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I.

SUMAR EXECUTIV



Alegerile locale vor fi organizate pe data de 5 iunie pentru a alege primarii şi membrii consiliilor
locale. Ele vor avea loc pe fundalul unei crize politice în care două parlamente succesive au fost
dizolvate ca urmare a eşuării tentativelor de a alege noul şef de stat.



Alegerile vor fi administrate de o structură de organe electorale formată din patru nivele, alcătuită
din Comisia Electorală Centrală (CEC), 37 comisii electorale de circumscripţie de nivelul 2 (CC de
nivelul 2), circa 900 comisii electorale de circumscripţie de nivelul 1 (CC de nivelul 1) şi în jur de
1950 birouri electorale ale secţiilor de votare (BSV).



Contrar bunei practici electorale, unele modificări substanţiale ale Codului Electoral au survenit
doar cu câteva luni înainte de ziua alegerilor, şi acestea ar putea genera confuzii, în rândul
participanţilor electorali implicaţi, cu privire la anumite aspecte ale procesului electoral.



Introducerea registrului electronic centralizat al alegatorilor, preconizat pentru a fi folosit pentru
prima dată în cadrul acestei campanii electorale, a fost amânat pentru anul 2015. Prin urmare, ca şi
în cazul alegerilor anterioare, listele electorale au fost întocmite de către autorităţile locale. În
aşteptarea clarificării din partea CEC, există un anumit grad de confuzie în ceea ce priveşte
identificarea domiciliului sau reşedinţei drept criteriu decisiv în atribuirea alegătorilor la secţiile de
votare.



CC au înregistrat douăzeci de partide politice şi un bloc electoral. Nu au fost raportate careva
probleme în procesul de înregistrare a concurenţilor electorali.



Până în momentul de faţă campania electorală rămâne a fi una calmă cu activităţi de campanie din
uşă în uşă şi mici mitinguri politice, care reprezintă principalul mijloc de comunicare al
concurenţilor electorali cu alegătorii, precum şi amplasarea panourilor publicitare, în special în
oraşele mari.



În total, CEC a recepţionat un număr de 55 contestaţii şi recursuri, dintre care 28 nu au fost
examinate, pe motivul necorespunderii cu normele procedurale. Optsprezece au fost examinate, iar
celelalte sunt în proces de examinare. Treizeci de hotărâri ale CEC, inclusiv cele cu privire la
contestaţii, au fost atacate în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău.



O coaliţie de observatori locali monitorizează diverse aspecte ale procesului electoral, inclusiv
performanţa organelor electorale, finanţarea campaniei electorale, mass-media şi întocmirea listelor
electorale.
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Ca şi în cadrul alegerilor anterioare, votarea nu este preconizată să se desfăşoare pe teritoriul aflat
sub controlul de facto al autorităţilor transnistrene.
INTRODUCERE

Organizarea alegerilor locale a fost anunţată de către parlament pe data de 31 martie. Biroul OSCE
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a primit invitaţie din partea CEC a
Republicii Moldova să observe aceste alegeri şi a desfăşurat o Misiune de evaluare a necesităţilor
(MEN) în perioada 22-24 martie. 1 Prezenţa observatorilor pe termen scurt nu a fost considerată
necesară, dat fiind faptul că interlocutorii MEN a OSCE/BIDDO au căzut de acord că alegerile
precedente au demonstrat îmbunătăţiri în ceea ce priveşte votarea, numărarea şi procedurile de
totalizare.
Prin urmare, pe data de 9 mai a fost lansată o Misiune restrânsă de observare a alegerilor (MROA)
pentru a observa alegerile. MROA a OSCE/BIDDO, condusă de Gerald Mitchell, este formată dintr-o
echipă de bază din 11 membri localizaţi în Chişinău şi 14 observatori pe termen lung. Observatorii pe
termen lung au fost detaşaţi pe data de 15 mai şi sunt amplasaţi în 7 localităţi din întreaga ţară. Membrii
Misiunii sunt aleşi din 18 state participante OSCE.
III.

