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I. CONTEXT POLITIC 
 
Dup� ziua calm� a alegerilor din 5 aprilie, petrecut� f�r� incidente, în seara zilei de 6 aprilie au 
început demonstra�ii pa�nice, desf��urate în mare parte de studen�i �i tineri. Pe data de 7 aprilie 
circa 10.000 de protestatari (conform estim�rilor locale) au acuzat partidul de guvern�mânt 
Partidul Comuni�tilor (PCRM) de comiterea fraudelor electorale �i au cerut alegeri noi. În dup�-
amiaza zilei de 7 aprilie, elemente din cadrul demonstran�ilor au ini�iat ac�iuni de violen��. Mai 
târziu, unii din ei au intrat în cl�dirile administra�iei Pre�edintelui �i Parlamentului �i au 
vandalizat un �ir de birouri. Politicienii din opozi�ie care au participat la demonstra�ii au 
îndemnat la calmare. Demonstra�iile pa�nice au continuat pân� pe 12 aprilie. 
 
Autorit��ile moldovene�ti au afirmat c� disputa asupra rezultatelor alegerilor, care a dus la 
demonstra�ii a fost o acoperire pentru o încercare de lovitur� de stat, organizat� cu implicarea 
serviciilor speciale str�ine. Circa 150-200 persoane, majoritatea tineri, au fost raporta�i ca fiind 
aresta�i de poli�ie pe 7 �i 8 aprilie, alte arest�ri au avut loc în urm�toarele zile, inclusiv re�ineri în 
universit��i �i arestarea minorilor1. Au fost prezentate rapoarte credibile din partea unor ONG 
privind maltratarea de�inu�ilor �i trei cazuri de deces au fost raportate ca având leg�tur� cu 
demonstra�iile �i arest�rile. Autorit��ile moldovene�ti confirm� c� unul din aceste decesuri are 
leg�tur� cu dezordinile. 
 
Pe 10 aprilie, Pre�edintele Vladimir Voronin, Pre�edintele PCRM, a cerut Cur�ii Constitu�ionale 
renum�rarea voturilor pentru a asigura o func�ionare stabil� a parlamentului nou ales. Ini�ial, 
opozi�ia a inclus renum�rarea în cererile sale verbale, dar mereu a dat prioritate verific�rii listelor 
electorale dup� închiderea sec�iilor. Mai târziu opozi�ia a respins renum�rarea, aceasta fiind o 
încercare de a sustrage aten�ia de la neregulile percepute ca fiind la scar� larg�, comise în ziua 
alegerilor în listele electorale, sursa pretins� a fraudelor din ziua alegerilor. Opozi�ia a declarat �i 
c� renum�rarea este o încercare a PCRM de a da un caracter legitim rezultatelor alegerilor �i de a 
preveni posibile contest�ri juridice din partea opozi�iei în raport cu erorile comise în listele 
electorale. 
 
Partidul Liberal (PL), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) �i Alian�a „Moldova 
Noastr�” (AMN) au petrecut conferin�e de pres�, în special pe 15 aprilie, declarând despre 
comiterea fraudelor electorale, cum ar fi votarea multipl� r�spândit�, votarea în lipsa actelor 
necesare de identitate, semn�turi false pe listele electorale �i aleg�tori cu numere identice ale 
actelor de identitate. Unele partide politice au oferit MOA OSCE/BIDDO exemple de inexactit��i 
care, conform declara�iilor, se con�ineau în informa�iile puse la dispozi�ie de Ministerul 
Dezvolt�rii Informa�ionale (MDI) autorit��ilor publice locale pentru a facilita compilarea listelor 
electorale. 
 
Pentru a urma aceste chestiuni, MOA OSCE/BIDDO a cerut MDI s� acorde informa�ie, în mare 
parte cu privire la perechile de înregistr�ri ale aleg�torilor cu numere identice ale actelor 
identificate. Dup� ce a verificat cazurile prezentate comparându-le cu datele din Registrul de Stat 
al Popula�iei, MDI a comunicat c� astfel de perechi de înregistr�ri ale aleg�torilor cu numere 

                                                 
1  Conform Ministerului de Interne, 129 persoane au fost acuzate de s�vâr�irea contraven�iilor 

administrative, iar acuza�ii penale au fost aduse la 86 persoane. Pe 15 aprilie, Pre�edintele Voronin a 
declarat amnistia persoanelor implicate în protestele de strad� din 7 �i 8 aprilie. 
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identice ale actelor de identitate au implicat înregistr�ri a doi cet��eni diferi�i. În unele cazuri, o 
cifr� din num�rul actului de identitate era diferit� în baza de date a MDI în compara�ie cu listele 
electorale preliminare compilate de c�tre autorit��ile publice; în alte cazuri au fost g�site în list� 
acte de identitate expirate sau înregistrate ca anulate. 
 
