
                                       
 

O B S E R V A R E A  I N T E R NAŢIONALĂ  A ALEGERILOR 
Republica Moldova, Alegeri parlamentare anticipate 

28 noiembrie 2010 
 

DECLARAŢIE PRIVIND CONSTATĂRILE ŞI CONCLUZIILE PRELIMINARE 
 
Chişinău, 29 noiembrie 2010 – Această Declaraţie privind constatările şi concluziile 
preliminare este rezultatul unei iniţiative comune a Biroului pentru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului al OSCE (OSCE/BIDDO), Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) şi Parlamentului European (PE). 
 

Evaluarea a fost făcută cu scopul de a determina dacă alegerile au respectat angajamentele 
OSCE şi ale Consiliului Europei, precum şi legislaţia Republicii Moldova. Această 
declaraţie cu privire la constatările şi concluziile preliminare este elaborată înainte de 
finalizarea procesului electoral. Evaluarea finală a alegerilor va depinde parţial de 
desfăşurarea etapelor rămase ale procesului electoral, inclusiv totalizarea şi anunţarea 
rezultatelor şi pronunţarea asupra posibilelor contestaţii sau apeluri după ziua alegerilor. 
OSCE/BIDDO va publica un raport final cuprinzător, care va include şi recomandări pentru 
eventuale îmbunătăţiri, aproximativ opt săptămâni după finalizarea procesului electoral. AP 
OSCE va prezenta raportul său în cadrul Sesiunii Biroului din Astana pe data de 30 
noiembrie 2010. Delegaţia APCE va prezenta raportul său în cadrul sesiunii Adunării, care 
va avea loc în ianuarie 2010. PE va prezenta raportul său Comisiei pentru Afaceri Externe 
în cadrul următoarei sale şedinţe. 
 

CONCLUZII PRELIMINARE 
 
Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie s-au conformat majorităţii 
angajamentelor OSCE şi ale Consiliului Europei. Alegerile au fost administrate într-un 
mod transparent şi imparţial de către Comisia Electorală Centrală (CEC), care s-a bucurat 
de încrederea majorităţii concurenţilor. Diversitatea candidaţilor a oferit alegătorilor o 
alegere veritabilă. Mass-media a oferit un şir larg de opinii politice şi informaţii electorale. 
Drepturile civile şi politice au fost respectate pe parcursul campaniei electorale. După 
ultimele alegeri, reformele juridice şi măsurile practice realizate au îmbunătăţit cadrul 
electoral, dar mai sunt necesare eforturi pentru remedierea deficienţelor şi consolidarea 
încrederii publice în procesul democratic. 
 

Ziua alegerilor s-a desfăşurat într-o atmosferă calmă. Procedurile electorale, inclusiv 
votarea, numărarea şi totalizarea voturilor, au fost evaluate pozitiv. Au fost observate unele 
erori procedurale. Un număr substanţial de alegători a fost adăugat în LE suplementare. 
CEC a activat în mod transparent, publicând rezultatele odată ce acestea erau disponibile. A 
fost raportată o prezenţă a alegătorilor la vot de 59,10 procente. 
 

Alegerile au devenit necesare urmare a unui impas politic extins, în care două parlamente 
consecutive alese în 2009 nu au putut alege preşedintele ţării şi au fost dizolvate. 
Divergenţele aspre din parlament s-au reflectat în campania electorală, care uneori a fost 
polarizată, unii candidaţi utilizând limbaj şi mesaje provocatoare. O mare parte a campaniei 
s-a desfăşurat într-un mediu cu rezonanţă redusă, dar a devenit tot mai activă odată cu 
apropierea zilei alegerilor. Au avut loc câteva cazuri izolate de ameninţări şi intimidări 
legate de alegeri, dar în general atmosfera campaniei a fost una paşnică. Partidele politice 
au prezentat rapoarte cu privire la cheltuielile legate de campanie, după cum este prevăzut 
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de legislaţie, astfel sporind transparenţa. Cu toate acestea, observarea a remarcat deficienţe 
în legislaţie şi aplicarea ei. Corectitudinea rapoartelor financiare urmează a fi stabilită. 
 