CONTEXTUL GENERAL ŞI SITUAŢIA POLITICĂ

Alegerile locale din 5 iunie sunt organizate pentru a 5-a oară de la declararea independenţei Republicii
Moldova în 1991. La alegerile locale anterioare, care s-au desfăşurat pe data de 3 iunie 2007, Partidul
Comuniştilor al Republicii Moldova (PCRM) a obţinut peste o treime din numărul poziţiilor de primar
şi consilier. 2
Situaţia politică din ultimii ani s-a caracterizat printr-o criză politică prelungită, rezultând din faptul că
parlamentele alese succesiv nu au fost în măsură să asigure majoritatea necesară de 3/5 (61 voturi)
pentru alegerea preşedintelui ţării. După alegerile parlamentare din aprilie şi iulie 2009, parlamentele
alese au fost dizolvate ca urmare a eşecului acestora de a alege şeful statului. După alegerile din
noiembrie 2010, Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE) a format guvernul. 3 Până acum, noul
parlament nu a încercat să aleagă şeful statului. 4 La moment, şi în conformitate cu prevederile legale,
Preşedintele Parlamentului îndeplineşte temporar funcţia de Preşedinte interimar.
În ajunul alegerilor locale, câteva partide politice s-au unit, printre care, cel mai semnificativ, Alianţa
“Moldova Noastră” (AMN) a fuzionat cu Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Trei partide
extra-parlamentare (Partidul Moldova Unită, Partidul Popular Republican (PPR) şi Mişcarea “Forţa
Nouă”) au format un bloc electoral numit “A treia forţă”.

1
2
3
4

Raportul MEN OSCE/BIDDO este disponibil pe adresa www.osce.org/odihr/elections/moldova/76449.
Pentru rezultatele detaliate ale alegerilor locale din 2007, vizitaţi www.alegeri.md/en/2007/. De asemenea, puteţi accesa
raportul final al OSCE/BIDDO, disponibil pe adresa www.osce.org/odihr/elections/moldova/66865.
Guvernul AIE include PDM, PL şi PLDM.
Articolul 78 al Constituţiei prevede că dacă parlamentul nu poate să aleagă preşedintele în două scrutine de vot,
parlamentul trebuie să fie dizolvat şi să fie anunţate alegeri noi.
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SISTEMUL ELECTORAL

Alegerile locale se vor desfăşura pentru a alege 898 primari de municipii, oraşe, comune şi sate,
precum şi 11,740 membri ai consiliilor raionale, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti pentru un
mandat de 4 ani. 5 Numărul consilierilor, din listele partidelor sau în calitate de candidaţi independenţi,
care urmează a fi aleşi în fiecare unitate teritorial-administrativă, variază de la 9, în cele mai mici
unităţi, până la 43 în oraşele cu o populaţie de până la 200,000 locuitori. Consiliul municipiului
Chişinău va fi format din 51 de locuri.
Dacă membrii consiliilor sunt aleşi în cadrul unui sistem de reprezentare proporţională fără prag
electoral, atunci primarii sunt aleşi în cadrul unui sistem majoritar din două tururi de scrutin. În cazul în
care nici un concurent electoral nu obţine majoritatea absolută de voturi validate în primul tur de
scrutin, la două săptămâni distanţă de primul tur, va fi organizat turul doi între cei doi candidaţi care
deţin cel mai mare număr de voturi. Candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi în al doilea
tur de scrutin este învingător. Cel puţin 25 % din alegătorii înregistraţi trebuie să participe la alegeri
pentru ca acestea să fie validate. Pentru al doilea tur de scrutin nu este stabilit pragul minim de prezenţă
la urne.
V.

