 aprilie,
elemente din cadrul demonstranţilor au iniţiat acţiuni de violenţă. Mai târziu, unii din ei au
intrat în clădirile administraţiei Preşedintelui şi Parlamentului şi au vandalizat un şir de
birouri. Politicienii din opoziţie care au participat la demonstraţii au îndemnat la calmare. Pe
parcursul nopţii poliţia a dispersat mulţimea demonstranţilor rămaşi.
Conform rapoartelor circa 150-200 persoane, majoritatea tineri, au fost arestaţi de poliţie pe 7
şi 8 aprilie, alte arestări au avut loc în următoarele zile, inclusiv reţineri în universităţi şi
arestarea minorilor.77 Au fost prezentate rapoarte credibile din partea unor ONG privind
maltratarea deţinuţilor şi trei cazuri de deces au fost raportate ca având legătură cu
demonstraţiile şi arestările. Autorităţile moldoveneşti au confirmat că unul din aceste
decesuri are legătură cu dezordinile.
Autorităţile moldoveneşti au afirmat că disputa asupra rezultatelor alegerilor, care a dus la
demonstraţii a fost o acoperire pentru o tentativă de lovitură de stat, organizată cu implicarea
serviciilor speciale străine. Drept răspuns la evenimente, pe data de 8 aprilie Guvernul
Moldovei a declarat personae non gratae Ambasadorul României şi ministrul-consilier al
Ambasadei şi a introdus cerinţa de vize pentru cetăţenii români.
În zilele de după protestele publice, un şir de instituţii media internaţionale au raportat
dificultăţi la intrarea în ţară. MOA OSCE/BIDDO cunoaşte că cel puţin trei jurnalişti români
au fost expulzaţi din Moldova. Unii jurnalişti din presa locală (Ziarul de Gardă, Jurnal TV)
au întâmpinat dificultăţi la îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu. Aceste practici au fost
condamnate vehement de Reprezentanţii OSCE pentru Libertatea Presei, pentru că nu
corespund angajamentelor internaţionale ale Moldovei.78
75
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Sistemul nu a acceptat zerouri în anumite câmpuri sau omisiuni în procesele-verbale, blocând
introducerea datelor până la soluţionarea situaţiei.
În cazul renumărării voturilor, toate datele au fost introduse de operatori la nivel de CEC.
Conform Ministerului de Interne, 129 persoane au primit sancţiuni administrative, iar acuzaţii penale
au fost înaintate împotriva a 86 persoane. Pe data de 15 aprilie Preşedintele Voronin a anunţat amnistia
persoanelor implicate în protestele de stradă din 7-8 aprilie.
A se vedea comunicatul de presă al Reprezentanţilor OSCE pentru Libertatea Presei la
www.osce.org/fom/item_1_37232.html.
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În pofida controverselor publice considerabile privind desfăşurarea alegerilor, televiziunea
publică nu a prezentat reportaje în timp oportun despre protestele care au avut loc pe data de
7 aprilie. Deşi ulterior au fost prezentate careva informaţii despre aceste evenimente,
radiodifuzorul a oferit în primul rând o platformă pentru Preşedinte şi autorităţi şi în general
nu a prezentat opiniile celor care au formulat îngrijorări cu privire la procesul electoral. Pe
data de 7 aprilie un şir de pagini web au fost temporar inaccesibile.
Pe 10 aprilie, Preşedintele Vladimir Voronin, Preşedintele PCRM, a cerut Curţii
Constituţionale renumărarea voturilor pentru a asigura o funcţionare stabilă a parlamentului
nou ales. Iniţial, opoziţia a inclus renumărarea în cererile sale, dar mereu a dat prioritate
verificării listelor electorale după încheierea votării. Urmare a hotărârii Curţii Constituţionale
de a efectua renumărarea voturilor şi a hotărârii CEC ca aceasta să se petreacă pe 15 aprilie,
opoziţia a respins renumărarea voturilor, aceasta fiind o încercare a PCRM de a oferi un
caracter legitim rezultatelor alegerilor şi de a preveni contestaţiile juridice din partea
opoziţiei în raport cu erorile comise în listele electorale.
PL, PLDM şi AMN au declarat că au fost comise fraude electorale, cum ar fi votarea
multiplă răspândită, votarea în lipsa actelor de identitate necesare, semnături false pe listele
electorale şi alegători cu numere identice ale actelor de identitate. Unele partide politice au
oferit MOA OSCE/BIDDO exemple de inexactităţi care, conform declaraţiilor, se conţineau
în informaţiile puse la dispoziţie de Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) autorităţilor
publice locale pentru a facilita compilarea listelor electorale.
Pentru a duce la capăt aceste chestiuni, MOA OSCE/BIDDO a solicitat MDI petrecerea unei
analize comune a unor cazuri de acest fel utilizând informaţia din Registrul de Stat al
Populaţiei. Primul efort a fost legat de perechile raportate de înregistrări ale alegătorilor cu
numere identice ale actelor de identitate, puse la dispoziţie de reprezentanţii opoziţiei. În
majoritatea cazurilor perechile conţineau înregistrări ale diferitor cetăţeni. Oricum, într-un şir
de cazuri, o cifră din numărul actului de identitate era diferită în baza de date a MDI
comparativ cu listele electorale compilate de autorităţile locale; în alte cazuri, numerele
actelor de identitate expirate sau care au fost înregistrate ca anulate au fost regăsite în liste.
Discrepanţele de numere ale actelor de identitate, greşelile mecanice şi actele identitate
expirate au fost declarate ca fiind rezultatul erorii umane pe parcursul verificării listelor
electorale de către autorităţile locale.
MOA OSCE/BIDDO a încercat să verifice împreună cu reprezentanţii MDI şi un număr
limitat de cazuri ale pretinselor votări frauduloase în baza deficienţelor din listele electorale.
Deşi majoritatea cazurilor păreau credibile, documentaţia oferită de opoziţie în susţinerea
acestor acuzaţii nu erau suficiente şi o analiză complexă şi investigare minuţioasă ar fi fost
necesară pentru a trage nişte concluzii credibile la acest subiect. 79 Deci astfel de cazuri ar fi
79