MOA OSCE/BIDDO a încercat s� verifice �i un num�r limitat de cazuri ale pretinselor vot�ri 
frauduloase în baza deficien�elor din listele electorale. De�i majoritatea cazurilor p�reau 
credibile, documenta�ia oferit� de opozi�ie în sus�inerea acestor acuza�ii erau limitate �i o analiz� 
complex� este necesar� pentru o evaluare decisiv�. 
 
II. ADMINISTRAREA ALEGERILOR 
 
Termenele pentru transmiterea rezultatelor alegerilor din 5 aprilie de la birourile electorale ale 
sec�iilor de votare (BSV) la consiliile electorale de circumscrip�ie (CC) �i ulterior la Comisia 
Electoral� Central� (CEC) au fost în general respectate. Pe parcursul nop�ii de dup� alegeri, 
rezultatele preliminare ale alegerilor au fost publicate pe pagina web a CEC, reprezentând 
agregarea pentru toat� �ara pentru fiecare concurent electoral. Pe 9 aprilie, CEC a finalizat 
totalizarea rezultatelor alegerilor de la toate sec�iile de votare, inclusiv cele 33 sec�ii de peste 
hotare, �i a publicat rezultate pentru fiecare sec�ie de votare pe pagina sa web. 
 
Pe 11 aprilie, CEC a finalizat procesul verbal cu privire la totalizarea rezultatelor �i a efectuat 
atribuirea mandatelor. CEC a declarat c� cerin�a prezen�ei minime la vot a fost îndeplinit� �i a 
raportat num�rul aleg�torilor pe listele electorale de baz� �i cele suplimentare, precum �i num�rul 
persoanelor care au votat. Num�rul utilizat pentru calcularea prezen�ei minime nu a corespuns 
numerelor prezentate pe pagina web a CEC2. Trei membri CEC au semnat cu rezerve procesul 
verbal cu privire la totalizarea rezultatelor cu rezerve, declarând inexactit��i în listele electorale �i 
faptul c� CEC a fost responsabil� de comiterea erorilor în listele electorale. 
 
III. CONTESTA�II 
 
MOA OSCE/BIDDO a primit rapoarte despre circa 20 de contesta�ii din ziua alegerilor depuse la 
BSV �i CC, în special legate de nereguli privind procedurile de votare �i agita�ii electorale în 
afara sec�iilor de votare. Alte 19 contesta�ii �i cereri au fost depuse la CEC. Majoritatea se 
refereau la desf��urarea ilegal� a agita�iei pe parcursul celor dou� zile de t�cere electoral�. Toate 
contesta�iile au fost respinse de CEC, unele în baza lipsei probelor, iar altele din cauz� c� CEC a 
decis c� nu este organul competent c�ruia ar fi trebuit s� i se adreseze. 
 
Pe data de 7 aprilie, PLDM, PL �i AMN au depus o declara�ie comun� la CEC solicitând 
verificarea listelor electorale �i amânarea anun��rii rezultatelor finale ale alegerilor. Prin 
hot�rârea sa din 8 aprilie, CEC a permis tuturor concuren�ilor electorali �i ONG accesul la listele 
electorale, inclusiv dreptul de a le scana sau de a face copii de pe ele în judec�toriile de sector, 
unde acestea erau p�strate. Alt� cerere de verificare a listelor electorale �i de renum�rare a 
voturilor într-un �ir de sec�ii de votare a fost depus� de candidatul independent dl �tefan Urîtu. Pe 
10 aprilie, PCRM a atacat hot�rârea CEC care permitea scanarea �i copierea foto a listelor 
electoral în Curtea de Apel Chi�in�u. Curtea a audiat PCRM �i CEC, precum �i patru partide de 
opozi�ie3, �i pe 4 aprilie a decis în favoarea PCRM. MOA OSCE/BIDDO a fost informat� c� 
CEC �i Partidul Democrat din Moldova (PDM) au atacat aceast� hot�râre la Curtea Suprem� de 
Justi�ie, dar recursul înc� nu era examinat la momentul scrierii acestui raport. 
 
Pe 12 aprilie, CEC a transmis procesul verbal cu privire la rezultatele finale Cur�ii 
Constitu�ionale pentru validarea rezultatelor. În aceea�i zi, Curtea Constitu�ional� a convocat 
�edin�a plenar� �i �inând cont de cererile din partea Pre�edintelui Voronin, partidelor politice de 

                                                 
2  Aleg�torii pe listele de baz� �i cele suplimentare de peste hotare par s� nu fi fost introduse consistent. 
3  PLDM, PL, AMN �i Partidul Democrat din Moldova (PDM). 
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opozi�ie �i a unui candidat independent, a decis dispunerea renum�r�rii generale a voturilor pe 
parcursul a 9 zile. 
 