CADRUL LEGAL

Constituţia şi Codul Electoral alcătuiesc legislaţia principală ce reglementează desfăşurarea alegerilor
electorale. Cadrul legal este completat de un şir de alte legi, 6 precum şi de rezoluţiile şi reglementările
CEC.
Codul Electoral a fost supus numeroaselor modificări de la adoptarea acestuia în 1997. Multe din aceste
modificări au abordat recomandările anterioare ale OSCE/BIDDO şi Comisiei de la Veneţia a
Consiliului Europei (CV). Modificările Codului Electoral care au fost introduse după 18 iunie 2010
încă nu au fost revizuite de către OSCE/BIDDO şi CV. 7
Cele mai recente modificări ale Codului Electoral au fost adoptate numai cu două luni înainte de
alegeri, în martie şi aprilie 2011. Modificarea legislaţiei atât de curând înainte de perioada alegerilor nu
corespunde bunei practici electorale şi ar putea genera confuzie în rândul participanţilor electorali
implicaţi cu privire la anumite aspecte ale procesului electoral.8 În timp ce majoritatea modificărilor au
fost de ordin tehnic, unele din ele ţin de esenţă. Potrivit modificărilor din aprilie 2011, alegătorii pot
solicita de la CC şi CEC modificarea listelor electorale (precum şi depune o plângere cu privire la
greşeli, neincluderea sau excluderea din listele electorale) cu cel mult o zi înainte de ziua alegerilor în
5

6

7

8

Conform Legii Divizării Administrativ-Teritoriale, teritoriul republicii este subdivizat în 898 unităţi administrativteritoriale de nivelul întâi , care includ oraşe, sate şi comune, şi 38 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi, care
include 32 de raioane, 5 municipalităţi (Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul, Comrat), şi Unitatea Teritorial Autonomă
Găgăuzia.
Cadrul legal include, de asemenea, Legea cu privire la administrarea publică locală, Legea cu privire la divizarea
teritorial-administrativă, Legea cu privire la decentralizare, Legea cu privire la partidele politice, Legea cu privire la
adunare, legi organice cu privire la instanţele de judecată, prevederi relevante din Codul Penal şi Codul
Contravenţional.
Pe data de 7 iunie 2010 OSCE/BIDDO şi Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei au acordat ultimul aviz comun cu
privire la textul de lucru ce modifică Codul Electoral al Republicii Moldova; disponibil pe:
www.osce.org/odihr/elections/moldova/68713.
A se vedea Codul bunelor practici în materie electorală, linii directoare şi raport explicativ, adoptat de Comisia de la
Veneţia în cadrul celei de-a 52-a sesiuni (Veneţia, 18-19 octombrie, 2002), CDL-AD(2002)023rev.
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loc de cinci zile, după cum a fost stipulat anterior. Adiţional, legislaţia curentă prevede în mod expres
că hotărârile organelor electorale pot fi atacate direct în instanţa de judecată în ziua alegerilor. Alte
modificări importante vizează abolirea prevederii ce oferă concurenţilor electorali în timpul alegerilor
locale dreptul la 5 minute timp de antenă gratis la televiziune şi 10 minute timp de antenă la posturi de
radio; amânarea lansării registrului electronic centralizat al alegătorilor pentru anul 2015; extinderea
termenului pentru crearea circumscripţiilor 9 electorale şi a CC de nivelul 2; eliminarea restricţiei asupra
dreptului de vot pentru toate categoriile de deţinuţi.
Modificările din martie 2011 au revizuit sistemul de remunerare a membrilor organelor electorale. Dat
fiind faptul că noile reguli vor contribui la reducerea veniturilor, unii interlocutori şi-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu faptul că această prevedere va afecta calitatea şi nivelul profesional al
membrilor organelor electorale.
VI.

