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RAPORTUL FINAL AL MISIUNII OSCE/BIDDO DE OBSERVARE A ALEGERILOR
(MOA)1

I. SUMAR

Organizarea alegerilor locale 2003 în Republica Moldova, cadrul legislativ şi desfăşurarea
scrutinului din ziua alegerilor au fost, în general, în conformitate cu angajamentele OSCE cu privire
la alegerile democratice. Cu toate acestea, pe parcursul campaniei electorale au fost observate
deficienţe notabile, au existat inclusiv acuzaţii de abuz larg de putere din partea autorităţilor, ceea
ce a constituit o sursă de îngrijorare şi a marcat o tendinţă regresivă.

Campania electorală a început încet, parţial din cauza numeroaselor sărbători naţionale, bugetelor
electorale limitate şi restricţiilor de utilizare gratuită a timpului de antenă.  Campania a început mult
mai agresiv în Chişinău, capitala Moldovei, unde se părea că guvernul central dorea să-l înfrângă pe
primarul în exerciţiu.

Observaţiile negative din cadrul campaniei electorale includ:
• prezentarea de informaţii distorsionate de către mass-media de stat, care a fost extrem de

părtinitoare ;
• destituirea directorului Redacţiei de ştiri a Agenţiei de presă de stat, ceea ce părea a fi o decizie

motivată politic;
• arestarea unor candidaţi din opoziţie şi ameninţarea altora cu arest;
• utilizarea resurselor publice în scopurile campaniei electorale; şi
• supravegherea strictă a ordinii publice de către Ministerul de Interne, ceea ce a împiedicat

desfăşurarea unei campanii electorale mai active.

Cadrul juridic al Moldovei, în general, oferă o bază adecvată desfăşurării unor alegeri democratice.
Totuşi, recentele modificări la Legea cu privire la partide şi alte organizaţii social-politice ridică
anumite întrebări referitor la:
• protecţia confidenţialităţii informaţiei ca urmare a cerinţei de prezentare a informaţiei personale

detaliate despre membrii partidului;
• libertatea asocierii ca urmare a impunerii unor cerinţe stricte pentru înregistrarea partidelor.

În cazul intrării sale în vigoare, legea modificată ar putea avea un impact negativ asupra
pluralismului politic din Republica Moldova şi compromite viitoarele alegeri.

Au fost observate un număr de elemente pozitive, printre care:
• management, în general, reuşit al urmărilor generate de anumite hotărâri, începând cu (a)

reducerea perioadei alocate campaniei electorale până la (b) reforma administrativ-teritorială
care a mărit semnificativ numărul organelor electorale;

• autorităţi electorale experimentate care, în mare parte, şi-au exercitat funcţiile competent şi
profesionist;

• încrederea cetăţenilor în procedura electorală din ziua alegerilor;
• în ansamblu, examinarea eficientă şi rapidă a sesizărilor parvenite.

                                                          
1 Acest raport de asemenea este disponibil în limba moldovenească/română. Totuşi, varianta în limba engleză

constituie constituie singurul document oficial.
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În zilele alegerilor, observatorii internaţionali au apreciat pozitiv activitatea a aproximativ 85
procente din secţiile de votare vizitate.  Au fost observate un şir de probleme, printre acestea se
numără încălcarea secretului votului şi prezenţa poliţiştilor în incinta secţiilor de votare.
Observatorii locali au fost iniţial împiedicaţi să observe cel de-al doilea tur de scrutin în unele secţii
de votare, dar intervenţia rapidă din partea autorităţilor electorale centrale şi de circumscripţie a
soluţionat problema.

Relativ puţine dintre plângerile cu privire la alegeri au fost înaintate autorităţilor competente, ceea
ce probabil reflectă ignoranţa sau lipsa încrederii cetăţenilor în instituţiile judiciare sau alte instituţii
de stat.  Sesizările au invocat în special utilizarea neadecvată a fondurilor publice în scopurile
campaniei electorale sau obstrucţionarea agitaţiei electorale desfăşurate de opoziţie, inclusiv
excesul de zel în asigurarea ordinii publice.  Cele mai serioase sesizări au parvenit din partea
PCRM.  Una dintre acestea a rezultat în recalcularea voturilor în Chişinău fără a schimba
semnificativ rezultatul primului tur de scrutin, iar alta a pus sub semnul întrebării întocmirea listelor
electorale în Chişinău pentru cel de-al doilea tur de scrutin.

OSCE/BIDDO îşi exprimă disponibilitatea de a asista autorităţile moldoveneşti şi societatea civilă
în efortul lor de remediere a problemelor identificate în acest raport, cât şi în rapoartele anterioare
ale OSCE/BIDDO cu privire la alegeri.

II. INTRODUCERE. MULŢUMIRI

Dând curs invitaţiei Ministerului Afacerii Externe şi a Comisiei Electorale Centrale (CEC) a
Republicii Moldova, OSCE/BIDDO a trimis în Moldova pe 25 aprilie 2003 o Misiune de Observare
a Alegerilor (MOA) pentru monitorizarea desfăşurării alegerilor locale din 25 mai 2003.

Ambasadorul Michael G. Wygant (SUA) a fost numit şeful MOA care cuprindea 17 experţi în
problematica alegerilor şi observatori pe termen lung din 12 state participante ale OSCE.   MOA şi-
a stabilit biroul în Chişinău şi în alte două centre regionale.  Pe 25 mai, MOA a adus în Moldova 98
de observatori pe termen scurt din 26 de state participante ale OSCE care au raportat din 482 de
secţii de votare din totalul de 1938. Pentru observarea celui de-al doilea tur de scrutin şi al
alegerilor repetate din 8 iunie 2003, MOA a dislocat 58 de observatori din 17 state participante ale
OSCE.  MOA a primit rapoarte de la 349 de secţii de votare din cele 958 care au fost deschise pe 8
iunie.  Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa al Consiliului Europei (CPLRE) a
observat atât alegerile locale din 25 mai 2003, cât şi turul doi şi alegerile repetate din 8 iunie 2003,
emiţând împreună cu OSCE/BIDDO un comunicat de presă comun în zilele imediat următoare.

MOA doreşte să aducă mulţumiri Comisiei Electorale Centrale, consiliilor electorale municipale şi
de circumscripţie, Ministerului Afacerilor Externe şi altor autorităţi centrale şi municipale pentru
cooperarea de care au dat dovadă şi asistenţa oferită pe parcursul perioadei de observare a
alegerilor.  MOA de asemenea, este recunoscătoare Misiunii OSCE din Republica Moldova,
ambasadelor şi secţiilor consulare ale statelor participante ale OSCE.
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III. PREZENTARE GENERALĂ

A.  CONTEXTUL POLITIC

Alegerile locale din 25 mai au marcat mijlocul mandatului actualului Parlament.  La alegerile
parlamentare din februarie 2001, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) a obţinut
majoritatea constituţională de 71 de mandate parlamentare din 101, iar Parlamentul l-a ales pe
Vladimir Voronin, preşedintele PCRM, preşedinte al Republicii Moldova.  Alte două partide au
depăşit pragul de 6 procente şi au obţinut mandate în Parlament: formaţiunea de centru-stânga
“Alianţa Braghiş” (actualmente Alianţa Social-Democrată a Republicii Moldova), condusă de fostul
prim-ministru Dumitru Braghiş, şi Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD), formaţiune de
dreapta condusă de Iurie Roşca.

Alegerile locale din 2003 nu s-au desfăşurat pe teritoriul Transnistriei, care a încetat să fie de facto
controlată de guvernul central după scurtul conflict armat ce a avut loc între Guvernul Moldovei şi
forţele separatiste în 1992. Pentru a remedia această situaţie excepţională, la fel ca şi la alegerile
anterioare, CEC a emis un regulament special prin care permitea alegătorilor ce locuiesc în cele
două sate şi o comună administrate de autorităţile moldoveneşti, dar blocate de cele transnistrene, să
se deplaseze în zonele speciale pentru a vota componenţa consiliului raional din Căuşeni.

B. CONTEXTUL ELECTORAL

OSCE/BIDDO a constatat că alegerile anterioare s-au desfăşurat, în general, în conformitate cu
angajamentele OSCE şi standardele internaţionale pentru alegeri democratice.  Totuşi, alegerea
başcanului unităţii teritorial-administrative Gagauzia (UTA Gagauzia) în 2002  a trezit îngrijorări
serioase.  În consecinţă, alegerile locale din 2003 au fost urmărite îndeaproape, în special ceea ce
ţine de eficienţa şi imparţialitatea organelor electorale, şi implementarea transparentă a legislaţiei
electorale.

Un fapt semnificativ ce trebuie menţionat este că alegerile locale din 2003 au fost organizate cu
puţin timp după introducerea reformei teritorial-administrative în februarie 2003 în rezultatul căreia
cele 10 judeţe create în 1998 au fost înlocuite cu 32 de raioane existente până la 1998. Reforma a
dus la creşterea numărului de unităţi administrative (oraşe, sate, comune) de la 644 la 898 şi a
numărului de consilieri aleşi de la aproximativ 6.500 la 12.000. Pe lângă costul unei astfel de
reorganizări, ca rezultat al reformei, CEC a trebuit să creeze şi să instruiască alte aproximativ 250
de consilii electorale de circumscripţie.

Un alt subiect de îngrijorare a constituit Legea cu privire la partide şi alte organizaţii socio-politice,
care a fost modificată pe 13 decembrie 2002. Principalele modificări aduse acestei legi au fost
cerinţele conform cărora:
• partidele politice prezintă anual Ministerului de Justiţie lista membrilor cu informaţii personale

detaliate şi semnătura a cel puţin 5000 dintre aceştia;
• cei 5000 de membri să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din cele 32 de raioane, dar nu mai

puţin de 600 în fiecare dintre raioanele menţionate.