Conform informa�iei oferite MOA OSCE/BIDDO de c�tre CEC �i Curtea Constitu�ional�, oricare 
alte contest�ri ale rezultatelor alegerilor urmeaz� s� fie prezentate ultimei, înainte de luarea 
deciziei cu privire la legalitatea alegerilor. În cazul în care Curtea Constitu�ional� ar constata c� 
pe parcursul vot�rii sau num�r�rii ar fi fost comise înc�lc�ri care ar fi afectat cel mai probabil 
rezultatele, alegerile vor fi declarate nule �i alegerile repetate vor fi anun�ate pe parcursul a dou� 
s�pt�mâni. Alegerile repetate se consider� valabile dac� la ele particip� cel pu�in o treime de 
aleg�tori inclu�i în listele electorale.  
 
Curtea Constitu�ional� va lua hot�rârea cu privire la legalitatea alegerilor dup� finalizarea 
procesului de renum�rare �i prezentarea procesului verbal final cu privire la renum�rare de c�tre 
CEC. Curtea ar trebui s� decid� asupra valabilit��ii rezultatelor pân� pe cel târziu 22 aprilie.  
 
IV. RENUM�RAREA VOTURILOR 
 
Ca rezultat al hot�rârii Cur�ii Constitu�ionale cu privire la renum�rare, CEC a adoptat o hot�râre 
care a dispus efectuarea renum�r�rii pe data de 15 aprilie. CEC a adoptat �i procedurile de 
renum�rare, efectuarea acesteia fiind pus� în sarcina BSV în componen�a lor original�. 
Observatorii acredita�i pentru 5 aprilie au avut dreptul de a fi prezen�i. Voturile de la sec�iile de 
votare de peste hotare urmau s� fie renum�rate de CC Chi�in�u. 
 
MOA OSCE/BIDDO a urm�rit un num�r limitat de renum�r�ri în BSV �i totaliz�ri în CC din 
Ialoveni, Hânce�ti, Str��eni �i Chi�in�u, precum �i renum�rarea voturile de peste hotare în CC 
Chi�in�u pe date de 15 �i 16 aprilie. În procesele de renum�rare urm�rite au fost f�cute doar 
schimb�ri minore la procesele verbale originale. Au fost raportate inconsisten�e în implementarea 
procedurilor �i unele buletine de vot au fost constatate ca fiind num�rate pentru al�i concuren�i 
electorali4. CC urmau s� transmit� raportul c�tre CEC pe data de 16 aprilie. Un num�r limitat de 
CC nu au respectat acest termen5. La CEC procesele verbale cu privire la rezultate de la fiecare 
sec�ie de votare au fost verificate �i introduse în baza de date a CEC. CEC a reu�it s� proceseze 
majoritatea rezultatelor pân� la sfâr�itul zilei de 17 aprilie �i �i-a declarat inten�ia de a transmite 
rezultatele finale ale renum�r�rii Cur�ii Constitu�ionale mar�i, 21 aprilie. 
 
VIII. ACTIVIT��ILE MOA OSCE/BIDDO  
 
Pe 6 aprilie, ziua de dup alegeri, Misiunea Interna�ional� de Observare a Alegerilor, o ini�iativ� 
comun� a OSCE/BIDDO �i delega�iile Adun�rii Parlamentare OSCE, Adun�rii Parlamentare a 
Consiliului Europei �i Parlamentului European, au prezentat declara�ia cu privire la Constat�rile 
�i Concluziile Preliminare. Aceast� declara�ie a reflectat perioada preelectoral�, votarea �i 
num�rarea voturilor în ziua alegerilor, precum �i informa�ia ini�ial� cu privire la totalizarea 
rezultatelor. OSCE/BIDDO va continua s� urm�reasc� evolu�iile postelectorale �i va prezenta un 
raport final cuprinz�tor, care va include �i un �ir de recomand�ri, aproximativ dou� luni dup� 
finalizarea procesului electoral. 

                                                 
4  În unele locuri buletinele de vot nevalabile au fost declarate valabile, în timp ce în alte BSV acelea�i 

buletine de vot au fost declarate nevalabile. În unele cazuri exemplarele proceselor verbale privind 
rezultatele con�ineau mai mult decât o corectare. În unele cazuri semn�turile aleg�torilor care au primit 
buletine nu au fost num�rate. Observatorii au remarcat cazuri în care declara�iile �i procesele verbale 
au fost semnate de membrii comisiilor electorale anticipat. 

5  CC Chi�in�u, CC Criuleni, CC Soroca �i CC Ialoveni au transmis rapoartele pân� în dup� amiaza zilei 
de 17 aprilie. 