Pentru a ilustra acest punct de vedere, mai jos este prezentat cazul dlui Vasile Untilă, care a avut parte
de atenţie publică sporită în perioada postelectorală şi a fost urmărit în detaliu de către MOA
OSCE/BIDDO. Conform afirmaţiilor opoziţiei, dl Untilă a votat în Bucureşti în baza paşaportului, iar
altcineva a votat din numele lui în satul său natal, pe listele electorale suplimentare; opoziţia pus la
dispoziţie o copie a paşaportului dlui Untilă şi copia paginii respective din lista electorală
suplimentară. Deşi numele persoanei vizate era scris identic atât în paşaport, cât şi lista electorală
suplimentară, MOA OSCE/BIDDO a remarcat ca anul naşterii în paşaport era 1986, pe când în
înregistrarea respectivă din lista suplimentară era 1987. Conform Registrului de Stat al Populaţiei,
datele din paşaportul dlui Untilă erau corecte şi el s-a întors în Moldova din România, cu automobilul,
pe data de 17 aprilie; mai mult ca atât, în Registrul de Stat al Populaţiei nu era vreo înregistrare a
vreunui cetăţean din Moldova cu acelaşi nume născut în 19887. Respectiv, se poate de tras concluzia
că în listele electorale suplimentare a fost înregistrată o persoană neexistentă, care a semnat că ar fi
votat. Când MOA OSCE/BIDDO a discutat acest caz cu un reprezentant al PCRM, această persoană
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trebuit să fie examinate de instanţe de judecată, inclusiv Curtea Constituţională, în termenele
disponibile.
Pe 21 aprilie, Preşedintele Voronin a emis un decret privind crearea unei comisii pentru
investigarea cauzelor, detaliilor şi consecinţelor exacte ale demonstraţiilor şi evenimentelor
ulterioare sub conducerea unui deputat PCRM cu experienţă, dl Vladimir Ţurcan. Comisia
formată din mai mulţi miniştri, deputaţi, funcţionari de rang înalt şi reprezentanţi ai unor
instituţii mass-media au fost însărcinaţi să prezinte un raport cu privire la constatări, care
urmează să fie discutat în Parlament.
Reprezentanţilor opoziţiei nu le-a fost oferită posibilitatea să participe la activităţile comisiei.
Aceste fapt, împreună cu lipsa unor acţiuni judiciare ulterioare pe marginea îngrijorărilor
opoziţiei cu privire la exactitatea listelor electorale şi abuzarea eventuală de acestea, a
reprezentat o oportunitate ratată de restabilire a încrederii în procesul electoral din Moldova.
B.