În iunie 2003, Curtea Constituţională nu a considerat aceste amendamente ca fiind
neconstituţionale.  Totuşi, partidele politice, ONG-urile şi experţii internaţionali au criticat dur noile
prevederi din cauză că acestea:
• încălcau confidenţialitatea informaţiei personale, şi
• limitau dreptul la asociere.
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Unii spuneau că prin noile prevederi s-a propus destrămarea partidelor politice în ajunul alegerilor
locale.  Pe 27 februarie 2003, Parlamentul a introdus noi modificări la Lege, prelungind termenul de
prezentare a listelor de partid de la 1 martie 2003 la 1 decembrie 2003.

Pe lângă aceasta, în perioada alegerilor se desfăşura o reformă structurală importantă a sistemului
judiciar.  Sistemul judiciar existent de patru nivele a fost restructurat în unul de trei nivele, Curtea
Supremă de Justiţie devenind cea de-a treia şi ultimă instanţă.  Restructurarea sistemului judiciar şi
posibila reducere a numărului de judecători a pus la îndoială independenţa sistemului judiciar şi
separarea în continuare a puterilor.

IV. CADRUL LEGISLATIV

A.  LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE

Constituţia Republicii Moldova asigură drepturile şi libertăţile fundamentale într-o societate
democratică.  Codul electoral (1997, modificat în 1999, 2000, 2002 şi 2003) constituie o bază solidă
pentru desfăşurarea alegerilor democratice. 2  Alte legi în vigoare sunt Legea cu privire la partide şi
alte organizaţii social-politice (1991, modificată în 1993, 1998, 2002, 2003), Legea cu privire la
contenciosul administrativ (2000) şi Codul cu privire la contravenţii administrative (1985, modificat
în 1988, 1990, 1993, 1995, 2001, 2002).  Alte câteva legi au fost adoptate recent, revăzute sau
modificate fundamental, printre ele Legea cu privire la organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova (2001, modificată în 2003), Legea cu privire la administraţia publică locală
(2003) şi Legea cu privire la organizarea judecătoreasca (1995, modificată în 1997, 1999, 2001,
2002, 2003).

B. PREVEDERILE GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE

Capitolul VIII al Constituţiei stabileşte principiile administraţiei publice şi autonomiei locale.
Codul electoral reglementează procedura de alegere a consiliilor raionale şi municipale, a primarilor
municipali, a consiliilor oraşăneşti, săteşti şi comunale şi a primarilor locali, toţi fiind aleşi pe un
termen de patru ani.

Toţi cetăţenii care locuiesc în Moldova şi au atins vârsta de 18 ani au dreptul să voteze în alegerile
locale şi să candideze pentru consiliile locale. Excepţie fac cei recunoscuţi incapabili sau
condamnaţi la privaţiune de libertate prin decizie definitivă a instanţei de judecată.  Persoanele ce
îşi fac serviciul militar şi cetăţenii ce nu sunt în ţară în ziua alegerilor nu pot participa la alegerile
locale. 3  Cetăţenii ce au atins vârsta de 25 de ani pot candida pentru postul de primar. 4 Conform
legii, în spitale şi alte instituţii se deschid secţii de votare pentru cel puţin 30 de alegători.  Urnele
mobile sunt aduse până la domiciliul alegătorilor, dacă sunt solicitate.

Primarii sunt aleşi printr-un sistem ce prevede unul sau două tururi.  Candidatul trebuie să
acumuleze peste 50 de procente din voturile validate pentru a deveni primar.  În cazul în care nici
un candidat nu acumulează peste 50 de procente din voturi, în două săptămâni se organizează al
doilea tur de scrutin pentru primii doi candidaţi care au acumulat cele mai multe voturi.

                                                          
2 Legile ce reglementează activitatea mijloacelor de informare în masă în perioada alegerilor sunt analizate în

capitolul VIII al prezentului raport.
3 Codul electoral; Articolele 29, 123
4 Codul electoral; Articolul 124



Alegerile locale din 25 mai şi 8 iunie 2003 Pagina: 5
Republica Moldova
Raportul final al OSCE/BIDDO

Consilierii sunt aleşi prin reprezentare proporţională în baza listei de partid sau a blocului electoral.
Candidaţii independenţi pot să se înscrie şi în cursa pentru locul de consilier.  Mandatele în
consiliul municipal şi local sunt distribuite în conformitate cu formula lui d’Hondt şi, spre deosebire
de alegerile parlamentare, nu se cere depăşirea unui prag electoral.

Codul electoral stipulează că pentru ca alegerile să fie valabile, la urnele de vot trebuie să se
prezinte cel puţin o treime din alegătorii înregistraţi.  Nu există cerinţe de prezentare la vot în cazul
celui de-al doilea tur de scrutin.  Alegerile vor fi declarate nevalabile dacă încălcarea codului
electoral a influenţat rezultatele votului.  În baza deciziei instanţei de judecată, CEC organizează
alegeri repetate peste două săptămâni de la data primelor alegeri, cu aceleaşi liste electorale şi
candidaţi.   Cerinţele de prezentare la urnele de vot se aplică în cazul alegerilor repetate.

C.  EVALUAREA CADRULUI LEGISLATIV

După cum s-a menţionat în declaraţiile anterioare ale OSCE/BIDDO, în general, cadrul legislativ
din Moldova oferă o bază adecvată pentru desfăşurarea alegerilor democratice.  Cu toate acestea,
atât OSCE/BIDDO, cât şi Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei au evidenţiat mai multe
aspecte ale Codului electoral care ar putea fi îmbunătăţite.  Câteva dintre aceste recomandări au fost
deja aplicate, în special cele despre criteriile de determinare a validităţii votului. 5  Cât priveşte
revizuirea procedurii de întocmire a listelor electorale, aceasta necesită modificarea largă a
legislaţiei şi resurse suplimentare.  Deşi legislaţia este, în general, adecvată, un set de regulamente
şi un manual de proceduri exacte ar contribui la asigurarea unei aplicări coezive şi consecvente a
legii.  Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, toate
recent adoptate, prevăd sancţiuni şi penalităţi pentru încălcări electorale.  Totuşi, Codul electoral nu
se referă la sancţiuni în cazul încălcării prevederilor Codului electoral sau a hotărârilor CEC, ceea
ce constituie o omisiune gravă.

V. ORGANELE ELECTORALE

A.  STRUCTURA ŞI COMPONENŢA ORGANELOR ELECTORALE

Organele electorale sunt structurate în trei niveluri.   CEC este organul de stat cu statut permanent şi
este responsabil de organizarea şi desfăşurarea generală a alegerilor.  Consiliile electorale de
circumscripţie răspund de desfăşurarea alegerilor de la înregistrarea candidaţilor până la
sistematizarea rezultatelor din zona lor de jurisdicţie.  Birourile electorale ale secţiilor de votare
organizează votarea şi numărarea voturilor.

CEC are nouă membri.  Trei dintre ei sunt numiţi de Preşedinte, trei de Parlament şi alţi trei de
Consiliul Suprem al Magistraturii.   Parlamentul aprobă candidatura preşedintelui CEC, iar vice-
preşedintele şi secretarul sunt aleşi de membrii CEC prin vot majoritar.  Preşedintele, vice-
preşedintele şi secretarul sunt angajaţi permanenţi ai CEC, în timp ce ceilalţi lucrează activ pentru
CEC doar în perioada alegerilor.  Membrii CEC pot fi realeşi, dar numai pentru două mandate
consecutive, iar termenul de şase ani al preşedintelui CEC expiră în acest an.  Deciziile sunt luate cu
o majoritate de voturi, iar partidele politice şi blocurile electorale pot numi în componenţa CEC câte
un membru cu vot consultativ.  După cum a fost observat de către MOA, CEC a activat într-un mod
deschis şi transparent.  Reprezentanţii partidelor politice şi ai mass-mediei pot asista la şedinţele
Comisiei.

                                                          
5 Codul electoral; Articolul 57(2) [modificat prin legea no.796-XV; 25.01.2002]
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CEC numeşte membrii consiliilor electorale de circumscripţie la propunerea autorităţilor locale
executive, coordonează activitatea acestor consilii, le distribuie fonduri şi materiale, publică listele
partidelor şi a blocurilor electorale, şi rezultatele finale.

Consilii electorale de circumscripţie au fost deschise în raioane, municipii şi în UTA Gagauzia.  În
componenţa consiliilor electorale de circumscripţie intră de la 7 până la 11 membri.  Membrii
comisiilor electorale nu au dreptul să fie membri de partid.  Reprezentanţii partidelor politice pot
asista la şedinţe, dar nu au drept de vot.  Consiliile electorale de circumscripţie se ocupă de
întocmirea listelor de alegători, numirea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare,
înregistrarea candidaţilor independenţi, a listelor candidaţilor din partea partidelor politice şi
blocurilor electorale, anunţarea rezultatelor din circumscripţie şi emiterea deciziilor executorii pe
marginea plângerilor privind activitatea organelor electorale de nivel inferior.

Birourile electorale ale secţiilor de votare au fost create cu 20 de zile înaintea alegerilor şi au
cuprins între 5 şi 11 membri.  Fiecare birou electoral deservea minimum 30 şi maximum 3000 de
alegători.

B.  ORGANIZAREA ALEGERILOR

Având în vedere constrângerile din aceste alegeri, inclusiv reducerea perioadei campaniei electorale
de la 90 la 60 de zile şi numărul mai mare al consiliilor electorale de circumscripţie, dificultăţile
întâmpinate în organizarea alegerilor şi observate de MOA au fost de înţeles.  În acelaşi timp,
experienţa acumulată de CEC a atenuat anumite deficienţe de la nivel local şi alegerile au fost, în
mare parte, organizate competent şi în conformitate cu prevederile legii.

C. ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

În timp ce CEC, consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare
sunt responsabile de revizuirea listelor electorale şi asigurarea integrităţii acestora, primăria
întocmeşte listele şi confirmă corectitudinea acestora prin vizitarea alegătorilor la domiciliu.6
Primarul semnează lista alegătorilor cu 10 zile înaintea alegerilor.  Pentru alegerile locale din 2003
au fost înregistraţi aproximativ 2.275 milioane de alegători.  Se estimează că între 600.000 şi
700.000 de alegători se află în străinătate, ceea ce parţial explică numărul mare de alegători excluşi
din listele electorale.

În ziua alegerilor, persoanele omise din listele electorale sunt incluse în liste suplimentare la
prezentarea documentelor de identificare care certifică locul permanent de trai în perimetrul secţiei
de votare.7  Aproximativ 7,4 procente din cetăţenii ce au participat la alegerile din 25 mai au fost
incluse în listele suplimentare.  Alte 4,9 procente din alegători au fost incluse pe listele
suplimentare în cel de-al doilea tur de scrutin.   Această cifră este înaltă dacă avem în vedere că
listele electorale din al doilea tur de scrutin au cuprins şi listele suplimentare din primul tur.  Ceea
ce înseamnă că 4,9 procente din alegătorii care au participat la al doilea tur de scrutin nu au votat în
primul tur şi nici nu erau incluşi în listele electorale ale comunităţii din care făceau parte.  Acesta
este un aspect ce va trebui să fie examinat cu atenţie până la alegerile viitoare.  Deşi Codul electoral
prevede afişarea publică a listelor electorale înaintea alegerilor, această regulă nu a fost respectată
în multe localităţi. 8

                                                          
6 Codul electoral; Articolul 39
7 Codul electoral; Articolul 53 par. 2
8 Codul electoral; Articolul 40
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D. DOCUMENTELE DE IDENTIFICARE A ALEGĂTORILOR

Conform articolului 39, par. 6 şi 7 din Codul electoral:
• Alegatorul poate fi înscris numai intr-o singură listă electorală si la o singura secţie de votare in

baza actelor ce  atesta domiciliul acestuia in perimetrul secţiei de votare respective.9  În timp ce
principiul este clar, nici legea şi nici un alt document administrativ nu defineşte procedurile de
aplicare a acestei prevederi, mai ales nu sunt explicate care sunt acele acte ce ar putea atesta
domiciliul permanent al alegătorului.

• În cazul in care alegătorul îşi schimbă domiciliul in perioada dintre data întocmirii listelor
electorale si data alegerilor, i se va elibera un certificat cu drept de vot.  Totuşi, nici Codul
electoral şi nici un alt regulament al CEC nu oferă detalii cu privire la procedura şi documentele
necesare aplicării unei astfel de prevederi.  Prin urmare, procedura nu a fost aplicată într-un mod
uniform şi a fost divers interpretată.

Primăria expediază alegătorilor invitaţii la alegeri cu adresa secţiilor de votare de care aparţin.
Invitaţiile sunt pe larg utilizate ca document de identificare a alegătorului. 10  Deşi aceasta poate fi
calificată drept o încălcare minoră, în special în comunităţile în care comisiile de votare cunosc
alegătorii personal, există totuşi pericolul unui abuz.

E.  ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

La data anunţării alegerilor locale din 2003, la Ministerul Justiţiei erau înregistrate 25 de partide şi
organizaţii social-politice.  19 dintre acestea şi-au înaintat candidaţii la alegerile locale, 11 partide
participând independent, iar celelalte 8 în cadrul a două blocuri electorale.  Pe lângă partide, în
cursa electorală s-au înscris 1.500 de candidaţi independenţi.11  Cele două blocuri electorale au fost
Alianţa Social-Liberală “Moldova Noastră” (ASL “MN”) care a inclus Alianţa Social Democrată
din Moldova, Partidul Liberal, Alianţa Independenţilor şi alte trei partide mai mici, şi blocul
electoral “Partidul Social Democrat – Partidul Social Liberal” (PSD-PSL).

Partidele care au candidat separat în alegerile locale 2003 au fost următoarele:
• Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM);
• Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD);
• Partidul Democrat din Moldova (PDM);
• Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM);
• Uniunea Centristă din Moldova (UCM);
• Partidul Socialist din Moldova (PSM);
• Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM);
• Partidul Republican din Moldova (PDM);
• Mişcarea Social-Politică Republicană “Ravnopravie”
• Mişcarea Profesioniştilor  “Speranta–Nadejda”;
• Mişcarea Social-Politică “Forţa Nouă”.

Peste 47 000 de candidaţi s-au înscris în cursa electorală din 25 mai.  Aproape 3.500 de candidaţi au
concurat pentru 898 de primării, peste 6.000 de candidaţi au concurat pentru 1.126 de locuri în
consiliile raionale şi municipale, iar peste 37.000 de candidaţi s-au înscris în cursa electorală pentru
                                                          
9 Codul electoral; Articolul 39 (6)
10 Sunt acceptate doar patru acte de identitate: buletinul de identitate; paşaportul fostei Uniuni Sovietice; paşaportul

moldovenesc sau documentul de identitate emis temporar.
11 MOA a primit sesizări precum unii dintre candidaţii “independenţi” erau afiliaţi unui partid.   De exemplu,

primarul general al Chişinăului, dl. Urechean, a candidat în calitate de independent, dar “Alianţa
independenţilor” pe care o conduce face parte din “Moldova Noastră”.
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10.859 de locuri în consiliile locale.  PCRM a înregistrat cel mai mare număr de candidaţi (peste
12.700), fiind urmat de “Moldova Noastră” (aprox. 10.900), Partidul Democrat (aprox. 6.500),
PPCD (aprox. 5.500) şi PSD-PSL (aprox. 4.300). În general, în localităţile urbane a fost înregistrat
un număr mai mare de candidaţi pentru un loc.

F. FINANŢAREA CAMPANIEI ELECTORALE

Legea interzice finanţarea activităţii partidelor politice din surse externe, totuşi, ea nu prevede
penalităţi sau sancţiuni în cazul nerespectării acestei reguli şi nici nu există un mecanism de audit şi
revizie a conturilor.  Partidele, blocurile electorale şi candidaţii independenţi trebuiau să deschidă
un “cont electoral” într-o bancă în care să fie transferate fondurile pentru finanţarea campaniei
electorale.  CEC a stabilit un plafon pentru depunerile din aceste conturi: 1.000.000 lei (€ 60.600)
pentru partidele politice şi blocurile electorale, 200.000 lei (€ 12.120) în cazul candidaţilor
independenţi la postul de primar general al Chişinăului şi 50.000 lei (€ 3.000) pentru sate/comune,
iar pentru candidaţii independenţi la postul de consilier – 75.000 lei (€ 4.550) pentru consilier
municipal în Chişinău şi 15.000 lei (€ 900) pentru consilier local.   Pentru al doilea tur de scrutin au
fost stabilite plafoane suplimentare.  De două ori pe săptămână, concurenţii electorali trebuiau să
raporteze organelor electorale sumele primite, sursa lor şi cheltuielile executate.  Aceste dări de
seamă financiare erau accesibile publicului.  Conform informaţiei difuzate de CEC, cele mai mari
cheltuieli au fost făcute de PCRM în sumă de 641.000 lei (€ 38.900), “Moldova Noastră” cu
194.000 lei (€ 11.750), PPCD cu 166.000 lei (€ 10.000), şi blocul electoral “PSD–PSL” cu 140.000
lei (€ 7.500).  Primarul general al Chişinăului, Serafim Urechean, care a candidat pentru a fi reales,
a cheltuit aproximativ 194.000 lei (€ 11.750) în campania electorală din primul tur.   Deşi nici unul
dintre aceste partide nu a depăşit plafonul de cheltuieli, majoritatea a utilizat aproape toate fondurile
sosite pe conturile electorale în scopul campaniei.

VI. PARTICIPAREA FEMEILOR ŞI A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

Constituţia garantează drepturi egale pentru bărbaţi şi femei.  Conform Legii privind partidele şi
alte organizaţii social-politice, partidele şi organizaţiile social-politice promovează principiul
egalităţii între bărbaţi şi femei în autorităţile de orice nivel.  Cu toate acestea, femeile continuă să
fie subreprezentate.  La alegerile parlamentare din 2001, au fost alese 10 femei, inclusiv preşedinta
Parlamentului, în comparaţie cu 9 în 1998.  Între timp, numărul femeilor în Parlament a crescut la
16 în urma plecării unor parlamentari care au fost înlocuiţi de colegele lor de pe listele de partid.
Din 20 de miniştri, doar ministrul finanţelor este femeie, 7 din 38 de vice-miniştri şi 2 din 12 şefi de
departamente de stat sunt femei.  În 1999, erau 61 de femei-primar din totalul de 644, ceea ce
reprezintă 9,5 procente.

În cadrul acestor alegeri locale au candidat 892 de femei.  MOA a analizat gradul de reprezentare al
femeilor în 12 raioane.  Concluzia a fost că 20 de procente (sau 37 din 185) din primarii aleşi şi
17,2 procente (sau 66 din 384) de consilieri raionali sunt femei.  Ponderea femeilor care au candidat
pe liste de partid şi au fost alese pe postul de consilier a fost cea mai înaltă în PCRM (21,4
procente), fiind urmată de Partidul Democrat (17,4 procente) şi PPCD (16,1 procente).  Doar 8,7
procente din consilierii aleşi de pe listele “Moldova Noastră” au fost femei.  Printre cei 7 candidaţi
independenţi (28,6 procente) aleşi în cele 12 raioane există 2 femei.  Deşi femeile au fost
subreprezentate la nivelul consiliilor electorale de circumscripţie, ele au constituit peste 75 de
procente din membrii secţiilor de votare.