ADMINISTRAREA ALEGERILOR

Alegerile locale sunt administrate de un sistem de administrare a alegerilor în 4 nivele compus din
CEC, 37 CC de nivelul 2 10 , circa 900 CC de nivelul 1 11 şi în jur de 1,950 BSV. Partidele politice au
dreptul să numească membrii comisiilor pentru toate nivelele direct proporţional cu reprezentarea lor
parlamentară. Majoritatea partidelor nu pun la îndoială procedurile de constituire a organelor
administraţiei electorale şi componenţa acestora.
CEC organizează şedinţe sistematice de două ori pe săptămână, cu sesiuni suplimentare organizate adhoc în caz de necesitate. Întrunirile CEC, care sunt în mod general desfăşurate de o manieră colegială,
sunt deschise publicului larg şi mass-media. Hotărârile CEC, precum şi altă documentaţie şi informaţie
cu privire la alegeri, sunt postate pe pagina web a CEC.
CEC a sporit capacitatea Sistemului de stat automatizat de informare ‘Alegeri’ înainte de alegeri.
Pentru prima dată sistemul a fost folosit pentru înregistrarea electronică a concurenţilor electorali şi
este prevăzut pentru a genera în mod automat buletine de vot.
CEC a informat MROA a OSCE/BIDDO că CC de nivelul 1 şi 2 au fost stabilite în limitele termenilor
legali. 12 Unele din ele şi-au schimbat componenţa, în principal din cauza retragerilor din partidele
desemnatoare, majoritatea în cazuri când membrii s-au înregistrat şi în calitate de concurenţi electorali
sau erau rude apropiate ale acestora. Observatorii OSCE/BIDDO au punctat că CC de nivelul 2 care au
fost vizitate păreau a fi bine organizate şi au desfăşurat majoritatea pregătirilor electorale conform
programului. BSV trebuiau să fie stabilite până pe data de 10 mai. Cu toate acestea, până la data de 18
mai, unele din ele încă nu erau operaţionale. 13
CEC a organizat un sistem de instruire „cascadă” pentru CC de ambele nivele şi BSV. În acest scop,
CEC a elaborat trei manuale de instruire. 14 În perioada cuprinsă între 16 şi 21 mai, CEC şi CC de
9
10

11
12
13
14

Nu mai târziu de 45 zile înainte de ziua alegerilor în loc de 55 zile.
Legislaţia prevede ca CC de nivelul 2 să fie formate în 32 raioane, municipiile: Chişinău, Bălţi şi Bender, în unitatea
teritorial-administrativă Găgăuzia - municipiul Comrat şi „Localităţile de pe malul stâng al râului Nistru”, adică
Transnistria - municipiul Tiraspol.
CC de nivelul 1 sunt stabilite de CC de nivelul 2 în oraşe, comune şi sate.
CC de nivelul 2 trebuie să fie stabilite nu mai târziu de 50 de zile înainte de ziua alegerilor şi CC de nivelul 1 – nu mai
târziu de 40 de zile înainte de ziua alegerilor.
De exemplu, BSV în circumscripţia 16 (Edineţ) de nivelul 2.
Un manual pentru membrii fiecărui nivel CC şi unul pentru membrii BSV.
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nivelul 2 au organizat instruiri CC de nivelul 1 şi a BSV. Observatorii OSCE/BIDDO le-au evaluat
drept fiind bine organizate şi bine frecventate, dar cu lipsă de exhaustivitate şi o metodologie de
instruire slab dezvoltată.
Ca şi în timpul alegerilor anterioare, procesul de votare nu este preconizat să se desfăşoare pe teritoriul
aflat sub controlul autorităţilor de facto transnistrene. Dat fiind faptul că procesul electoral nu va avea
loc pe teritoriul Transnistriei, MROA OSCE/BIDDO nu-şi va detaşa observatorii săi acolo. Cu toate
acestea, misiunea va fi interesată să se informeze şi să raporteze orice aranjamente care vor fi
organizate de către autorităţile moldoveneşti şi administraţia electorală cu scopul de a permite
alegătorilor din Transnistria să-şi exercite dreptul lor de vot.
VII.

ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR

Crearea unui registru electronic centralizat al alegătorilor a fost amânată până în 2015, deşi iniţial urma
să fie operaţional pentru alegerile locale. Din acest motiv, listele electorale au fost pregătite de către
autorităţile locale pe baza listelor utilizate în timpul alegerilor parlamentare anticipate din noiembrie
2010. Autorităţile locale au fost obligate să prezinte copii electronice ale listelor electorale actualizate
la CEC până pe data de 1 martie; unele autorităţi au prezentat copii cu întârziere. Copiile electronice au
fost folosite de către CEC pentru efectuarea verificării încrucişate a erorilor şi înregistrărilor multiple.
CEC a constatat că aproximativ 10 procente din înregistrări au fost incorecte din cauza înregistrărilor
multiple, greşelilor de ortografie şi numerelor de identificare incorecte. Ulterior, CEC a făcut publice
aceste informaţii şi a furnizat administraţiilor locale respective un CD cu toate erorile identificate
pentru corectarea ulterioară a listelor electorale.
Începând cu 15 mai, listele electorale au trebuit să fie public disponibile în perimetrul secţiilor de
votare. Cu unele excepţii, 15 listele electorale au fost postate pentru verificare publică, în conformitate
cu legislaţia, în secţiile de votare vizitate de către observatorii OSCE/BIDDO.
Articolul 123 Alineatul 2 al Codului Electoral prevede restricţii speciale privind drepturile de vot, pe
baza cerinţelor de reşedinţă în timpul alegerilor locale. Definiţia neclară a acestor cerinţe de reşedinţă a
generat interpretări diferite de către participanţii electorali implicaţi, şi a dus la un grad de confuzie
privind faptul dacă domiciliul sau reşedinţa urmează a fi considerate ca fiind decisive în determinarea
circumscripţiei în care un alegător poate să voteze. Regulamentul CEC cu privire la „Întocmirea,
administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale” nu conţine dispoziţiile necesare pentru
clarificarea problemei.
Pe data de 15 aprilie, CEC a anunţat că numărul total de cetăţeni cu drept de vot în următoarele alegeri
locale este de 2,646,279. Ca şi în cazul alegerilor precedente, listele electorale suplimentare vor fi
compilate de către BSV în ziua alegerilor pentru anumite categorii de alegători. 16
VIII. ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR
Dreptul de a înainta candidaţi la alegerile locale este acordat formaţiunilor politice şi blocurilor
electorale, precum şi cetăţenilor prin auto-nominalizare în urma depunerii semnăturilor de susţinere ale
15
16

De exemplu, BSV în circumscripţiile de nivelul 2 – 2 (Bălţi), 16 (Edineţ), 17 (Făleşti), 18 (Floreşti), 27 (Râşcani).
Următoarele categorii de alegători pot fi incluse în listele electorale suplimentare în timpul alegerilor locale: alegătorii
cu domiciliul documentat într-o circumscripţie, dar care nu este inclus în listele electorale, membrii BSV cu un
Certificat de Vot prin Corespondenţă, cetăţenii care se află în arest.
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alegătorilor. Candidaţii auto-nominalizaţi pentru consiliile locale trebuie să fie susţinuţi de două
procente din alegătorii din circumscripţia respectivă, împărţite la numărul de posturi de consilier
disponibile, dar nu mai puţin de 50 de persoane. Candidaţii independenţi la funcţia de primar trebuie să
fie susţinuţi de cinci procente din alegătorii din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 150 şi nu
mai mult de 10,000 de alegători.
Ambele nivele ale CC au înregistrat candidaţi de la 21 aprilie până la 12 mai. Au fost înregistrate
douăzeci de partide politice şi un bloc electoral. Conform relatărilor, partidele politice parlamentare şiau înregistrat candidaţii săi în 80-90 procente din localităţi. Pentru funcţia de primar al oraşului
Chişinău sunt înscrişi 14 candidaţi. Concurenţii politici nu au exprimat îngrijorări majore în ceea ce
priveşte procesul de înregistrare. Codul Electoral prevede că partidele pot introduce modificări în listele
înregistrate de candidaţi cu cel mult cu şapte zile înainte de alegeri.
Nici Codul Electoral şi nici regulamentele CEC nu oferă îndrumări cu privire la limba în care trebuie să
fie pregătite documentele de înregistrare a candidaţilor. De asemenea, nu există dispoziţii clare pentru a
determina în ce limbă(i) trebuie să fie tipărite buletinele de vot şi câte buletine de vot trebuie să fie
tipărite în fiecare limbă pentru diferite teritorii. Acest fapt a condus la diferite practici de către CC în
pregătirea buletinelor de vot, şi uneori, la dispute între CC şi candidaţi.
IX.