VERIFICAREA LISTELOR ALEGĂTORILOR ŞI RENUMĂRAREA VOTURILOR

Pe 7 aprilie, PLDM, PL şi AMN au depus o declaraţie comună la CEC solicitând verificarea
listelor electorale şi amânarea anunţării rezultatelor finale ale alegerilor. În hotărârea sa din 8
aprilie,80 CEC a acordat tuturor concurenţilor accesul la listele electorale, inclusiv dreptul de
a le scana sau fotocopia. Pe 10 aprilie „Coaliţia 2009” a depus la CEC o cerere similară
privind accesul la listele electorale, care de asemenea a fost acordat. În aceeaşi zi altă cerere
privind verificarea listelor electorale şi renumărarea voturilor în anumite BSV a fost depusă
la CEC de candidatul independent, dl Ştefan Urîtu.
Pe 7, 8 şi 9 aprilie, PSDM a depus contestaţii la CEC privind inexactitatea listelor electorale
şi declarând că alegerile din 5 aprilie au fost fraudate prin utilizarea iregularităţilor în listele
electorale. Partidul a solicitat acces la listele electorale şi a cerut MDI şi Serviciului Grăniceri
al Republicii Moldova o listă a persoanelor decedate în ultimii 10 ani şi o listă a persoanelor
care se aflau peste hotare pe data de 5 aprilie, pentru a contrapune aceste date listelor
electorale. Conform spuselor PSDM, partidul nu a primit listele solicitate.
Hotărârea CEC cu privire la fotocopierea şi scanarea listelor electorale a fost contestată de
PCRM la Curtea de Apel Chişinău pe 10 aprilie, din motive de îngrijorare pentru viaţa
privată a alegătorilor. Curtea a audiat PCRM şi CEC, precum şi cele patru partide de
opoziţie81 şi pe 14 aprilie a pronunţat hotărârea în favoarea PCRM. Această hotărâre a fost
atacată la Curtea Supremă, care pe 22 aprilie a menţinut hotărârea Curţii de Apel.
Pe 10 aprilie CEC a transmis Curţii Constituţionale cererile din partea PLDM, PL şi AMN şi
a dlui Ştefan Urîtu privind amânarea anunţării rezultatelor alegerilor. În aceiaşi zi, PCRM a
depus la Curtea Constituţională cererea pentru renumărarea generală a voturilor.
În conformitate cu Articolul 60 al Codului Electoral, pe 12 aprilie CEC a transmis Curţii
Constituţionale procesele-verbale finale cu privire la rezultate şi hotărârile sale privind

80
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şi-a exprimat opinia că ar fi fost o greşeală în scrierea numelui de familie în lista electoral suplimentară
(Untilă în loc de varianta presupusă corectă Untila) şi ar fi existat o persoană cu numele „corect” de
familie (Untila), care locuia într-un sat vecin şi era născut în 1987. Acest exemplu ilustrează clar că o
analiză convingătoare a acestui caz, pentru a afirma dacă cetăţeanul neexistent a semnat că a votat sau
o simplă greşeală a fost cauza controversei, necesită o hotărâre judecătorească precedată de o
investigaţie detaliată a tuturor circumstanţelor implicate.
Hotărârea CEC nr. 2501, din 8 aprilie 2009.
PLDM, PL, AMN, şi Partidul Democrat din Moldova (PDM).
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atribuirea mandatelor82. Trei membri ai CEC83 au prezentat opinii separate în care au indicat
inexactităţi din listele electorale şi desfăşurarea ilegală a campaniei de către EU TV în ajunul
zilei alegerilor şi în ziua alegerilor.
În ziua prezentării rezultatelor finale de către CEC, Curtea Constituţională s-a convocat în
şedinţă plenară şi, luând în considerare diferitele solicitări din partea partidelor politice şi
candidatului independent, a dispus ca renumărarea generală a voturilor să fie desfăşurată pe
parcursul a 9 zile.
În rezultatul hotărârii Curţii Constituţionale cu privire la renumărare, CEC a adoptat o
hotărâre prin care a dispus efectuarea renumărării pe data de 15 aprilie. CEC a adoptat şi
procedurile de renumărare, efectuarea acesteia fiind pus în sarcina BSV în componenţa lor
originală. Observatorii acreditaţi pentru 5 aprilie au avut dreptul de a fi prezenţi. Voturile de
la secţiile de votare de peste hotare urmau să fie renumărate de CC Chişinău.
MOA OSCE/BIDDO a urmărit un număr limitat de renumărări în BSV şi totalizări în CC din
Căuşeni, Ialoveni, Hânceşti, Străşeni şi Chişinău, precum şi renumărarea voturilor de peste
hotare în CC Chişinău pe 15 şi 16 aprilie. În procesele de renumărare urmărite au fost făcute
doar schimbări minore la procesele-verbale originale. Au fost raportate inconsistenţe în
implementarea procedurilor şi unele buletine de vot au fost constatate ca fiind numărate
pentru alţi concurenţi electorali.84 CC urmau să transmită raportul către CEC pe data de 16
aprilie. Un număr limitat de CC nu au respectat acest termen.85 La CEC procesele verbale cu
privire la rezultate de la fiecare secţie de votare au fost verificate şi introduse în baza de date
a CEC. CEC a reuşit să proceseze majoritatea rezultatelor până la sfârşitul zilei de 17 aprilie.
Deşi în baza renumărărilor CEC a raport numere puţin diferite a voturilor exprimate pentru
concurenţii electorali, aceste diferenţe nu au afectat atribuirea iniţială a mandatelor.86
C.