Modificările Codului Electoral (CE) au cuprins multe îmbunătăţiri ale cadrului juridic, în 
conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei şi ale 
OSCE/BIDDO. Deşi alegerea sistemului electoral este o prerogativă a statului, adoptarea 
cu patru luni înainte de alegeri şi fără consultări publice a unui sistem nou de alocare a 
mandatelor, care favorizează partidele mici, a dus la o percepţie generală că schimbarea a 
urmărit să beneficieze partidele aflate la putere. Aceasta nu este în conformitate cu Codul 
de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia. 
 

CEC a activat de o manieră eficientă, respectând termenele şi în general adoptând 
hotărârile prin consens. Listele de partid şi candidaţii au fost înregistraţi în mod inclusiv. 
Consiliile electorale de circumscripţie (CC) au activat în general în mod eficace şi 
imparţial, deşi ele se bucură de o încredere mai redusă din partea partidelor politice decât 
CEC. Autorităţile au dublat numărul de secţii de votare peste hotare comparativ cu ultimele 
alegeri parlamentare, astfel oferind mai multor alegători oportunitatea de a-şi exprima 
votul. Totuşi, alocarea nu a corespuns distribuirii cetăţenilor aflaţi peste hotare. 
 

Listele electorale (LE), inclusiv LE suplimentare, au rămas un punct slab al alegerilor din 
Moldova şi au dus la o încredere publică redusă. Legislaţia prevede crearea unui registru 
electronic centralizat al alegătorilor până în anul 2011. Totuşi, la momentul de faţă, 
compilarea listelor este un proces foarte descentralizat, neexistând un mod eficace de 
verificare sistematică a înscrierilor duble. Multe categorii de alegători pot fi adăugaţi în 
listele suplimentare în ziua alegerilor. Noul sistem a sporit posibilităţile de vot pentru 
studenţi, permiţându-le să-şi exprime votul în localitatea unde îşi fac studiile fără a avea 
reşedinţa sau domiciliul în localitatea respectivă, fiind deosebit de controversat în pofida 
garanţiilor făcute. Un număr mare de cetăţeni de peste hotare au rămas incluşi în LE în 
Moldova, după cum este prevăzut de legislaţie, ceea ce a trezit temeri referitoare la 
posibilitatea manipulărilor în ziua alegerilor. 
 

Mijloace de informare în masă dinamice şi diverse au reflectat activ campania şi au oferit 
alegătorilor informaţie variată. În general televiziunea publică a respectat cerinţa legală de 
a asigura o reflectare electorală exactă, echilibrată şi imparţială a concurenţilor. Posturile 
private de televiziune cu acoperire naţională au fost mai puţin echilibrate şi unul din ele, 
postul pro-opoziţie NIT TV, a eşuat vădit în acest sens. O multitudine de dezbateri 
televizate au expus alegătorilor candidaţii şi problemele. Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, autoritatea de reglementare a radiodifuzorilor, a acţionat în general 
prompt în privinţa contestaţiilor electorale, cu toate că sancţiunile acestuia nu au fost 
implementate în decursul perioadei campaniei electorale. 
 

Organele electorale au examinat contestaţiile la timp şi au adoptat hotărâri bine justificate, 
cu unele excepţii. Instanţele de judecată au examinat contestaţiile în mod transparent, 
respectând termenele scurte. Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra două chestiuni 
majore, respingând contestaţiile privind neconstituţionalitatea articolelor CE. 
 

Puţine femei deţin poziţii influente în partidele politice şi puţine au fost plasate aproape de 
vârful listelor de candidaţi. Deşi circa 28 procente de candidaţi sunt femei, vizibilitatea lor 
în campanie a fost una redusă. Chestiunile legate de minorităţi nu au fost proeminente în 
campanie, deşi statutul limbii ruse a fost uneori pus în discuţie. 
 

O serie de organizaţii ale societăţii civile au monitorizat alegerile sau aspecte ale acestora, 
ceea ce a contribuit la transparenţa procesului în întregime. 
 

La fel ca şi la alegerile anterioare, votarea nu s-a putut petrece pe teritoriul aflat sub 
controlul de facto al autorităţilor transnistrene. 
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CONSTATĂRI PRELIMINARE 
 
Context general  
 
Alegerile din noiembrie sunt alegeri parlamentare care au loc pentru a treia oară în ultimii 
doi ani. Parlamentele alese în aprilie şi iulie 2009 nu au putut alege Preşedintele Republicii 
şi au fost dizolvate1. Astfel alegerile parlamentare anticipate reprezintă o ultimă treaptă din 
impasul politic extins creat. 
 