Minorităţile naţionale reprezintă peste 30 de procente din populaţia Republicii Moldova.  Conform
ultimului recensământ (1989), distribuţia se prezintă în felul următor: ucraineni 13,6 procente, ruşi
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13 procente, găgăuzi 3,5 procente şi bulgari 2 procente.  Oficial, doar 0,2 procente din populaţia
Moldovei sunt romi, dar ONG-urile şi comunităţile de romi susţin că cifra reală este mult mai mare.

În Republica Moldova nu există partide care ar reprezenta minorităţi naţionale.  Totuşi, cu excepţia
romilor, celelalte minorităţi sunt bine reprezentate în autorităţile locale.  Doar în satul Răciula
primarul ales în 1999 era rom.  În 2003, foarte puţini romi au candidat pentru posturile de consilier
local şi municipal.  Chiar şi în comunităţile în care populaţia romă depăşea 80 de procente, puţini
dintre candidaţii electorali erau romi.

În comuna Ciorăşti (raionul Nisporeni), cu o comunitate romă mare, semnul electoral al unui
candidat independent la postul de primar a fost omis din buletine.  Candidatul a menţionat că, având
în vedere analfabetismul ridicat în rândul romilor, omiterea semnului electoral a afectat negativ
şansele sale în alegeri.  Instanţa a doua de judecată a respins cererea candidatului şi a declarat
valabile rezultatele primului tur de scrutin.

Limba rusă este limba utilizată predominant de minorităţile naţionale.  Conform legii, buletinele se
tipăresc în limbile moldovenească/română şi rusă, şi Codul electoral a fost publicat în ambele
limbi.12  Totuşi, câteva erori substanţiale din textul rusesc au creat confuzii. 13

VII. CAMPANIA ELECTORALĂ

Desfăşurarea campaniei electorale este reglementată de art. 47 al Codului electoral.14  Cetăţenilor,
partidelor şi organizaţiilor social-politice li se oferă dreptul de a-şi promova programele electorale,
de a supune discuţiilor libere calităţile profesionale, politice şi personale ale candidaţilor, să facă
agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea candidaţilor şi partidelor politice în cadrul adunărilor,
mitingurilor şi întâlnirilor publice, şi să folosească mijloacele de informare în masă sau alte forme
de comunicare ce exclud încălcarea ordinii publice şi a normelor etice.  Agitaţie electorală în
favoarea concurentului electoral se admite numai după înregistrarea acestuia.

Concurentul electoral poartă răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare.
Fiecare material trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul
materialului şi tipografia care l-a tipărit.  Administraţia publică locală trebuie să asigure toţi
concurenţii în egală măsură cu spaţiu pentru afişaj electoral.  Consiliile electorale de circumscripţie,
birourile electorale şi administraţia publică locală sunt obligate să asigure termene şi condiţii egale
pentru toţi candidaţii pentru agitaţie electorală şi desfăşurarea întâlnirilor.  În ziua alegerilor şi cea
precedentă ei nu se admite nici un fel de agitare.  Publicarea rezultatelor chestionarelor sociologice
este interzisă cu zece zile calendaristice înainte de data alegerilor.

Campania electorală a avut un început lent parţial din cauza unui număr mare de sărbători din acea
perioadă, inclusiv Paştele, şi bugetul restrâns al campaniei electorale, dar şi din cauza timpului
limitat alocat gratuit pentru emisie pe posturile de stat şi locale.  Partidele de opoziţie au încercat
prin aceste alegeri locale să dea un vot de neîncredere Guvernului.  PCRM s-a axat pe imaginea
Preşedintelui Voronin pentru a promova candidaţii partidului şi a insistat pe faptul că alegerea lor
                                                          
12 Conform art. 13 (1) al Constituţiei, “limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească cu alfabet

latin”.
13 Codul electoral; Articolul 55, par. 3 a fost incorect tradus în rusă şi a creat confuzii în ziua alegerilor privind cine

este autorizat să asiste la operaţiile electorale din ziua alegerilor.
14 Acest articol de asemenea reglementează relatarea despre campania electorală de către mass-media, pentru mai

multe detalii a se vedea capitolul dedicat mass-mediei.
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va aduce un beneficiu direct populaţiei prin îmbunătăţirea relaţiilor dintre guvernul central şi
autorităţile locale.

Deşi Campania electorală s-a caracterizat ca fiind nu prea activă, pe alocuri totuşi ea a avut un
caracter chiar agresiv.  În Chişinău, PCRM a investit mai mult timp în promovarea unei imagini
negative a primarului în exerciţiu, dl. Urechean, susţinut de “Moldova Noastră”, decât pentru
susţinerea propriului candidat – Vasile Zgardan, ministrul transporturilor şi comunicaţiilor.   PCRM
a acuzat primarul general, dl. Urechean, de proastă gestiune şi incompetenţă în perioada celor nouă
ani de conducere.   După primul tur al alegerilor, Comitetul Central al PCRM a declarat public că
oraşul capitală a devenit “centrul separatismului criminal şi financiar” cu “forţe care pot răsturna
Guvernul în orice moment”.  Reprezentatul lui Urechean în Consiliul electoral municipal al
Chişinăului a clasificat aceste declaraţii ca venind în contradicţie cu Constituţia şi Codul penal,
cerând Procurorului General să deschidă un dosar.  Imediat înaintea celui de-al doilea tur de scrutin,
în oraş au fost afişate postere în care Preşedintele Voronin spunea că “va vota împotriva lui Serafim
Urechean”, declarând că municipiul era condus cu un “cinism fără precedent”.

Pe 20 mai, primarul în exerciţiu, dl. Urechean, a fost citat în calitate de martor pe un caz penal
deschis împotriva directorului companiei “Apă-Canal”.  Martorul care nu se prezintă conform
citaţiei poate fi adus cu forţa în biroul anchetatorului, iar refuzul de a se prezenta poate fi sancţionat
cu până la 15 zile de detenţie administrativă.  Dl. Urechean a cerut amânarea datei de prezentare
conform citaţiei invocând greva declarată de avocaţi şi că era în ultimele zile ale campaniei
electorale.  La conferinţa de presă din 21 mai, Urechean a declarat că se temea de un eventual arest
din cauza neînfăţişării în calitate de martor.  În ziua următoare, Ministerul de Interne a emis un
comunicat de presă în care se spunea că, deşi dl. Urechean nu a dat curs citaţiei, el nu va fi adus cu
forţa pentru a depune mărturii şi nici nu va fi arestat.  Dl. Urechean a dat curs citaţiei după primul
tur al alegerilor.

O îngrijorare aparte o constituie perioada în care au fost arestaţi doi dintre primarii în exerciţiu care
candidau pentru a fi realeşi.  Candidatul Partidului Liberal şi primarul de Hânceşti, Vasile Colţa, a
fost arestat sub acuzaţia de furt în proporţii deosebit de mari la doar două zile după înregistrarea
candidaturii sale.  Conform declaraţiilor Procuraturii Generale, dl. Colţa era anchetat încă din
septembrie 2001, dar investigaţiile s-au finalizat abia pe 17 aprilie 2003. Din motive de sănătate, dl.
Colţa a fost internat într-un spital local pe întreaga perioadă a alegerilor în regim de detenţie.
Primarul din Vadul-lui-Vodă, Nicolae Ciobanu, candidat independent, a fost arestat sub acuzaţia de
corupţie.  Nici unul dintre candidaţi nu a ajuns în al doilea tur de scrutin.

Deşi utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative pe perioada campaniei electorale şi
cazurile de ameninţări şi intimidări au fost frecvent invocate, atât persoanele fizice, cât şi partidele
rareori au înaintat sesizări în instanţa de judecată, spunând că nu au încredere în sistem.  Una dintre
sesizări a fost utilizarea necorespunzătoare a resurselor publice de către autorităţile centrale în
scopurile campaniei electorale, exemplificându-se prin plata de către Guvern tuturor veteranilor de
război a unei prime cu ocazia zilei biruinţei, 9 mai.  Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, Casa
Naţională pentru Asigurări Sociale a repartizat locuitorilor din suburbiile Chişinăului produse
alimentare ca ajutor umanitar în care, conform relatărilor, PCRM a inclus materiale electorale.
Reprezentanţa Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica Moldova a filmat
evenimentul care a fost difuzat pe EuroTV.  In incinta Ministerului Transporturilor şi
Comunicaţiilor, PCRM a afişat materialele sale pe panourile informaţionale ale Ministerului.
Aparent, inspectorii fiscali de stat verificau mai des înregistrările contabile ale afacerilor conduse de
susţinătorii opoziţiei şi oficiile primarilor din opoziţie.  Acuzaţiile de utilizare necorespunzătoare a
resurselor administrative nu s-au limitat doar la Chişinău.  De exemplu, în Taraclia, biroul PCRM
era “temporar” situat în aceeaşi clădire cu a primarului.
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Partidele din opoziţie au raportat că atât asupra candidaţilor lor, cât şi a celor independenţi au fost
exercitate presiuni de a nu intra în competiţie.  Înaintea primului tur, PPCD a informat MOA despre
cazuri în care poliţia a reţinut persoane ce distribuiau materiale electorale, le-a dus la secţia de
poliţie pentru a le interoga şi a confiscat materialele electorale.  Ministerul de Interne a aplicat o
politică dură de asigurare a ordinii publice şi securităţii pe perioada campaniei electorale.
Distribuirea materialelor electorale în intersecţiile aglomerate era considerată ca periclitare a
traficului şi deranjarea ordinii publice. Materialele electorale ce nu conţineau informaţia cerută de
lege au fost confiscate.   Această măsură a fost aplicată în cazul majorităţii partidelor, inclusiv
PCRM şi PPCD.  Un ofiţer de poliţie cu grad înalt a definit sarcina poliţiei ca prevenire a încălcării
legii de către concurenţii electorali.  Politica exigentă a Ministerului de Interne cu certitudine a
împiedicat desfăşurarea unei campanii electorale mai active.

