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I. SUMAR EXECUTIV 
 

• Listele de candida�i a 10 partide politice au fost înregistrate de Comisia Electoral� 
Central� (CEC) pân� la data limit� de 12 iulie. Cu toate acestea un partid politic s-a retras 
din curs� �i altul �i-a declarat inten�ia s� o fac�. Doi candida�i independen�i nu au fost 
înregistra�i de CEC din cauza documentelor prezentate incomplete.  

 

• Campania electoral� r�mâne a fi una cu rezonan�� redus�, în mare parte limitat� la mici 
întruniri �i la agita�ie de la u�� la u��. Atmosfera de campanie r�mâne tensionat�. Partidul 
de guvern�mânt �i opozi�ia fac predominant schimb de acuza�ii cu privire la evenimentele 
din 7 aprilie �i urm�rile acestora. În cadrul evenimentelor din campania electoral� 
desf��urate în întreaga �ar� Partidul Comuni�tilor din Republica Moldova (PCRM) arat� 
filmul „Atac asupra Moldovei”, prezentând partidele de opozi�ie drept conducerea din 
umbr� a demonstra�iilor din 7 aprilie. În acela�i fel Partidul Liberal Democrat (PLDM) �i 
Alian�a „Moldova noastr�” (AMN) arat� filme în cadrul activit��ilor electorale descriind 
evenimentele ca fiind instigate de PCRM.  

 

• În unele regiuni observatorii MOA OSCE/BIDDO au confirmat faptul c� PCRM 
organizeaz� evenimentele electorale în cl�diri publici �i c� angaja�ii din sectorul public 
sunt ruga�i s� participe în orele de lucru.  

 

• Toate birourile electorale ale sec�iilor de votare (BSV) au fost create pân� pe data de 14 
iulie, dar, contrar cerin�elor legale, doar câteva au început s� func�ioneze la momentul 
scrierii acestui raport. Consiliile electorale de circumscrip�ie (CC) au început instruirile 
pentru conduc�torii BSV din teritoriu. 

 

• Efortul CEC de eliminare a înscrierilor multiple în listele electorale a fost împiedicat de 
probleme tehnice �i întârzierea prezent�rii listelor electorale la CEC. �inând cont de 
timpul scurt r�mas pân� la ziua alegerilor, nu este clar dac� CEC va reu�i s� efectueze 
controalele prev�zute într-o manier� efectiv� �i la timp. 

 

• Constat�rile preliminare ale monitoriz�rii mass-media de c�tre MOA OSCE/BIDDO 
arat� c� majoritatea mijloacelor de informare în mas� monitorizate au depus un efort 
pentru reflectarea tuturor partidelor politice concurente. În acela�i timp au fost remarcate 
diferen�e evidente în ceea ce �ine de tonalitatea reflect�rii. 

 

• CEC a manifestat sârguin�� în privin�a lu�rii deciziilor pe marginea contesta�iilor într-o 
manier� foarte rapid�. În unele cazuri �edin�ele au dus la dezbateri aprinse între 
reprezentan�ii diferitor partide la CEC. Hot�rârile scrise au fost în mare parte 
argumentate. 

 

• Pân� pe 15 iulie Curtea Suprem� de Justi�ie a pronun�at hot�râri cu privire la 18 apeluri, 
iar Curtea de Apel Chi�in�u – cu privire la 28 cazuri. Majoritatea apelurilor au fost 
împotriva hot�rârilor CEC pe subiecte ca dreptul la replic� la reportaje media, 
regulamentele privind mijloacele de informare în mas� adoptate de CEC �i votarea 
studen�ilor. Majoritatea apelurilor au fost respinse de instan�ele de judecat�.  
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II.  MEDIUL POLITIC �I CAMPANIA ELECTORAL� 
 