În urma alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2009 cinci partide politice au intrat în 
parlament. Partidul Comuniştilor al Republicii Moldova (PCRM) a rămas cea mai mare 
fracţiune cu 48 de mandate. Celelalte patru partide câştigătoare – Partidul Liberal Democrat 
din Moldova (PLDM, 18 mandate), Partidul Liberal (PL, 15 mandate), Partidul Democrat 
din Moldova (PDM, 13 mandate) şi Alianţa „Moldova Noastră” (AMN, 7 mandate) au 
format o coaliţie de guvernare numită Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE), care a 
deţinut o majoritate de 53 mandate. În pofida a două eşecuri de a alege preşedintele în 
noiembrie şi decembrie 2009, ceea ce necesită dizolvarea parlamentului, parlamentul ales 
în iulie şi-a continuat activitatea până pe data de 28 septembrie 2010 în conformitate cu 
prevederea Constituţiei care stipulează că parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată 
în cursul a douăsprezece luni. 
 
În încercarea de a depăşi impasul politic, parlamentul a votat pe 7 iulie 2010 desfăşurarea 
unui referendum privind modificarea Constituţiei în vederea alegerii directe a preşedintelui 
de către popor. Referendumul a avut loc pe 5 septembrie 2010, însă nu a reuşit să obţină 
prezenţa minimă de 33 procente necesară pentru validarea referendumului. 
 
Sistemul electoral şi cadrul juridic 
 
În Moldova parlamentul este unicameral, format din 101 deputaţi aleşi pentru un mandat de 
patru ani. Deputaţii parlamentului sunt aleşi în cadrul unei singure circumscripţii naţionale 
prin reprezentare proporţională. Toate partidele, coaliţiile şi candidaţii independenţi sunt 
incluşi într-un singur buletin de vot. Pentru ca alegerile să fie declarate valabile este 
necesară participarea unei treimi de alegători înregistraţi. 
 
Cadrul juridic pentru desfăşurarea alegerilor cuprinde Constituţia, CE, legile organice cu 
privire la sistemul judecătoresc, Legea privind partidele politice, prevederi din Codul Penal 
şi Codul Contravenţional şi secţiuni relevante din alte legi, precum şi regulamentele şi 
hotărârile CEC. În general, cadrul juridic oferă o bază adecvată pentru desfăşurarea 
alegerilor democratice dacă este implementat corect. 
 
CE a fost modificat cel mai recent în iunie şi septembrie 2010. Modificările au introdus 
schimbări pozitive şi au abordat multe recomandări anterioare făcute de OSCE/BIDDO şi 
Comisia de la Veneţia. Proiectul unor modificări din iunie a fost revizuit de către Comisia 
de la Veneţia şi OSCE/BIDDO în iunie 2010.2 Schimbările pozitive operate au cuprins 
micşorarea pragului electoral pentru partide la patru procente şi pentru candidaţi 

                                                
1  Conform Constituţiei Republicii Moldova, pentru alegerea preşedintelui sunt necesare 61 voturi din 

parlament, din 101 deputaţi. Dacă parlamentul nu reuşeşte de două ori să aleagă preşedintele, el 
trebuie dizolvat. 

2  A se vedea Opinia Comună cu privire la Proiectul în lucru pentru modificarea Codului Electoral al 
Republicii Moldova, Opinie nr. 576/2010, CDL-AD (2010)014, 
www.osce.org/documents/odihr/2010/06/44756_en.pdf . 
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independenţi la două procente; reintroducerea posibilităţii de a forma coaliţii preelectorale; 
cererea de a contesta litigiile prin intermediul sistemului ierarhic al administraţiei electorale 
înainte de a merge în instanţa de judecată; posibilitatea de a vota pentru deţinuţi. 
 