Pe 25 aprilie, poliţia a reţinut şi a confiscat echipamentul de filmare a unei echipe ce realiza un spot
electoral despre blocul PSD-PSL.  Un cetăţean s-a plâns pe faptul că echipa de filmare desena
“simboluri semite” pe trotuare şi “atrăgea minorii în politică” – era vorba despre o fetiţă care desena
o stea cu opt vârfuri, simbolul partidului, pentru spotul electoral.  Echipei nu i s-au adus acuzaţii de
deranjare a ordinii publice, ci de filmare fără licenţă.

Organizatorul demonstraţiei din faţa casei ministrului Zgardan pe 13-14 mai, Valeriu Ciobanu,
activist ONG, a fost arestat şi condamnat la 10 zile de detenţie administrativă, aplicându-i-se o
amendă în valoare de 540 lei (€ 34) pentru participarea la acţiuni de protest neautorizate,
huliganism şi ultragiu.  Pe 20 mai, în urma unui recurs, instanţa de judecată a anulat decizia de
privaţiune de libertate, dar nu şi amenda.  Dl. Ciobanu a declarat că intenţiona să atace şi această
decizie.

VIII. MASS-MEDIA ŞI ALEGERILE

A. MASS-MEDIA ŞI CADRUL LEGISLATIV

Din 1996, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova (CCA), organ de stat autorizat să
licenţieze şi să supravegheze mijloacele de informare în masă şi să propună regulamente pentru
campania electorală, a înregistrat aproximativ 200 de posturi radio şi canale TV şi a licenţiat 26 de
posturi de radio şi 98 de canale TV.  Totuşi, din cauza unei economii slabe şi a unei pieţe
publicitare nedezvoltate, mijloacele de informare în masă din Moldova nu se bucură de
independenţă financiară adecvată.  În timp ce în Chişinău şi oraşele mai mari există acces la o
varietate mai mare de media, alegerea este destul de limitată în zonele îndepărtate de ele.  În
general, televiziunea este cea mai populară sursă de informare.  Postul naţional de radio şi canalul
televizat Moldova 1 (TV M1) au cea mai largă acoperire, cu toate acestea, în Transnistria, ele pot fi
interceptate doar prin satelit.  Majoritatea mijloacelor audio-vizuale de comunicare în masă
retransmit programele canalelor ruseşti sau româneşti, iar producţia locală este mică.  Bugetele
ziarelor sunt şi mai austere, din trei publicaţii “zilnice” două apar numai de patru ori pe săptămână,
iar cealaltă de cinci ori.

Parlamentul a adoptat Legea cu privire la instituţia publică naţională a audio-vizualului Compania
“Teleradio-Moldova” pe 26 iulie 2002. Legea impune reorganizarea companiei într-o instituţie
naţională publică a audio-vizualului cu un consiliu de observatori format din 15 membri cu sarcina
de a aproba statutul şi propune candidatura directorului spre aprobare în Parlament.  Consiliul de
observatori a fost într-un final numit în mai 2003, iar prima întâlnire a acestuia a avut loc abia pe 12
iunie 2003.
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Constituţia garantează libertatea exprimării şi interzice cenzura, în timp ce Codul Civil interzice
defăimarea persoanelor, inclusiv a demnitarilor publici.  O mare parte din autocenzură poate fi pusă
pe seama temerii de încălcare a prevederilor acestei legi.  Presiunile politice asupra mass-mediei
sunt evidente, de aceea, aproximativ 150 de jurnalişti şi susţinători ai acestora din 40 de organizaţii
s-au alăturat unui marş al libertăţii presei în Chişinău pe 8 mai.

Cornelia Cozonac, fosta directoare a Departamentului de ştiri al agenţiei Moldpres, a declarat în cadrul
unei conferinţe de presă organizate de primarul general dl. Urechean că serviciul de presă al
Preşedintelui Voronin a cerut agenţiei să publice articole fără redactare, verificare sau comentare.  Pe 6
iunie 2003, dna Cozonac a primit înştiinţarea de destituire din funcţie din motive de incompetenţă
profesională şi diseminare de informaţii false.  Valeriu Reniţa, purtătorul de cuvânt al Preşedintelui
Voronin, a sunat apoi la MOA pentru a asigura misiunea că oficiul lui niciodată nu a cerut agenţiei de
ştiri să difuzeze informaţii în modul în care a pretins Cornelia Cozonac.

B. REGLEMENTĂRILE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA MASS-MEDIEI ÎN TIMPUL CAMPANIEI
ELECTORALE

Regulamentele cu privire la mass-media, publicate de CCA şi CEC pe 28 martie şi 4 aprilie respectiv,
prevedeau participarea în condiţii egale şi acces egal la mijloacele de informare în masă pentru toţi
concurenţii electorali.  Astfel, Compania Teleradio-Moldova a oferit fiecărui partid politic şi bloc
electoral 4 minute de timp de antenă gratuit la televiziune şi 8 minute la radio, pentru candidaţii
independenţi 2 minute la televiziune şi 4 la radio pe întreaga campanie electorală.  Canalele publice
locale au oferit partidelor politice şi blocurilor electorale 10 minute de timp de antenă gratuit la
televiziune şi 20 de minute la radio, iar pentru candidaţii independenţi 5 şi respectiv 10 minute.
Regulamentele limitau procurarea timpului de antenă la 75 de minute pentru fiecare concurent
electoral.  Concurentul electoral nu avea dreptul să depăşească limita de 2 minute de antenă pe zi de
publicitate electorală gratuită sau plătită la posturile publice sau private de televiziune şi radio.
Aceleaşi reguli s-au aplicat şi în al doilea tur de scrutin şi alegeri repetate.  Companiile publice şi
private de radio şi televiziune nu au avut dreptul să relateze despre campania electorală în cadrul
buletinelor de ştiri.  Legea a interzis concurenţilor electorali ce deţineau funcţii publice să se
folosească de poziţia lor şi să apară în mass-media în scopurile campaniei electorale.

Aproape toate partidele politice şi blocurile electorale s-au plâns de regulile mult prea restrictive de
accesare a timpului de antenă gratuit.  Pe 24 aprilie, PCRM a contestat regulamentul cu privire la
utilizarea timpului de antenă, emis de CEC şi a cerut ca partidelor politice să li se pună la dispoziţie
suplimentar 30 de minute gratuite la televiziune şi radio, iar candidaţilor să li se permită să facă
publicitate electorală televizată şi la radio şi duminica.15  Pe 7 mai CEC a respins cererea de a acorda
mai mult timp de antenă, dar a decis să permită difuzarea publicităţii electorale duminica.

Regulamentele CEC nu prevedeau în mod specific organizarea de dezbateri între concurenţii electorali,
spre deosebire de alegerile parlamentare din 2001.  Mulţi din industria audiovizualului au considerat că
dezbaterile nu sunt premise şi, în final, au fost organizate foarte puţine.  Astfel, pentru cel de-al doilea
tur de scrutin, CEC a recomandat organizarea dezbaterilor.

                                                          
15 Iniţial CEC a hotărât să interzică difuzarea spoturilor electorale duminica.
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C. MONITORIZAREA MIJLOACELOR DE INFORMARE ÎN MASĂ

MOA a început monitorizarea reflectării campaniei electorale în mijloacele de informare în masă pe
26 aprilie.  Şapte canale TV16 şi 10 ziare17 au fost analizate pentru a evalua acoperirea de către
mijloacele media a concurenţilor electorali şi alte personalităţi politice.

În Chişinău, mass-media a difuzat informaţie diversificată despre candidaţi, iar concurenţii
electorali şi-au prezentat platformele electorale în limitele perioadei alocate gratuit.  Spre deosebire
de audiovizual, presa scrisă a dat o acoperire mai amplă campaniei electorale.

În general, televiziunea şi radioul au dedicat Preşedintelui şi Guvernului timp considerabil de
emisie.  Deşi posturilor de radio şi televiziune li s-a interzis prezentarea în cadrul emisiunilor de
ştiri a concurenţilor electorali, primarul general, dl. Urechean, şi într-o măsură mai mică ministrul
Zgardan au fost totuşi difuzaţi în poziţiile oficiale pe care le deţin.  Ceilalţi şase concurenţi pentru
postul de primar general al Chişinăului nu au putut să se bucure de acest avantaj instituţional.

Deşi înaintea primului tur de scrutin au fost difuzate puţine dezbateri, canalul televizat EuroTV din
Chişinău a organizat opt dezbateri între concurenţii electorali pentru funcţia de consilier municipal
şi patru între concurenţii electorali pentru funcţia de primar general.  Pentru cel de-al doilea tur de
scrutin, EuroTV a încercat să organizeze dezbateri în perioada 4 - 6 iunie între primarul în exerciţiu,
dl. Urechean, şi ministrul Zgardan.  Cel din urmă a refuzat invitaţia şi EuroTV a difuzat doar
interviul cu primarul general.

În contrast cu raportul OSCE/BIDDO pe marginea alegerilor parlamentare din 2001 în care se
menţiona că televiziunea şi radioul “au furnizat alegătorilor informaţii nepărtinitoare despre
concurenţii electoral”18, în alegerile locale din 2003 mijloacele de informare în masă au fost extrem
de părtinitoare în favoarea autorităţilor de stat.   Monitorizarea mass-mediei de către MOA a arătat
că televiziunea de stat TV Moldova 1 (TV M1) a dedicat ştirilor despre Preşedinte 45 de procente,
iar Guvernului 43 de procente din timpul de emisie a ştirilor şi aproape toate relatările erau pozitive.
Acelaşi model a fost urmat şi de programele săptămânale politice Argument şi Rezonans.   La
Rezonans, d-lui Urechean i-au fost dedicate 81 de procente din timpul de emisie în care a fost
prezentat într-o lumină negativă.  Blocul electoral “Moldova Noastră” a sesizat CEC pe 18 aprilie şi
acesta a decis ca TV M1 să îi acorde blocului timp de antenă pentru replică.  TV M1 s-a conformat
deciziei CEC abia pe 4 iunie când i-a oferit primatului general, dl. Urechean, câte două minute în
cele două buletine de ştiri.  Cel de-al doilea politician care a beneficiat de timp de antenă în cadrul
emisiunii Rezonans după dl. Urechean a fost Preşedintele Voronin.  Lui i s-au acordat 12 procente
din timpul emisiei şi a fost prezentat fie în lumină pozitivă, fie neutră.  Deşi s-a observat o
îmbunătăţire în maniera de prezentare a informaţiilor de la primul la al doilea scrutin, tendinţele
totuşi au rămas evidente.