Procedura înregistr�rii listelor de candida�i pentru alegerile anticipate s-a încheiat pe 12 iulie 
2009, opt partide politice fiind înregistrate în curs�. Acestea sunt PCRM, Partidul Popular 
Cre�tin Democrat (PPCD), AMN, Partidul Liberal (PL), PLDM, Partidul Democrat din 
Moldova (PD), Partidul Social Democrat (PSD) �i Alian�a Verde (PEMAVE). Ini�ial au fost 
înregistrate zece partide; îns� Partidul Na�ional Liberal (PNL) s-a retras pe 17 iulie, iar 
Mi�carea „Ac�iunea European�” (MAE) �i-a exprimat inten�ia de a participa în campanie 
doar pân� pe 22 iulie.1 În ambele cazuri, partidele au declarat c� se retrag în favoarea altor 
partide de opozi�ie. CEC a respins documentele de înregistrare a doi candida�i independen�i 
pentru c� ace�tia nu au prezentat documentele complete. 
 
Pân� pe 17 iulie propor�ia candida�ilor pe listele partidelor politice care sunt femei este de la 
18% (PLDM) la 37% (PEMAVE). Femeile sunt de regul� plasate în liste pe pozi�ii mai 
inferioare.2  
 
De�i toate partidele sunt angajate în campanie, campaniile desf��urate de PCRM, PLDM, 
PDM �i PL sunt cele mai vizibile. Campania r�mâne a fi una cu rezonan�� redus�, în mare 
parte limitat� la mici întruniri �i la agita�ie de la u�� la u��. În acela�i timp, atmosfera 
campanie electorale continue s� fie tensionat�. Partidul de guvern�mânt �i opozi�ia fac 
predominant schimb de acuza�ii cu privire la evenimentele din 7 aprilie �i urm�rile  acestora. 
În cadrul evenimentelor electorale desf��urate în întreaga �ar� Partidul Comuni�tilor din 
Republica Moldova (PCRM) arat� filmul „Atac asupra Moldovei”, prezentând partidele de 
opozi�ie drept conducerea din umbr� a demonstra�iilor din 7 aprilie. În acela�i fel Partidul 
Liberal Democrat (PLDM) �i Alian�a „Moldova noastr�” (AMN) arat� filme în cadrul 
activit��ilor electorale descriind evenimentele ca fiind instigate de PCRM. Partidele de 
opozi�ie PL, AMN �i MAE folosesc secven�e filmate pe 7 aprilie f�când leg�tur� între PCRM 
�i agresiunea împotriva cet��enilor, inclusiv a tineretului. 
 
Drept r�spuns la un �ir de contesta�ii depuse de c�tre partidele de opozi�ie referitor la 
con�inutul ofensator al filmului „Atac asupra Moldovei” folosit în campania PCRM, CEC a 
declarat c� nu exist� probe c� filmul a fost produs de PCRM �i de aceea nu poate fi 
considerat material de campanie electoral�. Cu toate acestea, alte filme recunoscute de 
PLDM �i AMN ca fiind proprietatea lor, de asemenea nu au fost considerate drept materiale 
de campanie electoral�. Toate trei partide au declarat c� folosesc aceste filme în „scopuri 
educa�ionale”.  
 
Campania PDM este axat� în jurul personajului ei principal, dl Marian Lupu, un fost 
reprezentant bine cunoscut al PCRM, care s-a al�turat PDM dup� ultimele alegeri. El cheam� 
la terminarea disputelor dintre partidul de guvern�mânt �i cele de opozi�ie. 
 
Pân� pe 17 iulie, MOA OSCE/BIDDO a observat 31 întruniri cu aleg�torii organizate de �ase 
partide concurente. Într-un caz, pe 16 iulie, o întrunire a opozi�iei care a avut loc în B�l�i a 
fost întrerupt� de indivizi identifica�i de observatorii MOA OSCE/BIDDO drept membri ai 

                                                 

1  Dac� PNL nu s-ar fi înregistrat la CEC, partidul s-ar fi putut confrunta cu riscul dizolv�rii. Articolul 
22, alin. 2(c) al Legii privind partidele politice stipuleaz� c� dac� partidul nu a participat în dou� 
campanii electorale consecutive, Ministerul Justi�iei va cere dizolvarea partidului. 22 iulie a fost 
termenul limit� pentru retragerea din cursa pentru alegerile parlamentare. 