CAMPANIA ELECTORALĂ

În timp ce 21 de entităţi politice şi-au înregistrat candidaţii lor pentru alegerile locale, se aşteaptă ca
competiţia principală să aibă loc între cele patru partide parlamentare: Partidul Comuniştilor din
Republica Moldova (PCRM ), Partidul Democrat din Moldova (PDM), Partidul Liberal (PL) şi Partidul
Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Până în prezent, campania nu a fost deosebit de activă.
Activităţile de campanie din uşă în uşă şi mitinguri mici au fost principalul mijloc pentru candidaţi de a
ajunge la alegători. Evenimente mai mari sunt aparent planificate de către unele partide pentru etapele
ulterioare ale campaniei.
PLDM, PDM şi PCRM rulează cele mai vizibile campanii la acest moment. Panourile şi afişele acestor
partide sunt vizibile în ţară, în special în oraşele mari. Majoritatea partidelor au dezvoltat platforme
electorale în jurul problemelor de importanţă naţională şi le-au completat cu probleme de interes local
aplicabile pentru anumite localităţi.
Unele cazuri de campanie negativă şi înşelătoare s-au observat în Chişinău, 17 şi la nivel local au apărut
pamflete cu conţinut defăimător împotriva unor candidaţi. Câteva cazuri izolate de violenţă şi
intimidare au fost raportate de către candidaţi politici, iar procuratura examinează dacă ele se califică
drept incidente legate de campania electorală.
X.

FINANŢAREA CAMPANIEI ELECTORALE

Codul Electoral obligă concurenţii electorali de a deschide un cont bancar special pentru toate
cheltuielile de campanie, la care concurenţii îşi transferă propriile fonduri şi donaţiile de la persoanele
fizice şi juridice din Republica Moldova. Plafonul cheltuielilor de campanie a fost aprobat de către
CEC la 22.2 milioane lei (aproximativ 1.3 milioane Euro), în baza unui calcul de 0.50 Euro per
17

Afişe care îl prezintă pe primarul oraşului Chişinău într-o manieră peiorativă şi ziare contrafăcute „Timpul Chişinăului”
şi „Ziarul de Chişinău” care conţin materiale ofensive despre PLDM şi primarului oraşului Chişinău, respectiv, au
apărut în capitală.
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alegător 18 pentru fiecare partid politic, bloc electoral sau organizaţie social-politică. Pentru candidaţii
independenţi, limita campaniei urmează a fi calculată pe baza numărului de alegători aflaţi în
circumscripţia lor electorală, şi cheltuielile să nu depăşească 0.50 Euro per alegător. Codul Electoral
obligă partidele politice care concurează în alegeri să prezinte rapoarte o dată la două săptămâni la CEC
cu detalierea cheltuielilor legate de campanie. 19 CEC a început să primească rapoartele financiare
privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali pe 6 mai. Până în prezent, şapte concurenţi
politici au fost avertizaţi oficial de CEC pentru depăşirea termenului limită de prezentare a rapoartelor
sale. 20
XI.