CONTESTAŢII POSTELECTORALE

Conform informaţiei oferite de CEC şi de Curtea Constituţională pentru MOA
OSCE/BIDDO, toate contestaţiile noi pe marginea rezultatelor alegerilor parvenite după ce
procesele verbale privind rezultatele finale ale renumărării au fost transmise de către CEC
Curţii Constituţionale, urmau să fie soluţionate de ultima înaintea luării deciziei cu privire la
legalitatea alegerilor. În astfel de cazuri, Curtea urma să ia în considerare contestaţiile şi
efectele posibile ale încălcării(lor) pretinse supra rezultatelor. De asemenea Curtea a fost
autorizată să extindă termenele legale, în cazul în care era necesar mai mult timp pentru
analiza şi verificarea cazurilor prezentate.
Pe 14 aprilie 2009 PSDM a depus două contestaţii la Curtea Constituţională solicitând
invalidarea alegerilor. Prima contestaţie era legată de reflectarea inegală a alegerilor în massmedia, care a favorizat PCRM. A doua s-a referit la solicitările nereuşite ale partidului de a
obţine de la autorităţile moldoveneşti listele persoanelor decedate şi ale persoanelor care se
aflau peste hotare în ziua alegerilor.
82
83
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Hotărârile CEC nr. 2502, 2503 şi 2506, din 11 aprilie 2009.
Reprezentanţii AMN şi PDM.
În unele locuri buletinele au fost declarate valabile, pe când în alte BSV buletine similare au fost
invalidate. În unele cazuri copiile proceselor-verbale ale rezultatelor conţineau mai mult de o corectare.
În alte cazuri semnăturile alegătorilor care au primit buletine de vot nu au fost numărate. Observatorii
au remarcat cazuri în care rapoartele şi procesele-verbale au fost semnate de membrii comisiilor
electorale din timp.
CC Chişinău, CC Criuleni, CC Soroca şi CC Ialoveni au raportat până în după amiaza zilei de 17
aprilie.
A se vedea anexă pentru rezultat detaliate ale votului din 5 aprilie şi renumărării.
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Pe 21 aprilie PL a depus o contestaţie la CEC solicitând invalidarea alegerilor. Cu referire la
Articolele 67 şi 89 ale Codului Electoral care prevăd că apelurile legate de hotărârile
organelor electorale cu privire la rezultate urmează a fi examinate de instanţa de judecată
simultan cu luarea deciziei privind legalitatea alegerilor, CEC a transmis Contestaţia Curţii
Constituţionale.87
Pe 21 aprilie CEC a prezentat Curţii Constituţionale procesul-verbal privind rezultatele finale
ale renumărării şi hotărârile sale noi privind prezenţa alegătorilor la vot şi distribuirea
mandatelor.88 Aceste hotărâri au fost iarăşi însoţite de opinii separate semnate de aceiaşi
membri ai CEC ca şi mai înainte, anexând o listă detaliată a iregularităţilor presupuse.
Pe 22 aprilie Curtea Constituţională s-a convocat în şedinţă plenară. Curtea a permis
partidelor de opoziţie AMN, PL şi PLDM să-şi prezinte argumentele în favoarea anulării
alegerilor. Dar, Curtea nu a permis reprezentantului PSDM să intervină, deşi acest partid tot a
depus contestaţii la Curte pe 14 aprilie.89 AMN, PL şi PLDM au declarat că efortul lor de
verificare a listelor electorale a rezultat în probe de fraude electorale. Dosarele cu
documentele şi probele colectate de aceste partide în susţinerea declaraţiilor făcute au fost
puse la dispoziţia Curţii.
Reprezentantul PCRM care a participat la şedinţă a declarat că probele privind fraudele
electorale nu au fost prezentate în conformitate cu regulile de procedură şi că nici un
concurent nu a depus nici o contestaţie pe marginea listelor electorale până în ziua alegerilor.
După ce au fost audiate partidele, CEC a avut dreptul la replică. Reprezentantul CEC a
calificat cazurile de iregularităţi prezentate drept greşeli şi a indicat că partidele de opoziţie
erau la putere în multe autorităţi publice locale şi deci au fost în egală măsură responsabili de
calitatea listelor electorale. Conform CEC, numărul mai mare al alegătorilor înregistraţi
corespunde datelor statistice cu privire la naşteri şi decesuri. Reprezentantul CEC a declarat
şi că renumărarea s-a petrecut în lipsa membrilor comisiei din partea AMN şi PDM, care în
unele cazuri au lăsat BSV fără cvorum. În aceste cazuri primăriile au pus la dispoziţie
personal suplimentar, fapt care explică diferenţele dintre semnăturile pe procesele-verbale
dintre numărarea din 5 aprilie şi renumărarea.
Urmare a intervenţiilor din partea CEC şi a partidelor politice, Curtea Constituţională a
declarat alegerile legale şi a validat mandatele candidaţilor aleşi fără a dispune investigarea
acuzaţiilor privind votarea frauduloasă depuse de opoziţie. Aceasta a reprezentat încă o
oportunitate ratată de a restabili încrederea în proces.
XVIII. RECOMANDĂRI
Recomandările de mai jos sunt propuse pentru considerare autorităţilor Republicii Moldova,
cu scopul de a le sprijini scopul declarat de desfăşurare a alegerilor în conformitate cu
angajamentele OSCE. Este necesar de întreprins măsuri urgente pentru restabilirea încrederii
publice în procesul electoral. Aceste recomandări pot fi privite împreună cu recomandările
anterioare ale OSCE/BIDDO care încă mai urmează să fie implementate.