După ce a fost efectuată analiza juridică a proiectului de modificări, au fost introduse 
modificări suplimentare care au fost votate de parlament fără a fi supuse consultării 
publice. Acestea au inclus şi o schimbare fundamentală în metodologia de distribuire a 
mandatelor. Conform metodologiei noi, „mandatele rămase” se repartizează în mod egal 
tuturor partidelor care au trecut pragul electoral, şi nu în mod proporţional, ceea ce duce la 
o posibilă distribuire a unui număr mai mare de mandate partidelor mici.3 Această 
modificare a fost percepută în general ca fiind destinată să avantajeze partidele aflate la 
putere. Deşi alegerea sistemului electoral este un subiect ce ţine de suveranitatea unui stat,4 
Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia stipulează că 
elementele de bază ale sistemului electoral nu trebuie să fie modificate timp de un an până 
la alegeri. Mai mult ca atât, Codul de bune practici specifică faptul că atunci când se 
modifică un aspect fundamental al legii electorale „trebuie de urmărit evitarea nu doar a 
manipulării [sistemului electoral] în favoarea partidului aflat la putere, ci chiar şi doar a 
aparenţei de manipulare.”5 
 
Noul sistem a sporit posibilităţile de vot pentru studenţi, permiţându-le să-şi exprime votul 
în localitatea unde îşi fac studiile fără a avea reşedinţa sau domiciliul în localitatea 
respectivă, la prezentarea unui act de identitate şi a carnetului de student. Aceasta a fost 
îndeosebi de controversat în pofida garanţiilor făcute. Modificările date au fost criticate de 
către partidele de opoziţie şi alţi actori direct interesaţi ca oferind posibilitatea dublei votări 
sau manipulări şi conferind studenţilor oportunităţi de vot care nu sunt disponibile pentru 
alţi cetăţeni. 
 
CE a fost modificat substanţial de patru ori în ultimii doi ani şi, deşi a fost îmbunătăţit, 
numărul mare de modificări şi alegeri desfăşurate într-o perioadă scurtă a creat confuzii în 
rândul multor participanţi direct interesaţi în privinţa prevederilor CE şi modalitatea de 
implementare a acestora. Aceasta a dus şi la unele inconsistenţe în CE şi contradicţii cu alte 
legi. 
 
Administrarea alegerilor 
 
Alegerile parlamentare anticipate din 2010 au fost administrate de un sistem al organelor 
electorale de trei nivele compus din CEC, 35 CC şi 2.037 birouri electorale ale secţiilor de 
votare (BSV). Întrucât votarea nu s-a putut petrece pe teritoriul aflat sub controlul de facto  

                                                
3  Conform metodei noi stipulate în articolul 87 al Codului Electoral, primele mandate sunt alocate 

candidaţilor independenţi câştigători. Voturile exprimate în favoarea acestor candidaţi se scad din 
numărul total de voturi valabile. Numărul total de voturi valabile rămas se împarte la numărul de 
mandate rămase pentru alocare după ce candidaţii independenţi şi-au primi mandatele. Numărul 
obţinut reprezintă coeficientul electoral. Ulterior, numărul de voturi exprimate pentru fiecare 
concurent se împarte la coeficientul electoral şi se obţine numărul de mandate care urmează a fi 
alocat concurentului electoral. Numărul de mandate rămas după prima distribuire urmează a fi alocat 
fiecărui concurent începând cu concurentul care a obţinut cel mai mare număr de mandate după 
prima distribuţie. Câte un mandat suplimentar se alocă tuturor partidelor din topul listei până ce toate 
mandatele sunt alocate. 

4  Decizia nr. 5/03 al Consiliului Ministerial al OSCE de la Maastricht din 2003 recunoaşte „că 
alegerile democratice se pot desfăşura în cadrul unei varietăţi de sisteme şi legislaţii electorale 
diferite.” 

5  Comisia de la Veneţia, „Codul de bune practici în materie electorală”, paragrafele 63-65, 
www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf. 
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al autorităţilor transnistrene, CEC a creat doar 35 de CC din 37. Cu toate acestea, 21 secţii 
de votare au fost desemnate ca localităţi în care persoanele care domiciliază în Transnistria 
au putut vota prezentând un act de identitate şi fiind incluse în lista electorală suplimentară. 
 