2  AMN �i PDM nu au femei pe lista primilor 10 candida�i, iar PPCD �i PSDM nu au femei pe lista 
primilor cinci candida�i. Dup� alegerile din 5 aprilie 2009, Institutul Republican Interna�ional (IRI) a 
desf��urat o campanie de sensibilizare pentru liderii partidelor politice în scopul promov�rii includerii 
femeilor pe pozi�ii câ�tig�toare în listele de candida�i. 
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biroului local PCRM. Un b�rbat care p�zea un panou electoral al PLDM a fost b�tut în 
repetate rânduri de f�pta�i necunoscu�i. În unele regiuni (inclusiv Edine� �i Ocni�a pe 7 iulie 
�i Orhei pe 7 �i 10 iulie) observatorii MOA OSCE/BIDDO au confirmat c� PCRM a 
organizat ac�iuni de campanie electoral� în cl�diri publice, inclusiv cl�diri ale administra�iei 
raionale �i spitale �i c� angaja�ii din sectorul public au fost ruga�i s� participe la acestea în 
orele de lucru. 
 
Conform raportului financiar publicat de CEC pe 6 iulie, trei dintre partidele concurente 
(PCRM, PPCD �i PDM) au colectat suma combinat� de 2,7 milioane lei (aproximativ 
173.000 euro) pentru campania electoral�.3 Din aceast� sum� aproape 2,4 milioane lei 
(aproximativ 154.000 euro) au fost deja cheltuite de aceste partide. CEC a avertizat PLDM, 
PL �i AMN c� nu au prezentat rapoartele financiare la timp, dup� cum este prev�zut în 
Articolul 38 alin. (8) al Codului electoral. Conform declara�iilor, dup� o anumit� întârziere 
toate trei partide au satisf�cut aceast� cerin��.4  
 
III. ADMINISTRAREA ALEGERILOR 
 
CEC a continuat s� adopte hot�râri care explic� detaliat aplicarea Codului Electoral. CEC a 
anun�at num�rul sec�iilor de votare (SV) pentru alegerile parlamentare anticipate de 1.987 – o 
mic� cre�tere comparativ cu num�rul din aprilie – urmare a cre�rii SV adi�ionale în 
circumscrip�iile care dep��eau limita stabilit� de Cod pentru num�rul maxim de aleg�tori.5   
 
Pentru aleg�torii din Transnistria au fost create unsprezece SV pe malul de vest al râului 
Nistru.6 Ace�ti aleg�tori nu sunt inclu�i în listele electorale de baz� �i vor fi introdu�i pe liste 
suplimentare separate; vor fi utilizate urne de vot separate �i buletinele vor fi num�rate �i 
raportate separat. Pentru cet��enii moldoveni care se afl� peste hotare vor fi create treizeci �i 
trei de sec�ii de votare în cadrul ambasadelor �i oficiilor consulare ale Moldovei, sub 
autoritatea Consiliului Electoral de Circumscrip�ie Chi�in�u, �i o SV va fi deschis� în satul 
disputat Corjova pe malul de est al râului Nistru.  
 