87
88
89

Hotărârea CEC nr. 2524, din 21 aprilie 2009.
Hotărârile CEC nr. 2516, 2517, 2520 şi 2522, din 21 aprilie 2009.
Curtea a declarat că nu vor fi luate în considerare contestaţiile depuse de PSDM, întrucât partidul nu a
trecut pragul pentru a fi reprezentat în Parlament.
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CADRUL JURIDIC

1. OSCE/BIDDO încurajează autorităţile din Moldova să aplice recomandările incluse în
Opiniile comune privind Codul Electoral al Republicii Moldova, publicate în decembrie
2007 şi octombrie 2008. În special următoarele chestiuni sunt îngrijorătoare:
• Interdicţia alianţelor preelectorale;
• Limitarea dreptului de a ocupa funcţia de deputat pentru deţinătorii cetăţeniei
multiple;
• Prezenţa minimă la urne de 50 procente pentru ca alegerile să fie considerate valabile;
şi
• Pragul electoral.
2. Ambiguitatea noilor prevederi introduse în 2008 privind renumărarea voturilor ar putea fi
examinată, pentru a clarifica care este organul responsabil de renumărare, motivele
acceptabile pentru solicitarea renumărării, termenele pentru prezentarea cererii, precum şi
însăşi modalitatea de renumărare.
3. Urmează a fi considerată operarea modificărilor la Codul Electoral pentru a cuprinde
chestiunile care au fost tratate în aceste alegeri prin intermediul hotărârilor CEC, inclusiv
prevederi privind asigurarea împotriva votării multiple şi tipurile de acte de identitate în
baza cărora se permite votarea.
B.

ADMINISTRAREA ELEGERILOR

4. Hotărârile şi regulamentele CEC urmează a fi elaborate într-un limbaj clar şi fără
ambiguităţi, făcând referire la alte acte legislative dacă este necesar. În cazurile în care
CEC modifică o hotărâre anterioară, acest lucru trebuie să fie inclus într-un document
nou cu indicaţii clare privind partea modificată.
5. CEC ar trebui să evite să răspundă la contestaţii şi apeluri de orice natură prin instrucţiuni
şi scrisori, întrucât astfel de documente nu permit contestatarilor folosirea altor căi legale
de redresare.
6. Canalele de comunicare dintre CEC şi comisiile electorale ierarhic inferioare ar putea fi
optimizate, pentru a asigura aplicarea uniformă şi în timp oportun a hotărârilor şi
reglementărilor adoptate de CEC.
7. Eforturile lăudabile ale CEC de a publica rezultatele alegerilor pentru fiecare secţie de
votare pe pagina sa web odată ce acestea devin disponibile urmează a fi menţinute.
Capacitatea tehnică a paginii web a CEC ar putea fi îmbunătăţită.
8. Cerinţa legală de a afişa rezultatele alegerilor la BSV şi CC imediat după finalizarea
numărării urmează a fi respectată cu stricteţe.
9. Trebuie asigurată transparenţă deplină şi asumarea responsabilităţii la toate etapele care
implică buletinele de vot, inclusiv publicarea numărului buletinelor tipărite, retipărite
şi/sau distruse. În plus, urmează a fi elaborate reglementări detaliate privind folosirea
Certificatului pentru drept de vot. Asumarea responsabilităţii pentru tipărirea, distribuirea
şi votarea cu CDV trebuie asigurată, iar numărul şi seria CDV primite în ziua alegerilor
urmează a fi înregistrat de BSV în procesele-verbale cu privire la rezultate pentru a
asigura transparenţa deplină.
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10. Instruirea membrilor organelor electorale ar trebui să pună un accent deosebit pe
procedurile de numărare şi totalizare, completarea proceselor-verbale cu privire la
rezultate, precum şi utilizarea formulelor matematice de verificare în scopul asigurării
exactităţii. Instruirile ar putea fi eficientizate, dacă s-ar petrece în grupuri mai mici şi întrun format mai interactiv.
C.