Chiar dacă televiziunea de stat nu a organizat dezbateri între candidaţii la postul de primar general,
ea i-a oferit gratis d-lui Gheorghe Benderschi, directorul Centrului de protecţie a drepturilor
consumatorului, o oră de emisie pentru a discuta cu primarul general calitatea serviciilor comunale
în Chişinău.19  Dl. Urechean a respins invitaţia şi astfel dl. Benderschi a utilizat ora de emisie

                                                          
16 Televiziunea de stat Moldova 1 (TV M1), Pervii Canal (fostul OPT Moldova), posturile locale Euro TV, NIT,

TV Gagauzia, TV Bălţi şi TV6 Bălţi. Acoperire naţională au TV M1 şi Pervii Canal.
17 Moldova Suverană, Nezavisimaia Moldova, Flux, Komsomolskaia Pravda, Moldavskie Vedomosti, Jurnal de

Chisinau, Accente, Saptamana, Timpul şi Ekonomiceskoye Obozrenie.
18 Republica Moldova, Alegeri parlamentare, 25 februarie 2001, OSCE/BIDDO, Raportul final, pag. 7
19 Centrul de Protecţie a Drepturilor Consumatorului s-au înregistrat ca ONG în calitate de observator local în

alegerile locale din 25 mai şi şi-a mărit numărul observatorilor pentru turul doi.
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exprimându-şi opinia despre conducerea Chişinăului şi primarului acestuia.  Televiziunea de stat a
difuzat acest program pe 6 iunie, ultima zi a campaniei electorale.

Atitudinea nepărtinitoare a televiziunii de stat a fost contrabalansată de EuroTV, post gestionat de
primăria Chişinău, care a favorizat existenta conducere a municipiului.  Ea l-a prezentat pe primarul
Urechean pozitiv şi i-a acordat 73 de procente din timpul alocat emisiunilor politice, în timp ce
ceilalţi candidaţi au primit câte 2 procente doar.  EuroTV a continuat să-l prezinte pe dl. Urechean
în lumină pozitivă, iar pe ministrul Zgardan în una negativă şi înaintea celui de-al doilea tur de
scrutin.

Primul Canal a oferit 17 procente din emisiunile sale cu caracter politic relatărilor despre
Preşedinte, 54 de procente despre Guvern şi 27 de procente despre primăria Chişinău.    Buletinele
de ştiri de la NIT au dedicat 38 de procente din timpul relatărilor politice Preşedintelui, 48 de
procente Guvernului si 12 procente primăriei Chişinăului.  Ambele posturi i-au prezentat de
Preşedinte şi Guvern într-o lumină pozitivă, în timp ce imaginea făcută d-lui Urechean a fost
negativă.  Înaintea scrutinului din 25 mai, ambele posturi au difuzat spoturi “de eliminare a
concurentului” cu imagini ale oraşului distrus şi serviciile sale ineficiente.  Acelaşi lucru s-a repetat
şi în cel de-al doilea tur de scrutin.

MOA de asemenea a monitorizat posturile TV din Bălţi (TV6 şi BTV) şi din Gagauzia până pe 25
mai.  În timp ce BTV a alocat primarului în exerciţiu timp de emisie în timpul ştirilor, TV6 nu l-a
arătat deloc la ştiri.  TV Gagauzia nu a reflectat campania electorală în buletinele de ştiri.

Pe 4 iunie, două posturi TV din Comrat, şi anume Yeni Ay şi ATV, au transmis un reportaj de 8
minute defaimându-l pe primarul în exerciţiu al Comratului, Constantin Tauşanji.  Pe 5 iunie, dl.
Tauşanji a înaintat o plângere în instanţa de judecată de sector acuzând posturile TV de încălcarea
Codului electoral.  Curtea a respins pe 6 iunie plângerea primarului, iar pe 5 iunie, în timp ce cazul
era în examinare, postul local de televiziune Gagauzia a difuzat din nou reportajul la cele mai
vizionate ore.

Înaintea primei runde, cele două ziare de stat Nezavisimaia Moldova (în rusă) şi Moldova Suverană
(în moldovenească/română) au alocat peste 70 de procente din spaţiul atribuit articolelor politice
Preşedintelui, Guvernului şi Parlamentului, prezentând aceste instituţii într-o lumină surprinzător de
bună,  în timp ce informaţiile despre dl. Urechean erau preponderent negative.  Raportul s-a păstrat
şi pentru cel de-al doilea tur de scrutin.  Reflectarea imaginii ministrului Zgardan în aceste ziare a
fost extrem de pozitivă, în timp ce cea a primarului Urechean negativă (raportul fiind de
aproximativ 1:2).

Prin contrast, Preşedintele şi Guvernul au avut o acoperire negativă în Flux, Moldavskie Vedomosti,
Accente şi Timpul.  Flux a scris pozitiv despre PPCD şi candidatul lor Vlad Cubreacov.  Timpul,
Săptămâna, Jurnal de Chisinau, Accente şi Moldavskie Vedomosti l-au prezentat pe dl. Urechean în
termeni pozitivi.

Ziarul Stolitsa (Capitala) a publicat rezultatul unui sondaj de opinie pe 17 mai, astfel încălcând
prevederile Codului electoral.  În baza sesizării din partea PCRM, CEC a confirmat faptul că ziarul
încălcase legea.

IX. DISPUTE, PLÂNGERI ŞI CONTESTAŢII ÎNAINTEA ZILEI ALEGERILOR

  Contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile CEC se depun la Curtea Supremă de Justiţie.
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Relativ puţine dintre plângerile cu privire la alegeri au fost înaintate autorităţilor competente, ceea
ce probabil reflectă lipsa încrederii cetăţenilor în instituţiile judiciare sau alte instituţii de stat.
Totuşi, majoritatea plângerilor şi sesizărilor au fost soluţionate eficient şi rapid.   În instanţele de
judecată şi organele electorale au fost înaintate 40 de plângeri şi sesizări în timpul campaniei
electorale, majoritatea invocând utilizarea neadecvată a mijloacelor publice în scopurile campaniei
electorale sau obstrucţionarea agitaţiei electorale duse de partidele de opoziţie.  Alte acuzaţii se
refereau la excesul de zel al poliţiei în asigurarea ordinii publice.

Unul dintre cele mai semnificative şi controversate cazuri a fost întrebarea dacă studenţii puteau
vota în localităţile în care studiază, chiar dacă nu aveau domiciliu permanent în acele localităţi.  În
Chişinău există aproximativ 50.000 de studenţi care stau în gazdă fără a avea domiciliul permanent
în municipiu.  Aceeaşi situaţie persistă în oraşele Cahul şi Bălţi.  Curtea Supremă de Justiţie a
examinat problema şi a decis că studenţii, la fel ca şi alţi alegători, trebuie să voteze în localităţile în
care îşi au domiciliul permanent, conform art. 39 (6) al Codului electoral.

X. SOCIETATEA CIVILĂ ŞI OBSERVATORII LOCALI

CEC  a acreditat 2 006 de observatori de la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova
(LADOM), 20 de observatori de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica
Moldova, 7 observatori de la Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT), 15 observatori
de la Centrul de Protecţie a Drepturilor Consumatorilor şi 59 de jurnalişti reprezentând 19 grupuri
media.  Numărul de observatori pentru cel de-al doilea tur de scrutin şi alegerile repetate din 8 iunie
a rămas neschimbat cu două excepţii.  Numărul observatorilor de la LADOM s-a micşorat la 700,
iar Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor a oferit 57 de observatori.

În timpul celui de-al doilea tur de scrutin, dreptul observatorilor de la LADOM de a monitoriza
alegerile nu a fost iniţial recunoscut pe motiv că nu dispuneau de acreditarea necesară.   Aceasta s-a
întâmplat în Chişinău, Bălţi şi Cahul.  În Bălţi, parlamentarul din partea PCRM a luat cu forţa de la
observatorul LADOM documentul de acreditare spunând că respectivul observator local nu
dispunea de autorizarea necesară pentru a observa al doilea tur de scrutin.  Intervenţia din partea
CEC şi a comisiei electorale de circumscripţie a remediat problema rapid încă de la începutul zilei.
Cu toate acestea, la MOA au parvenit sesizări precum că în câteva dintre secţiile de votare
preşedinţii au refuzat să semneze plângerile observatorilor şi să le ataşeze la procesul verbal.

XI. OBSERVAREA VOTĂRII ŞI NUMĂRAREA VOTURILOR

A. EVALUARE GENERALĂ

În general, votarea în ambele tururi a avut loc în conformitate cu prevederile Codului electoral.  Pe
25 mai, MOA a trimis 55 de echipe de observare care au vizitat 517 din 1.932 de secţii de votare.
Pe 8 iunie, în al doilea tur de scrutin, 36 de echipe de observare au vizitat 349 din 958 de secţii de
votare.  În timpul ambelor observări, 85 de procente din secţiile de votare vizitate au fost evaluate
pozitiv.  În câteva cazuri, observatorii au remarcat concurenţii electorali care erau prezenţi în staţiile
de votare.  Izolatele raportări despre preşedinţi ai secţiilor de votare care îndemnau în favoarea
vreunuia dintre concurenţi au dus la substituirea acestora.
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B. PROCEDURILE DE VOT

În ambele tururi ale alegerilor, cea mai mare grijă a observatorilor a fost asigurarea secretului
votului.  Conform legii, buletinele de vot trebuiau ştampilate pe verso înaintea aruncării lor în urne.
Deseori buletinele de vot erau prezentate membrilor comisiei cu partea tipărită la vedere şi opţiunea
alegătorului clar vizibilă.