Toate birourile electorale ale sec�iilor de votare au fost formate pân� la data limit� de 14 
iulie, dar, contrar prevederilor legale, doar câteva au început s� func�ioneze la momentul 
scrierii acestui raport.7 În câteva localit��i unele partide politice nu au reu�it s�-�i numeasc� 
reprezentan�ii în BSV8. Prim�riile au pus la dispozi�ia BSV listele electorale. Observatorii 
MOA OSCE/BIDDO au remarcat c� în pofida prevederilor legale în majoritatea BSV vizitate 
nu erau afi�ate listele electorale. În municipiul Chi�in�u a fost pus la dispozi�ie un program 
Internet pentru ca aleg�torii s� verifice includerea lor în listele electorale.9  
 
Aleg�torii care în ziua alegerilor planific� s� se afle departe de locul re�edin�ei înregistrate au 
dreptul s� solicite Certificat pentru drept de vot (CDV) la BSV lor respective pân� în ziua 
anterioar� alegerilor. CDV permite aleg�torilor s�-�i exprime votul la orice sec�ie de votare 

                                                 
3  Raportul financiar elaborat de CEC cu privire la veniturile �i cheltuielile concuren�ilor electorali în 

campania electoral� pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, din 06 iulie 2009.  
4  CEC nu a reu�it s� ofere date cu privire la AMN, PL �i PLDM; urm�torul raport va fi disponibil pe 21 

iulie 2009. 
5  Num�rul aleg�torilor într-o sec�ie de votare nu trebuie s� dep��easc� cifra de 3.000.  
6  Hot�rârea CEC Nr. 2738 din 14 iulie 2009.  
7  Consiliul Municipal Chi�in�u a aprobat componen�a nominal� a membrilor BSV dup� termenul limit�, 

pe 14 iulie 2009. 
8  Spre exemplu, consiliile locale din G�g�uzia au trebuit s� ocupe pozi�iile membrilor comisiei în 63 din 

64 BSV de pe lista de rezerv�. Cazuri similare au fost raportate de c�tre observatorii MOA 
OSCE/BIDDO din Soroca, F�le�ti �i Hînce�ti. 

9  A se vedea www.chisinau.md.   
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din Moldova. CEC a distribuit CDV în teritoriu în baza propor�iei de un CDV la 100 
aleg�tori. 
 
CC în cooperare cu CEC �i sus�inu�i de Funda�ia Interna�ional� pentru Sisteme Electorale 
(IFES) au început instruirea conduc�torilor BSV din teritoriu. În cadrul acestor sesiuni de 
instruire sunt distribuite materiale �i manuale electorale. 
 
CEC elaboreaz� o re�ea computerizat� pentru a conecta Chi�in�ul cu toate CC pentru 
transmitea rezultatelor preliminare ale alegerilor la CEC în noaptea de alegeri. Acest sistem 
este creat cu asisten�a Programului Na�iunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) �i va oferi o 
vizualizare online a rezultatelor preliminare, distribuite pe sec�ii de votare. 
 
IV. ÎNREGISTRAREA ALEG�TORILOR 
 
Pân� pe data de 6 iulie autorit��ile locale au fost obligate s� prezinte la CEC o versiune 
electronic� a listelor electorale, pentru ca CEC s� verifice toate datele primite dac� nu con�in 
înscrieri multiple.10 În majoritatea cazurilor listele electorale de la alegerile din 5 aprilie au 
fost utilizate drept baz� pentru compilarea listelor pentru alegerile viitoare �i în majoritatea 
regiunilor observate de MOA OSCE/BIDDO aceste liste electorale au fost unite cu listele 
suplimentare de la alegerile din aprilie. Cu toate acestea, compilarea listelor electorale în 
Dondu�eni au fost f�cut� de la zero, pentru c� autorit��ile locale au considerat c� aceasta îi va 
ajuta s� le fac mai exacte. În Orhei listele electorale suplimentare din 5 aprilie nu au fost 
disponibile.11 Conform Ministerului Dezvolt�rii Informa�ionale (MDI) CEC a cerut date 
actualizate cu privire la cet��enii deceda�i �i aleg�torii care au împlinit 18 ani sau �i-au 
schimbat locul de trai dup� alegerile din 5 aprilie. Observatorii MOA OSCE/BIDDO au 
raportat c� nivelul la care a fost efectuat� verificarea de la u�� la u��, prev�zut� în hot�rârea 
CEC din 9 iunie, a fost diferit.12  
 