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

11. După cum a fost recomandat anterior, Codul Electoral ar trebui să ofere o diviziune clară
a responsabilităţilor ce ţin de administrarea şi actualizarea listelor electorale între
autorităţile publice locale, organele electorale şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în
conformitate cu obligaţiunile acestora prevăzute de legislaţie.
12. Se pare că ar fi cel mai efectiv dacă MDI ar deţine responsabilitatea primară pentru
compilarea şi exactitatea finală a listelor electorale, întrucât posedă cea mai sigură
informaţie iniţială despre alegători. Aceasta ar consolida semnificativ transparenţa şi
asumarea responsabilităţilor.
13. Ar trebui promulgat un mecanism clar, prin care listele electorale primare ale MDI ar fi
verificate în teritoriu pentru a asigura exactitatea listelor electorale finale. Listele
electorale preliminare ar trebui să fie puse la dispoziţia publicului pentru verificare de
către autorităţile publice locale o dată pe an. Informaţia colectată de autorităţile publice
locale în procesul de revizuire ar trebui analizată şi verificată de MDI, iar ajustările
relevante introduse în registrul central.
14. Legislaţia ar putea să stipuleze clar ziua în care vor fi disponibile versiunile finale ale
listelor electorale şi CEC în coordonare cu MDI ar trebui să anunţe numărul final al
alegătorilor înregistraţi pentru fiecare secţie de votare cel puţin cu o săptămână înainte de
ziua alegerilor.
15. Întrucât listele electorale suplimentare rămân a fi utilizate în ziua alegerilor, CEC ar
trebui să asigure că sunt făcute asigurări adecvate împotriva unei votări multiple
eventuale.
D.

CAMPANIA ELECTORALĂ

16. Urmează a fi luate măsuri pentru a asigura că toţi concurenţii au acces liber şi egal la
alegători şi îşi pot desfăşura campania electorală fără careva impedimente. Orice
intervenţie nepotrivită în activităţile de campanie de către reprezentanţii autorităţilor
publice centrale şi locale, inclusiv a organelor de ocrotire a normelor de drept, urmează a
fi reduse.
17. Ar trebui de întreprins anumiţi paşi pentru a preveni abuzul de resurse administrative
pentru scopuri de campanie la toate nivelele.
18. Prevederile legale care reglementează protecţia candidaţilor de orice acţiuni
administrative sau legale pe parcursul perioadei electorale urmează a fi respectate şi
aplicate în spiritul protejării dreptului de a candida pentru o funcţie publică şi pentru a
desfăşura liber campania liber campania electorală. Ar putea fi luată în considerare
interzicerea prin Codul Electoral a oricăror tipuri de presiuni şi intimidare a alegătorilor,
candidaţilor, activiştilor de campanie şi funcţionarilor electorali. Litera şi spiritul legii ar
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trebui aplicate şi în perioada de până la campania electorală oficială. Cazurile de presiune
şi intimidare ar trebui investigate, iar persoanele găsite vinovate trase la răspundere.
19. Sunt necesare eforturi în continuare pentru implementarea noii Legi privind întrunirile de
către toţi subiecţii implicaţi, inclusiv autorităţile publice locale şi organele de ocrotire a
normelor de drept. Ar trebui de luat în considerare posibilitatea instruirii acestor subiecţi
privind prevederile legii.
E.