MASS-MEDIA

În Moldova există o gamă variată de instituţii mass-media, precum şi un peisaj mediatic dinamic.
Îmbunătăţiri semnificative au fost observate începând cu anul 2009 de către organizaţiile internaţionale
şi naţionale care activează în domeniul libertăţii de exprimare. Legislaţia mass-media s-a îmbunătăţit şi
au fost stabilite instituţii mass-media noi. Cu toate acestea, majoritatea instituţiilor mass-media au o
careva afiliere politică.
Principala sursă de informaţii în ţară este televiziunea, cu trei posturi TV care emit la nivel naţional 21 şi
câteva cu acoperire regională şi locală. Printre radiodifuzorii regionali, instituţiile noi stabilite în 2010
au inclus posturile TV de noutăţi Publika TV şi Jurnal TV. Sectorul radio este axat în principal pe
divertisment, în timp ce presa scrisă are un număr scăzut de cititori şi suferă din cauza ascendenţei
portalurilor online de ştiri.
Bazate pe amendamentele la Codul Electoral din anul 2011, articolele 64 şi 641 oferă cadrul de bază
pentru realizarea campaniei în mijloacele mass-media. Sursele mass-media trebuie să asigure o
acoperire echitabilă pentru toţi concurenţii atunci când raportează cu privire la activităţile candidaţilor.
Pe 8 aprilie, CEC a adoptat „Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale
generale din 5 iunie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova” (denumit în
continuare Regulamentul mass-media), care prevede reglementări specifice privind principiile de
conduită a mass-mediei în timpul campaniei electorale. În urma publicării Regulamentului mass-media
şi în conformitate cu cerinţele legale, 82 de posturi de radio şi TV au informat Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) că ele vor acoperi campania electorală şi au oferit o scurtă descriere a politicii
lor editoriale.
În conformitate cu Codul Electoral şi Regulamentul mass-media al CEC, radiodifuzorii locali şi
regionali sunt obligaţi, în timp ce cei naţionali au dreptul, să organizeze dezbateri publice. Publicitatea
plătită în instituţiile audiovizuale nu poate să depăşească 2 minute pe zi pentru fiecare concurent. Nu
există nici o limitare pentru materialele plătite în presa scrisă, dar ele trebuie să fie clar identificate cu o
notă „Achitat din fondul electoral”. Materialele de educaţie electorală şi civică aprobate de CEC trebuie
să fie publicate gratuit de către instituţiile mass-media. Rezultatele sondajelor de opinie pot fi publicate
cu până la cinci zile înainte de ziua alegerilor, iar perioada de tăcere se aplică zilei dinaintea alegerilor
18
19

20
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Calculat în baza numărului de 2,650,191 de alegători eligibili.
Pe 5 august 2010, CEC a modificat Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice
pentru a obliga partidele politice participante la campanie să prezinte rapoarte financiare o dată la două săptămâni în loc
de rapoarte săptămânale.
„Patrioţii Moldovei”, Partidul Popular Democrat din Moldova şi blocul electoral „A treia forţă” au fost avertizate pe 10
mai, Partidul „Casa Noastră - Moldova”, Partidul Social-Democrat (PSD), Mişcarea social-politică „Ravnopravie” şi
Partidul Legii şi Dreptăţii au fost avertizate pe 20 mai.
Televiziunea publică Moldova 1 şi canalele private Prime TV şi NIT.
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şi zilei alegerilor. Este interzisă publicarea oricărui material, inclusiv a informaţiei cu privire la
rezultatele alegerilor sau interviurilor cu alegătorii, înainte de închiderea secţiilor de votare.
Postul naţional public de televiziune „Moldova 1” a început difuzarea dezbaterilor publice pe 16 aprilie
2011, şi găzduieşte dezbateri zilnice cu durata de o oră, deschisă reprezentanţilor partidelor politice şi
candidaţilor pentru funcţia de primar al oraşelor Chişinău, Bălţi şi Comrat.
Pe 12 mai 2011, MROA OSCE/BIDDO a început monitorizarea unui număr de instituţii mass-media 22
cu analiza cantitativă şi calitativă a acoperirii lor.
XII.