Pân� pe 8 iulie CEC a ob�inut copii electronice ale listelor electorale de la 1.043 din 1.978 
circumscrip�ii. Ulterior CEC a emis o hot�râre prin care a extins termenul limit� pentru 
prezentarea circumscrip�iilor. La data de 15 iulie, înc� se mai a�tepta prezentarea a 117 liste 
electorale. Întârzierile au fost cauzate par�ial de faptul c� ini�ial CEC a distribuit un fi�ier 
Excel care urma s� fie utilizat de autorit��ile publice locale, care ulterior a fost înlocuit cu un 
fi�ier Word. Nu toate administra�iile au �tiut despre aceast� schimbare �i respectiv CEC a 
primit liste în cel pu�in dou� formate diferite. Alte cauze ale întârzierii au fost lipsa 
calculatoarelor �i a cuno�tin�elor necesare de operare, în special în unele zone rurale.13 
�inând cont de timpul scurt r�mas pân� la ziua alegerilor, nu este clar dac� CEC va reu�i s� 
efectueze controalele prev�zute într-o manier� efectiv� �i la timp �i s� raporteze constat�rile 
sale în circumscrip�iile respective.  
 

                                                 
10  Proiectul a fost elaborat cu asisten�a tehnic� oferit� de PNUD, urmare a criticilor pe marginea calit��ii 

listelor electorale dup� alegerile din 5 aprilie 2009.  
11  Conform Codului Electoral, copiile listelor electorale sunt p�strate în arhivele judec�toriilor de sector. 

Judec�toria de sector Orhei a respins cererea primarului de a pune la dispozi�ie listele electorale 
suplimentare de la alegerile din 5 aprilie.  

12  În C�u�eni nu s-a f�cut verificarea listelor electorale de la u�� la u��. În Cahul administra�ia local� a 
îns�rcinat o echip� de voluntari s� desf��oare verificare. 

13  În Mana �i Luca�euca, sate din raionul Orhei, listele electorale au fost scanate �i trimise prin po�ta 
electronic�, de�i CEC a cerut ca datele s� fie prezentate în form� electronic� pentru a le putea procesa. 
La CC 6 din Briceni, satele B�lc�u�i, �ir�u�i, Trestieni �i Tabani, prim�riile nu au avut acces la internet 
ca s� trimit� listele electorale. 
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V. MASS-MEDIA 
 
Constat�rile preliminare ale monitoriz�rii mass-media de c�tre MOA OSCE/BIDDO arat� c� 
aproape toate mijloacele de informare în mas� monitorizate au depus un efort pentru 
reflectarea tuturor partidelor politice concurente. În acela�i timp, au fost observate diferen�e 
evidente, în mare parte în privin�a tonalit��ii reflect�rii. 
 
Radiodifuzorul public Teleradio Moldova (TRM) s-a concentrat pân� acum în programele 
sale de �tiri la radio �i televiziune în special pe conferin�e de pres� cu participarea 
concuren�ilor. PCRM s-a bucurat de cea mai mare parte de reflectare în �tiri pe postul de 
televiziune Moldova 1, acumulând 23% (aproximativ 119 minute). Reflectarea a fost 
predominant în tonalit��i pozitive sau neutre. Dup� reflectarea în mass-media pe al doilea loc 
este plasat PLDM, cu 13% (circa 68 minute), dup� care urmeaz� PL, cu circa 10% (circa 50 
minute). Reflectarea AMN, PD, PL �i PLDM a fost în mare parte neutr� sau negativ�. Radio 
Moldova, care este la fel operat de TRM, a adoptat o abordare similar� în reportajele sale de 
actualit��i, atât în termeni de cantitate, cât �i tonalitate, PCRM dominând cu 23% (circa 59 
minute) de reflectare, care a fost în mare parte în tonalit��i neutre sau pozitive, restul 
partidelor ob�inând mai pu�in de 9% reflectare fiecare, majoritatea în tonalit��i neutre. 
 