PROCEDURILE DIN ZIUA ALEGERILOR

20. Numărul maxim de alegători înregistraţi într-o secţie de votare ar putea fi redus
considerabil, pentru a facilita procesul de votare şi pentru a evita eventuale
supraaglomerări.
21. Administraţia electorală ar putea asigura că aranjamentele practice necesare pentru
asigurarea secretului votării sunt aplicate în toate secţiile de votare, inclusiv un număr
adecvat de cabine cu draperii care ar păstra caracterul secret.
22. CEC ar putea emite instrucţiuni pentru optimizarea prelucrării datelor în noaptea
alegerilor la nivel de CC pentru a accelera introducerea datelor şi pentru a preveni
suprasolicitările.
F.

CONTESTAŢII

23. Ar putea fi luată în considerare asigurarea faptului ca responsabilităţile şi competenţele
organelor care se ocupă de diferite categorii de contestaţii şi apeluri să fie clar definite în
Codul Electoral. Posibilitatea apelanţilor de a alege organul de apel ar trebui revocată
pentru a asigura proceduri uniforme şi pentru a evita eventual conflicte de jurisdicţie
şi/sau hotărâri în conflict.
24. CEC ar putea adopta reguli cuprinzătoare de procedură privind procesul de contestaţii şi
apeluri, inclusiv criteriile pentru clasificarea contestaţiilor, rolul membrilor CEC şi a
personalului juridic în procesarea acestora. Ar trebui stabilite reguli pentru asigurarea
respectării dreptului ambelor părţi de a fi auzite şi de a prezenta toate probele relevante.
25. Ar putea fi examinată şi asigurarea faptului ca normele Codului Electoral să definească
clar care organ este responsabil pentru luarea deciziei în privinţa contestaţiilor pe
marginea rezultatelor finale ale alegerilor în baza unor acuzaţii de acuzaţii frauduloase şi
termenele pentru astfel de contestaţii.
G.

MASS-MEDIA

26. Independenţa radiodifuzorului public ar putea fi consolidată, inclusiv elaborarea unor
practici editoriale imparţiale pentru a oferi publicului o raportare echitabilă, critică şi
pluralistă. Instituţiile publice ale mass-media ar trebui să elaboreze o politică editorială
neutră, obiectivă şi informativă şi raportarea subiectelor ar trebui să fie echilibrată,
inclusiv şi atunci când sunt reflectate activităţile autorităţilor de stat.
27. Independenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului ar putea fi consolidată în
continuare pentru a limita posibilităţile de influenţă politică sau de alt gen asupra
procesului său de luare a deciziilor. Consiliul ar trebui să acţioneze prompt pe cazurile
observate de încălcări legate de media, după cum cere legea.
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28. Clarificarea competenţelor în privinţa contestaţiilor legate de mass-media ar trebui luată
în considerare, pentru a preveni suprapunerea jurisdicţiei mai multor organe. CCA ar
putea fi investit cu responsabilitatea exclusivă de supraveghere a respectării prevederilor
referitoare la mass-media ale Codului Electoral şi Codului Audiovizualului de către
mijloacele de informare în masă, cu scopul întreprinderii unor acţiuni prompte şi eficiente
în caz de încălcări.
29. Articolul 47 (4) al Codului Electoral care limitează dreptul radiodifuzorilor de a reflecta
activităţile electorale în programele sale de ştiri şi actualităţi ar trebui revizuit; în aceeaşi
ordine de idei, ar trebui încurajată raportarea despre un şir larg de opinii şi platforme.
Atunci când reflectă activităţile guvernamentale, radiodifuzorii ar trebui să ofere o
raportare echilibrată, oferind mai multor concurenţi electorali şi partide posibilitatea de aşi prezenta opiniile alegătorilor.
30. Autorităţile de stat ar trebui să se abţină de la intervenţii în activităţile instituţiilor massmedia pe parcursul perioadei electorale. Mass-media ar trebui să opereze într-un cadru
fără intimidări, ameninţări sau presiuni.
31. Autorităţile electorale ar trebui să folosească mai mult mijloacele de informare în masă
pentru activităţile sale de educare şi informare a alegătorilor, asigurând astfel o acoperire
mai mare a alegătorilor.
H.

PARTICIPAREA FEMEILOR

32. Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi obligă
administraţia electorală şi partidele politice să respecte principiul egalităţii între bărbaţi şi
femei. Ar putea fi luată în considerare posibilitatea introducerii unor măsuri practice
pentru atingerea acestui scop, care va spori considerabil şansele de implementare a
acestor prevederi.
33. Ar trebui întreprinse eforturi pentru a spori reprezentarea femeilor în funcţii de decizie
din cadrul administraţiei electorale, în special în CC şi CEC, precum şi pentru a încuraja
desemnarea lor în candidaţii de vârf pe listele de partid.