Observatorii au raportat prezenţa poliţiştilor în incinta multor secţii de votare în primul tur de
scrutin.  Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, CEC a informat Ministerul de Interne că poliţiştii,
conform prevederilor Codului electoral, trebuie să se afle în afara secţiei de votare, iar în interior
vor intra doar la cererea preşedintelui biroului electoral în vederea restabilirii ordinii sau pentru a
vota.  Cu toate acestea, observatorii au raportat prezenţa poliţiştilor în 28 de procente din secţiile de
votare vizitate pe 8 iunie.

Atât la primul cât şi la al doilea tur de scrutin utilizarea urnelor mobile a fost problematică.  În
câteva dintre cazuri, neaducerea urnelor mobile la alegători aparent a influenţat rezultatul alegerilor
şi, în consecinţă, au fost organizate alegeri repetate.  Au fost raportate de asemenea cazuri de votare
în numele altor persoane.  Au fost evidente cazurile de vot în grup, iar menţinerea ordinii uneori era
o problemă.

C. NUMĂRAREA VOTURILOR

Birourile electorale ale secţiilor de votare, în mare parte, au îndeplinit procedura de calculare a
voturilor competent şi eficient.   Totuşi, procedura mai poate fi îmbunătăţită, în special la capitolul
evidenţa documentelor, împachetarea şi depozitarea buletinelor neutilizate, nevalabile şi valabile, şi
asigurarea ca buletinele de vot să fie verificate şi documentate înaintea deschiderii secţiilor de
votare.  Îmbunătăţirea acestor aspecte ar duce la ridicarea integrităţii calculului.  După cum s-a
văzut din recalcularea voturilor în Chişinău, existenţa unor proceduri mai bune pentru calcularea
voturilor ar fi simplificat recalcularea.  De asemenea, după cum a recomandat OSCE/BIDDO în
rapoartele anterioare, rezultate trebuie să fie afişate în afara secţiilor de votare cu promptitudine.  În
special în cazul alegerilor locale, acest lucru va mări încrederea în corectitudinea calculelor şi va
îmbunătăţi integritatea acestora prin permiterea scrutinării atente a tuturor protocoalelor.

D. SISTEMATIZAREA ŞI ANUNŢAREA REZULTATELOR

Conform raportărilor CEC, în primul tur de scrutin prezentarea la urnele de vot a fost de 50,69
procente şi de 60,7 procente în al doilea tur.  La toate cele patru alegeri repetate a fost respectată
cerinţa de prezentare a o treime din alegători.20  În Chişinău, prezenţa la urnele de vot a fost ceva
mai mare (46,6 procente) în turul doi decât în primul.  Primarul general Urechean a câştigat
alegerile în Chişinău cu 53,9 procente din voturi; primarul în exerciţiu al Comratului de asemenea
şi-a păstrat funcţia.

XII. DISPUTELE, PLÂNGERILE ŞI CONTESTAŢIILE DE DUPĂ ALEGERI

Pe 25 mai sau imediat după acea dată au fost înaintate aproape 100 de plângeri care contestau
rezultatele alegerilor.  Cel mai semnificativ caz a fost cel iniţiat de PCRM în Chişinău care a dus la
recalcurarea tuturor buletinelor atât pentru primar cât şi consilieri.  Un aspect neobişnuit al acestei
plângeri era faptul că PCRM a contestat rezultatele alegerilor din cauza inexactităţilor din procesele
verbale la numărarea voturilor la nouă secţii de votare şi erori la stabilirea valabilităţii buletinelor de
vot la trei secţii de votare.  Recalcularea în toate cele 277 de secţii de votare a luat sfârşit pe 5 iunie
                                                          
20 Vezi anexa cu privire la rezultatele alegerilor.
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şi a confirmat că în 35 de secţii de votare nu au existat erori în numărarea voturilor, în 226 de secţii
au existat abateri minore, iar în 16 au fost comise erori grave, inclusiv transferul a 200 de voturi de
la un candidat în favoarea altora la una din secţiile de votare.  Totuşi, nici una dintre aceste erori nu
a afectat rezultatul alegerilor şi astfel al doilea tur de scrutin a avut loc pe 8 iunie, după cum a fost
planificat anterior.  Pentru turul doi, CEC a schimbat mai mulţi preşedinţi ai birourilor electorale.

După al doilea tur de scrutin, PCRM a înaintat din nou o plângere invocând probleme serioase în
întocmirea listelor electorale, a citat 30 de încălcări ale legii electorale şi a contestat rezultatele
câtorva secţii de votare din Chişinău.  Pe 10 iunie, CEC a decis prin vot să nu supună verificării
listele electorale din primul şi al doilea tur de scrutin.

Ca urmare a plângerilor şi hotărârilor judecătoreşti, în satele Grozeşti (raionul Nisporeni) şi comuna
Cosăuţi (raionul Soroca) au avut loc alegeri repetate pentru postul de primar.  În Grozeşti, urna
mobilă, deşi solicitată, nu a fost pusă la dispoziţia alegătorilor, iar în Cosăuţi cinci persoane au votat
de două ori.   În ambele cazuri, competiţia a fost destul de strânsă şi aceste încălcări ar fi putut
afecta rezultatele alegerilor.   Două alegeri ale consilierilor au trebuit să fie repetate pe 8 iunie: în
comuna Onişcani (raionul Calaraşi) şi satul Chirianca (raionul Străşeni).  În ambele cazuri au fost
depistate erori tipografice pe buletinele de vot.  Suplimentar, în urma contestării rezultatelor de
către concurenţii electorali, instanţa de judecată a decis că în patru localităţi nu se impunea
repetarea alegerilor, iar în altele patru nici un candidat nu acumulase peste 50 procente din voturi
precum a fost iniţial anunţat şi astfel s-a cerut organizarea alegerilor repetate.

Pe 8 iunie încă existau contestaţii nesoluţionate în instanţa de judecată.   Pe 10 iunie CEC a anunţat
că în Horeşti, Tipala şi Zâmbreni (raionul Ialoveni), Izbişte (raionul Criuleni) şi Alava (raionul
Ştefan Vodă) se vor organiza alegeri repetate, iar în Cosăuţi (raionul Soroca) se va organiza turul
doi pentru alegerea primarului.  În aceste localităţi alegerile au avut loc pe 22 iunie.

În Ialoveni, singurul raion unde “Moldova Noastră” a câştigat un număr mai mare de locuri în
consiliul raional decât PCRM, plângerile s-au referit la întocmirea listelor electorale, emiterea de
buletine multiple, votarea în numele altor persoane, substituirea protocoalelor, neprezentarea
urnelor de vot şi agitaţie electorală în ziua alegerilor.

XIII. RECOMANDĂRI

Următoarele recomandări sunt propuse autorităţilor din Moldova pentru a fi luate în considerare.21

OSCE/BIDDO îşi exprimă disponibilitatea de a asista autorităţile moldoveneşti si societatea civilă
în efortul lor de remediere a deficienţelor şi problemelor rămase nesoluţionate.

A. CADRUL LEGISLATIV

1. Legea cu privire la partide şi alte organizaţii social-politice trebuie revăzută în vederea
micşorării plafonului minim de membri înregistraţi ai partidului, eliminării cerinţei de
prezentare anuală a listei detaliate a membrilor de partid pentru reînregistrare, iar cerinţele
faţă de filialele regionale ale partidelor să fie diminuate.  Mai mult ca atât, având în vedere că
legea este discriminatorie faţă de minorităţile din diverse regiuni, mai multă atenţie trebuie

                                                          
21 OSCE/BIDDO de asemenea a publicat un şir de documente care ar putea ajuta autorităţile competente, printre

acestea 1) Ghid de revizuire a cadrului legislativ electoral (ianuarie 2001), 2) Ghid de implicare a minorităţilor
naţionale în procesul electoral (ianuarie 2001), şi 3) Soluţionarea disputelor electorale în aria OSCE (iulie
2000).
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acordată includerii unor prevederi ce ar promova implicarea minorităţilor în procesele
politice.

2. O omisiune gravă a Codului electoral o constituie lipsa prevederii sancţiunilor pentru
încălcarea normelor electorale.  CEC trebuie să aibă dreptul să impună sancţiuni
administrative în cazul nerespectării ordinelor şi hotărârilor sale.

3. Trebuie adoptate prevederi care permit persoanelor ce satisfac serviciul militar să participe la
alegerile locale prin “votul în absenţă” sau alt mecanism electoral specializat.

4. Trebuie revăzută traducerea oficială a Codului electoral în limba rusă.

B. ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

5. Trebuie revăzut întregul sistem de înregistrare a alegătorului în vederea actualizării listelor
electorale şi creării unei baze de date republicane pentru evitarea înregistrărilor multiple.
Până la instituirea unui sistem actualizat de înregistrare a alegătorului, primăriile trebuie să
primească instrucţiuni clare cu privire la criteriile de includere în lista electorală.

6. Instituirea unor proceduri clare şi termene limită pentru afişarea, revizuirea şi actualizarea
listelor electorale va duce la o mai mare corectitudine a acestora.

7. Sunt necesare proceduri de utilizare a listelor electorale suplimentare.  Aceasta va reduce
probabilitatea votului dublu şi va asigura consecvenţă în aplicare în întreaga ţară.