Articolul 47 alin. (4) al Codului Electoral interzice tratamentul privilegiat al candida�ilor 
electorali care ocup� posturi oficiale. Regulamentul privind mijloacele de informare în mas� 
adoptat de CEC pe 23 iunie specific� faptul c� oficialit��ile de rang înalt candida�i nu pot 
acorda interviuri �i face declara�ii în domeniul lor de activitate, pentru a preveni ca ace�tia s� 
ob�in� avantaj nepotrivit din func�iile oficiale pe care le ocup�.14 Constat�rile preliminare ale 
monitoriz�rii mass-media de c�tre MOA OSCE/BIDDO indic� faptul c� majoritatea 
mijloacelor mass-media monitorizate, inclusiv radiodifuzorul public TRM, în general au 
respectat aceast� prevedere. Timpul dedicat în programele de actualit��i de la postul Moldova 
1 �i Radio Moldova activit��ilor Pre�edintelui, care ocup� prima pozi�ie pe lista PRM, a fost 
mai mic de 1% (aproximativ cinci minute �i respectiv un minut) de reflectare în �tiri 
referitoare la subiect15. În acela�i timp, guvernul în calitate de organ de stat a beneficiat de 
22% de reflectare pe ambele posturi (aproximativ 112 �i 55 minute respectiv) cu o por�iune 
semnificativ� dedicat� de c�tre televiziunea public� Viceprim-ministrului, dlui Iurie Ro�ca, 
de la PPCD (24% din timpul dedicat guvernului; circa 29 minute), care nu este candidat. 
 
Al doilea post privat cu acoperire na�ional�, NIT, a manifestat înclina�ii clare în cadrul 
programelor sale de �tiri în favoarea PCRM, care a ob�inut 37% (circa 282 minute) de 
reflectare în tonalit��i pozitive �i neutre, pe când majoritatea celorlal�i concuren�i au fost 
prezenta�i în tonalit��i predominant negative (PD, AMN, PL, PLDM) sau au fost ignora�i. În 
plus, postul a dedicat o parte semnificativ� de timp în cadrul �tirilor Pre�edintelui �i 
guvernului (26% împreun�, circa 196 minute), cu reportaje în tonalit��i aproape exclusiv 
pozitive �i neutre. În timp ce postul privat N4 a oferit o reflectare la fel de tenden�ioas�, Pro 
TV �i TV 7  au oferit spectatorilor s�i reportaje mai echilibrate a evenimentelor din campania 
electoral�. Prime TV, al treilea post cu acoperire na�ional�, a decis s� nu reflecte deloc 
campania electoral�. 
 

                                                 
14  De�i Regulamentul cu privire la mijloacele de informare în mas� pare s� prev�zut condi�iile pentru 

reportajele de �tiri legate de campanie, Articolul 47, alin. (4) al Codului Electoral care a fost interpretat 
în 2007 ca limitând reflectarea campaniei la timpul de anten� gratuit �i cu plat� r�mâne neschimbat. 

15  Subiecte ale monitoriz�rii mass-media sunt considerate urm�toarele: to�i concuren�ii electorali, 
Pre�edintele �i Guvernul, inclusiv mini�trii, membrii organelor administra�iei publice locale �i a 
comisiilor electorale de toate nivelele. 
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Pe 15 iulie Curtea de Apel a obligat PCRM s�-�i retrag� spoturile electorale în care sunt 
ar�tate cl�diri ale institu�iilor de stat. Regulamentul CEC privind mijloacele de informare în 
mas� interzice utilizarea imaginilor cl�dirilor administra�iei publice din Moldova în spoturile 
electorale, combina�iilor de „culori �i/sau sunete care evoc� simbolurile na�ionale ale 
Republicii Moldova ori ale altui stat” sau a „materialelor video sau audio în care apar 
personalit��i istorice din Moldova �i de peste hotare”. Aceste restric�ii au fost puse în discu�ie 
anterior sub aspectul conformit��ii lor cu garan�iile constitu�ionale ale libert��ii de exprimare. 
 