Diferenţa
după
renumărare

Procesulverbal al
rezultatelor
din 11 aprilie

Rezultate
preliminare
a. Numărul de alegători
în listele electorale de
bază
b. Numărul de alegători
în listele electorale
suplimentare
c. Numărul de alegători
care au primit buletine
de vot
d. Numărul de alegători
care au participat la
votare
e. Diferenţa dintre C şi D
f. Buletine nevalabile

Renumărare,
procesulverbal al
rezultatelor
din 21 aprilie
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Sursă: pagina web a Comisiei Electorale Centrale, www.cec.md.
Numărul alegătorilor pe listele electorale de bază şi cele suplimentare în procesul-verbal al CEC au
exclus alegătorii de peste hotare, în încercarea de a nu-i număra de două ori; rectificat mai târziu.

DESPRE OSCE/BIDDO
Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (BIDDO) este principala instituţie
a OSCE care asistă statele participante „să asigure respectarea deplină a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, să asigure ordinea de drept, să promoveze principiile
democraţiei (...), să construiască , să consolideze şi să protejeze instituţiile democratice, şi să
promoveze toleranţa în societate” (1992, Documentul Summit-ului din Helsinki). Aceasta
reprezintă dimensiunea umană a OSCE:
OSCE/BIDDO, cu sediul în Varşovia, Polonia, a fost creat ca Biroul pentru Alegeri Libere la
Summit-ul din 1990 de la Paris şi şi-a început activitatea în mai 1991. Un an mai târziu,
numele Biroului a fost schimbat încât să reflecte mandatul lărgit al biroului, care includea
drepturile omului ş i democratizarea. La moment, BIDDO are un personal de peste 130 de
persoane.
OSCE/BIDDO este organizaţia principală din Europa care se ocupă de observarea
alegerilor. Ea coordonează şi organizează dislocarea a mii de observatori în fiecare an pentru
a determina dacă alegerile ce se desfăşoară în regiunile OSCE sunt conforme cu standardele
internaţionale pentru alegeri democratice şi legislaţia naţională. Metodologia sa unică oferă o
analiză minuţioasă a întregului proces electoral. Prin intermediul proiectelor de asistenţă;
OSCE/BIDDO ajută Statele participante să-şi îmbunătăţească cadrul lor electoral.
Activităţile de democratizare întreprinse de Birou includ următoarele domenii: ordinea de
drept, susţinerea legislativă, migraţia şi libertatea de deplasare şi egalitatea între femei şi
bărbaţi. În fiecare an OSCE/BIDDO implementează câteva programe de asistenţă
specializate scopul fiind dezvoltarea structurilor democratice.
OSCE/BIDDO oferă asistenţă Statelor participante în respectarea obligaţiunilor lor de
promovare şi apărare a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în conformitate cu
dimensiunea umană a angajamentelor OSCE. Acest lucru se realizează prin conlucrarea cu
diferiţi parteneri cu scopul promovării colaborării, consolidării capacităţilor şi acordării
expertizei în domenii tematice, printre care drepturile omului în lupta contra terorismului,
intensificarea protecţiei drepturilor omului ale persoanelor traficate, educaţie şi instruire în
domeniul drepturilor omului, monitorizarea şi raportare drepturilor omului şi drepturile
femeilor şi securitate.
În domeniul toleranţei şi non-discriminării, OSCE/BIDDO oferă suport Statelor
participante în fortificarea reacţiei lor la crimele de ură şi cazuri de rasism, xenofobie,
antisemitism şi alte forme de intoleranţă. Activităţile OSCE/BIDDO legate de toleranţă şi
non-discriminare sunt axate pe următoarele domenii: legislaţie, instruire privind aplicarea
legii, monitorizarea, raportarea şi controlul reacţiilor la crimele şi incidentele motivate de
ură, la fel şi activităţile educaţionale de promovare a toleranţei, respectului şi înţelegerii
reciproce.
OSCE/BIDDO oferă consultanţă statelor participante cu privire la politicile ce vizează romii
şi sinti. Aceasta promovează consolidarea capacităţilor şi crearea de reţele în cadrul
comunităţii rome şi sinti şi încurajează participarea reprezentanţilor romi şi sinti în organele
de elaborare a politicilor.
Toate activităţile OSCE/BIDDO sunt întreprinse în strânsă coordonare şi cooperare cu
Statele participante ale OSCE, instituţiile şi operaţiunile în teren ale OSCE, dar şi cu alte
organizaţii internaţionale.
Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina web a BIDDO (www.osce.org/odihr).