RECLAMAŢII ŞI CONTESTAŢII

Fiecare alegător sau concurent electoral poate contesta orice acţiune, inacţiune sau hotărâre a birourilor
electorale, consiliilor electorale, a Comisiei Electorale Centrale, concurenţilor electorali şi mass-media.
O reclamaţie iniţială este depusă comisiei electorale respective. Excepţiile de la această regulă sunt
reclamaţiile legate de reflectarea campaniei de către posturile de TV/radio, care sunt examinate de către
CCA, iar reclamaţiile legate de materialele tipărite sunt depuse la curţile teritoriale.
Deciziile organelor electorale trebuie să fie mai întâi contestate la un organ electoral ierarhic superior
înainte ca contestatarul să ajungă în instanţa de judecată. Totuşi, Codul Electoral prevede câteva cazuri
care pot fi direct în instanţa de judecată. Acestea sunt contestaţii formulate împotriva deciziilor
organelor electorale depuse în ziua alegerilor, contestaţiile împotriva deciziilor organelor electorale cu
privire la acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali şi recursurile legate de listele electorale. Deciziile
instanţelor teritoriale pot fi contestate la instanţele de judecată superioare.
Până la data de 22 mai, la CEC au fost depuse 55 de reclamaţii, marea majoritate fiind legată de
înregistrarea candidaţilor. CEC a adoptat 18 decizii, în timp ce altele 3 sunt încă în curs de examinare.
Douăzeci şi opt de reclamaţii şi contestaţii depuse s-au dovedit a fi neconforme cu normele de
procedură şi astfel nu au fost revizuite de către CEC. În astfel de cazuri CEC a emis scrisori
reclamanţilor. Au fost cel puţin opt cazuri când CEC a depăşit termenul stabilit de lege pentru
examinarea şi soluţionarea contestaţiilor. Treizeci de decizii ale CEC, inclusiv cu privire la reclamaţii,
au fost contestate la Curtea de Apel Chişinău. Curtea a adoptat 19 decizii, dintre care 17 contestaţii au
fost respinse ca fiind neîntemeiate, 1 a fost admisă şi 1 a fost transmisă instanţei competente pe motivul
incompetenţei ultimei.
XIII. PARTICIPAREA FEMEILOR
În general, partidele politice nu se adresează în mod specific aspectelor privind participarea femeilor.
După alegerile locale din 2007, femeile au constituit 26.5 procente din numărul membrilor în consiliile
locale de nivel inferior şi 13,2 procente în consiliile raionale, şi 18 procente dintre primari erau femei.
În alegerile care vin, unele partide încearcă să ajungă la o cotă auto-impusă de 30 procente de femei
candidate pentru poziţiile de consilier. Totuşi, femeile par să ia poziţii inferioare pe listele de candidaţi
a partidelor, cu foarte puţine femei în primele zece poziţii. Trei din cei 14 candidaţi la funcţia de primar
al oraşului Chişinău sunt femei.
22

Instituţiile mass-media includ 6 posturi TV şi 5 ziare. Posturi TV: Moldova 1, Prime TV, NIT, PRO TV, Publika TV,
Jurnal TV. Toate aceste posturi TV, cu excepţia PRO TV, emit în limba de stat şi rusă. PRO TV emite doar în limba de
stat. Ziare: Jurnal de Chişinău, Timpul, Moldova Suverană, Adevărul şi Moldavskie Vedomosti. Toate aceste ziare sunt
în limba de stat, cu excepţia Moldvaskie Vedomosti – limba rusă.
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XIV. OBSERVATORI LOCALI ŞI INTERNAŢIONALI
Codul electoral prevede observarea procesului electoral de către organizaţii neguvernamentale
internaţionale şi locale, reprezentanţi ai guvernelor străine şi reprezentanţi ai concurenţilor electorali.
La data de 22 mai, CEC a acreditat în jur de 700 observatori locali şi 35 observatori internaţionali.
Asociaţia Promo-LEX, care a acreditat cel mai mare număr de observatori locali şi are o structură la
nivel naţional, efectuează observarea de lungă durată şi a emis două rapoarte de observare până în
prezent. Alte organizaţii locale, precum Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) şi
Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) monitorizează aspecte specifice ale alegerilor,
inclusiv finanţarea campaniei electorale, instituţiile mass-media şi întocmirea listelor electorale. 23
XV.

ACTIVITĂŢILE MROA OSCE/BIDDO

OSCE/BIDDO şi-a deschis biroul în Chişinău pe data de 9 mai. Şeful MROA OSCE/BIDDO au avut
întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu preşedintele
CEC. Au fost stabilite relaţii de lucru cu CEC şi alte oficialităţi de stat, partide politice, societatea civilă
şi mass-media. De asemenea, membrii misiunii a avut întrevederi cu reprezentanţii comunităţii
diplomatice rezidente, inclusiv cu Misiunea OSCE în Moldova. De ziua alegerilor, misiunii se va
alătura o delegaţie a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei.
Acest raport este de asemenea disponibil în limbile engleză si rusă.
Singura versiune oficială a acestui document este cea în limba engleză.
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Majoritatea organizaţiilor locale ale societăţii civile care întreprind acţiuni de observare a alegerilor sunt membre ale
Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte.