Conform Codului Audiovizualului, doar Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) 
este competent s� aplice sanc�iuni institu�iilor media. Cu toate acestea, pe 7 �i 8 iulie 
Consiliul a refuzat examinarea contesta�iilor depuse de AMN �i în schimb a referit 
contestatarul la instan�a de judecat�. Regulamentele CEC privind mijloacele de informare în 
mas� stipuleaz� c� instan�a de judecat� urmeaz� a fi institu�ia competent� s� examineze 
contesta�iile legate de mass-media. Pe 13 �i 16 iulie CCA a publicat dou� comunicate de 
pres� de natur� general� �i de recomandare în care a reamintit radiodifuzorilor obliga�iunile 
lor legale. 
 
Codul Electoral oblig� institu�iile publice mass-media s� ofere tuturor concuren�ilor timp de 
anten� egal �i gratuit sub forma dezbaterilor. Doi concuren�i electorali, PEMAVE �i MAE, 
care au fost înregistra�i dup� lansarea dezbaterilor pe 9 iulie, au fost compensa�i cu timp de 
anten� gratuit �i au fost împerechea�i s� desf��oare dezbateri unul cu altul. Radiodifuzorii 
publici �i-au respectat pân� acum obliga�iunea legal� de a oferi timp de anten� gratuit. Cu 
toate acestea, dezbaterile care au constat mai mult din discu�ii între doi concuren�i au fost 
criticate de interlocutorii MOA OSCE/BIDDO pentru lipsa de schimburi interactive �i 
substan�iale de opinii �i valoarea lor informa�ional� discutabil� pentru aleg�tori. 
 
Pân� la momentul de fa�� �ase din opt concuren�i electorali au procurat publicitate cu plat� la 
posturile radiodifuzorului public. O serie de concuren�i electorali utilizeaz� agita�ie negativ� 
în spoturile lor. MOA OSCE/BIDDO a remarcat c� pre�ul stabilit de televiziunea public� 
pentru spoturile publicitare (480 euro pe minut) este cel mai mare în rândul radiodifuzorilor 
curen�i.  
 
VI. CONTESTA�II 
 
CEC a informat MOA OSCE/BIDDO c� a primit 28 contesta�ii pân� pe data de 15 iulie. 
MOA OSCE/BIDDO a analizat hot�rârile cu privire la 21 din aceste cazuri. Aproximativ 
45% se refereau la desf��urarea ilegal� a campaniei, majoritatea privind materialele 
campaniei electorale sau întruniri. Alte 45% se refereau la reflectarea campaniei în 
mijloacele de informare în mas�, majoritatea privind dreptul la replic� �i folosirea unui 
limbaj deloc „etic” în materialele, pamfletele �i spoturile electorale televizate. CEC a 
constatat c� astfel de acuza�ii nu se supun jurisdic�iei sale �i a referit p�r�ile la instan�ele de 
judecat�, citând Articolul 16 din Codul Civil, care reglementeaz� cazuri de def�imare. 
 
CEC a manifestat sârguin�� în privin�a lu�rii deciziilor privind pe marginea contesta�iilor într-
o manier� foarte rapid�. În unele cazuri �edin�ele au dus la dezbateri aprinse între 
reprezentan�ii diferitor partide la CEC. Unele dezbateri au ap�rut din cauza lipsei unor reguli 
�i instruc�iuni procesuale scrise.16 Hot�rârile scrise au fost în mare parte bine argumentate.  
 