8. Trebuie reexaminată necesitatea certificatului de vot.   Dacă se constată a fi necesar, vor fi
elaborate proceduri ce vor reglementa utilizarea lui.

9. O listă detaliată a actelor de identificare acceptate trebuie să fie inclusă fie în Codul electoral,
fie în regulamentele CEC.

C. ORGANELE ELECTORALE

10. Trebuie definite responsabilităţile şi competenţele birourilor electorale ale secţiilor de votare
şi ale observatorilor locali pentru a evita disputele şi discuţiile inutile din ziua alegerilor.

11. CEC trebuie să instruiască toţi membrii consiliilor electorale municipale şi de circumscripţie.
12. Materialele electorale trebuie să fie elaborate din timp şi diseminate pe larg.

D. CAMPANIA ELECTORALĂ ŞI FINANTAREA EI

13. Deşi legea reglementează finanţarea campaniei electorale, ea, de asemenea, trebuie să
prevadă sancţiuni în caz de nerespectare a legii şi un mecanism de audit şi control.

E. MASS-MEDIA

14. CEC şi CCA trebuie să analizeze posibilitatea extinderii timpului de antenă gratuit.
15. Audiovizualul trebuie încurajat să organizeze dezbateri şi să ofere concurenţilor electorali

condiţii echitabile pentru dezbateri.
16. Audiovizualul nu trebuie să acorde membrilor guvernului ce candidează în alegeri atenţie

excesivă în cadrul buletinelor de ştiri.
17. Restricţiile impuse asupra relatărilor despre campania electorală au limitat libertatea presei.

Buletinele de ştiri trebuie să ofere o relatare neutră şi imparţială a campaniei electorale.
18. Publicul trebuie informat dacă publicitatea electorală difuzată este cu plată.

F. ZIUA ALEGERILOR ŞI VALIDAREA REZULTATELOR

19. Existenţa unui Manual privind procedurile din ziua alegerilor ar fi de folos.
20. Trebuie aplicate măsuri mai drastice de respectare a secretului votului prin educarea

alegătorului, sfătuirea să împăturească buletinul sau prin introducerea sistemului de vot în
plic.
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21. Este necesară o procedură clară de utilizare a urnelor mobile.
22. Trebuie instituită o evidenţă a documentelor şi elaborate proceduri concrete de preluare a

buletinelor, stocarea buletinelor neutilizate, împachetarea celor utilizate, neutilizate,
nevalabile şi rebut.  Îmbunătăţirea acestor aspecte ar duce la ridicarea integrităţii calcului.  Se
recomandă instituirea unei securităţi mai înalte la colectarea şi depozitarea ştampilelor de
control.

23. Trebuie luate în considerare măsuri de îmbunătăţire a transparenţei în timpul numărării
voturilor, precum prezentarea buletinelor de vot la biroul electoral al secţiei de votare pentru
a fi examinate, dacă sunt cerute.

24. Rezultatele alegerilor trebuie să fie afişate prompt în afara fiecărei secţii de votare.
25. Codul electoral trebuie să prevadă cine are dreptul să ceară recalcularea voturilor, în baza

căror temeiuri şi cine recalculează voturile.

G. EGALITATEA DINTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI

26. Partidele politice trebuie să fie încurajate să promoveze participarea femeilor atât în calitate
de membri de partid, cât şi de concurenţi electorali.   



ANEXĂ – REZULTATELE ALEGERILOR

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE PRIMAR 22

Mandatele obţinute
Concurenţii electorali Tur 1 Tur 2 Total Ponderea
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 266 101 367 41,1 %

Alianţa Social Liberală “Moldova Noastră” 102 87 189 21,2%
Partidul Democrat din Moldova 26 46 72 8,1%
Blocul Electoral “Partidul Social Democrat – Partidul
Social Liberal”

13 30 43 4,8%

Partidul Popular Creştin Democrat 6 14 20 2,2%
Partidul Democrat Agrar din Moldova 6 12 18 2,0%
Uniunea Centristă din Moldova 3 14 17 1,9%
Mişcarea Profesioniştilor  “Speranţa–Nadejda” 2 1 3 0,3%
Partidul Socialist din Moldova 1 2 3 0,3%
Mişcarea Social-Politică Republicană
“Ravnopravie”

0 2 2 0,2%

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 0 2 2 0,2%
Partidul Republican din Moldova 0 0 0 0,0%
Mişcarea Social-Politică “Forţa Noua” 0 0 0 0,0%
Candidaţi independenţi 76 80 156 17,5%
Total 501 391 892 100,0%

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU CONSILIILE RAIONALE ŞI MUNICIPALE

Voturile acumulate Mandatele obţinute
Concurenţii electorali Valoarea

absolută
Ponderea Valoarea

absolută
Ponderea

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 595.267 48,1% 615 54,6%
Alianţa Social Liberala “Moldova Noastră” 247.746 20,0% 229 20,3%
Partidul Democrat din Moldova 95.011 7,7% 92 8,2%
Blocul Electoral “Partidul Social Democrat –
Partidul Social Liberal”

54.852 4,4% 36 3,2%

Partidul Popular Creştin Democrat 110.166 8,9% 82 7,3%
Partidul Democrat Agrar din Moldova 32.198 2,6% 31 2,8%
Uniunea Centristă din Moldova 19.703 1,6% 13 1,2%
Mişcarea Profesioniştilor  “Speranţa–Nadejda” 2.227 0,2% 2 0,2%
Partidul Socialist din Moldova 2.507 0,2% 0 0,0%
Mişcarea Social-Politică Republicana
“Ravnopravie”

10.514 0,9% 2 0,3%

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
Partidul Republican din Moldova 961 0,1% 0 0,0%
Mişcarea Social-Politică “Forţa Noua” nu se

aplică
nu se
aplica

Candidaţi independenţi 67.257 5,4% 23 2,0%
Total 1.238.409 100,0% 1,126 100,0%

                                                          
22 Sursa: CEC.  NB: Rezultatele nu include alegerile repetate programate pentru 22 iunie 2003.



REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU CONSILIILE LOCALE (ORAŞI, SATE, COMUNE)

Voturi acumulate Mandate obţinute
Concurenţii electorali Valoarea

absolută
Ponderea Valoarea

absolută
Ponderea

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 473.532 44,9% 5.417 49,9%
Alianţa Social Liberala “Moldova Noastră” 215.807 20,5% 2.391 22,0%
Partidul Democrat din Moldova 91.109 8,6% 946 8,7%
Blocul Electoral “Partidul Social Democrat –
Partidul Social Liberal”

49.729 4,7% 497 4,6%

Partidul Popular Creştin Democrat 66.966 6,4% 570 5,2%
Partidul Democrat Agrar din Moldovei 27.934 2,7% 279 2,6%
Uniunea Centristă din Moldova 19.437 1,8% 163 1,5%
Mişcarea Profesioniştilor  “Speranta–Nadejda” 2.297 0,2% 19 0,2%
Partidul Socialist din Moldova 1.951 0,2% 24 0,2%
Mişcarea Social-Politică Republicana
“Ravnopravie”

4.457 0,4% 35 0,3%

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova 1.814 0,2% 19 0,2%
Partidul Republican din Moldova 626 0,1% 2 0,0%
Mişcarea Social-Politică “Forţa Noua” 162 0,0% 2 0,0%
Candidaţi independenţi 98.652 9,4% 495 4,6%
Total 1.054.573 100,0% 10.859 100,0%



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 Helsinki).

BIDDO, cu sediul în Varşovia, Polonia, a fost creat de către şefii statelor sau guvernelor participante
ale OSCE iniţial ca Biroul pentru Alegeri Libere la Samitul din 1990 de la Paris.  În 1992, numele
Biroului a fost schimbat astfel încât să reflecte mandatul lărgit al biroului, care includea drepturile
omului şi democratizarea.  La moment, BIDDO are un personal de peste 80 de persoane.

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 legislaţia naţională şi standardele
internaţionale.  Metodologia unică ce este aplicată oferă o analiză detaliată a tuturor elementelor
procesului electoral.  Prin intermediul proiectelor de asistenţă, BIDDO ajută statele participante să-
şi îmbunătăţească cadrul lor electoral.

Activităţile de democratizare întreprinse de BIDDO se axează pe următoarele şase domenii: ordinea
de drept, societatea civilă, libertatea de deplasare, egalitatea între femei şi bărbaţi, traficul de fiinţe
umane şi libertatea confesiunii.  BIDDO implementează peste 100 de programe de asistenţă
specializate, scopul fiind facilitarea şi îmbunătăţirea gradului de respectare a angajamentelor OSCE
şi dezvoltarea structurilor democratice.

BIDDO monitorizează respectarea de către statele participante a angajamentelor OSCE privind
dimensiunea umană.  De asemenea, organizează câteva întâlniri pe an pentru a examina aplicarea
angajamentelor de dimensiune umană de către statele participante OSCE.

BIDDO consultă statele participante cu privire la politicile ce vizează minorităţile romă şi sinti.
Acesta promovează consolidarea capacităţilor şi crearea de reţele în cadrul comunităţilor rome şi
sinti, şi încurajează participarea reprezentanţilor romi şi sinti în elaborarea politicilor.  BIDDO de
asemenea, acţionează ca punctul de schimb de informaţii despre problemele comunităţilor rome şi
sinti între organizaţile locale şi internaţionale.

Toate activităţile BIDDO sunt întreprinse în strânsă coordonare şi cooperare cu instituţiile OSCE şi
organizaţiile locale, dar şi cu alte organizaţii internaţionale.

Mai multe informaţii pot fi găsite pe pagina web a BIDDO http://www.osce.org/odihr care conţine
şi o colecţie largă de rapoarte şi documente, inclusiv rapoarte cu privire la desfăşurarea alegerilor şi
analize ale legislaţiei electorale publicate de către BIDDO.