CC au primit numeroase contesta�ii cu privire la acuza�ii de utilizare abuziv� a resurselor 
administrative de c�tre PCRM, în special în leg�tur� cu petrecerea întrunirilor electorale în 
                                                 
16  Îngrijor�rile privind neclaritatea Codului Electoral �i a suprapunerii jurisdic�iei instan�elor de judecat� 

�i administra�iei electorale în domeniul contesta�iilor, apelurilor �i sanc�iunilor persist�. 
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institu�ii publice, unde salaria�ilor din sectorul public li se ar�ta filmul „Atac asupra 
Moldovei”. Toate contesta�iile au fost respinse în baza faptului c� filmul nu este considerat 
material de campanie electoral�.  
 
Pân� pe 15 iulie Curtea Suprem� de Justi�ie a pronun�at hot�râri cu privire la 18 apeluri, iar 
Curtea de Apel Chi�in�u – cu privire la 28 cazuri. Majoritatea apelurilor au fost împotriva 
hot�rârilor CEC pe subiecte ca dreptul la replic� la reportaje media, regulamentele privind 
mijloacele de informare în mas� adoptate de CEC �i votarea studen�ilor. Majoritatea 
apelurilor au fost respinse de instan�ele de judecat�.  
 
AMN �i PL au atacat refuzul CEC de a facilita votarea studen�ilor prin permisiunea de a vota 
fie la locul re�edin�ei temporare, fie la adresa lor permanent�. De�i din punct de vedere 
juridic re�edin�a temporar� prevaleaz�, partidele au argumentat c� din cauza timpului scurt �i 
a vacan�ei de var� în universit��i studen�ii ar putea s� nu reu�easc� s� efectueze înregistrarea 
�i/sau anularea înregistr�rii sau s� ob�in� CDV. Curtea Suprem� a respins apelul 
argumentând c� nu are competen�a de a-i ordona CEC s� emit� o astfel de instruc�iune, 
întrucât Codul Electoral este suficient de clar în aceast� privin��.  
 
Mai multe contesta�ii cu privire la contraven�ii administrative electorale au fost depuse la 
poli�ie �i instan�e de judecat�, conform declara�iilor Ministerului de Interne, Procuraturii �i 
observatorilor pe termen lung (OTL) ai MOA OSCE/BIDDO. În B�l�i trei persoane au fost 
acuzate de deteriorarea panourilor electorale PDM. În Orhei alte dou� persoane au fost 
amendate cu 600 lei (aproximativ 140 euro) fiecare, pentru c� au aruncat cu vopsea în 
panouri. În Chi�in�u mai multe cazuri de distrugere a panourilor au fost referite poli�iei 
pentru investigare. În Orhei dou� cazuri au fost referite Procuraturii raionale pentru 
investigare, unul legat de incendierea biroului PL �i altul legat de vandalizarea automobilului 
pre�edintelui PL.  
 
VII. ACTIVIT��ILE MOA OSCE/BIDDO 
 
Pe parcursul perioadei de raportare, MOA OSCE/BIDDO �i-a continuat activit��ile sale 
obi�nuite �i s-a întâlnit cu oficialit��i de rang înalt, reprezentan�i ai partidelor politice �i 
candida�i independen�i, a avut întrevederi cu reprezentan�i ai sistemului judec�toresc, 
administra�iei electorale, mass-media �i societ��ii civile. Pe 14 iulie a avut loc un briefing 
pentru membrii misiunilor diplomatice �i ale organiza�iilor interna�ionale acreditate în 
Moldova. OTL au continuat observarea preg�tirilor electorale �i a campaniei în teritoriu �i se 
preg�tesc de sosirea observatorilor pe termen scurt. MOA OSCE/BIDDO men�ine rela�ii 
regulate cu Misiunea OSCE rezident�. De asemenea l-a informat pe �eful Delega�iei 
Adun�rii Parlamentare OSCE, dl Petros Efthymiou, care a fost numit de Pre�edintele în 
exerci�iu al OSCE drept Coordonator special care va conduce misiunea OSCE a 
observatorilor pe termen scurt. 
 