CEC este un organ permanent format din nouă membri al căror mandat de cinci ani a 
expirat pe data de 11 noiembrie 2010. Întrucât aceasta s-a întâmplat în timpul perioadei 
electorale, mandatul a fost extins automat. Componenţa actuală a CEC a stabilită în 2005 şi 
este compusă din reprezentanţi ai Partidului Popular Creştin Democrat, PCRM, AMN şi 
PDM. 
 
Toate CC sunt compuse din nouă membri: doi sunt numiţi de judecătoriile de sector, doi de 
consiliul raional,6 iar restul cinci de către cele cinci partide politice parlamentare. BSV sunt 
numite de către CC şi au între şapte şi unsprezece membri. Unele BSV nu au fost create în 
termenul prevăzut de legislaţie. Concurenţii electorali au dreptul legal de a numi un 
reprezentant cu vot consultativ la fiecare nivel al administraţiei electorale. 
 
În general CEC s-a bucurat de încrederea partidelor politice. În timpul perioadei electorale 
au fost adoptate peste 380 de hotărâri, inclusiv regulamente care dezvoltă procedurile 
stabilite în CE. În general CEC a activat de o manieră transparentă şi imparţială. Şedinţele 
au fost deschise pentru public, observatori şi mass-media. Hotărârile sale au fost publicate 
pe pagina web. Majoritatea hotărârilor au fost adoptate cu unanimitate, deşi unele hotărâri 
cu privire la contestaţii au demonstrat o împărţire a voturilor conform liniilor politice. 
Termenele legale au fost respectate. 
 
Nivelul de încredere în organele electorale la nivel regional şi local a fost mai redus, deşi în 
general observatorii OSCE/BIDDO au evaluat că CC au activat eficace şi imparţial. Totuşi, 
într-un caz, opiniile diferite ale membrilor CC din Bălţi care provin din afilierile lor politice 
au împiedicat activitatea consiliului şi au necesitat intervenţie din partea CEC. 
 
Autorităţile au majorat numărul secţiilor de votare de peste hotare la 75, comparativ cu 33 
la alegerile parlamentare anterioare, astfel oferind mai multor alegători oportunitatea de a-
şi exprima votul. Liderii unor partide politice şi-au exprimat preocuparea referitor la 
posibilitatea manipulării votului din afara ţării în ziua alegerilor din cauza lipsei 
observatorilor din partea partidelor. O altă preocupare s-a referit la faptul că amplasarea 
secţiilor de votare peste hotare nu pare să reflecte întocmai distribuţia cetăţenilor aflaţi 
peste hotare, majoritatea secţiilor de votare fiind în ţările Europei de Vest, deşi cel mai 
mare număr de moldoveni peste hotare se consideră a fi în Rusia. 
 
Membrii CC şi BSV au beneficiat de instruiri facilitate de CEC, fapt evaluat pozitiv de 
către observatori. CEC a publicat şi manuale de proceduri pentru CC şi BSV. Campania de 
informare publică desfăşurată de CEC a constat din spoturi de televiziune şi radio şi afişe 
informative. Unele spoturi care încurajau cetăţenii să voteze au fost difuzate peste hotare. 
 
Înregistrarea alegătorilor 
 
Sistemul înregistrării alegătorilor este unul foarte descentralizat, primarii fiind responsabili 
de compilarea LE de bază, care apoi sunt transmise CEC, CC şi BSV.7 Deşi regulamentele 

                                                
6  Sau de către Adunarea Populară a Găgăuziei. 
7  LE pentru votarea în afara ţării sunt compilate de către misiunile diplomatice, pentru personalul 

militar activ – de către comandanţii de unitate, iar pentru pacienţi şi deţinuţi – de către şefii 
instituţiilor respective. 
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electorale prevăd obligaţia de a prezenta copii în format electronic ale LE la CEC, conform 
declaraţiilor reprezentanţilor CEC, aproximativ 300 din 2.037 nu au fost primite. CEC a 
continuat testarea pilot a registrului electronic centralizat al alegătorilor. Începând cu anul 
2011 CEC va fi responsabil de administrarea şi tipărirea LE. 
 
Deşi CEC a oferit primarilor îndrumări cu privire la modalitatea de actualizare a LE, nu a 
existat un mod uniform de compilare a listelor în diferite localităţi. În cele mai dese cazuri 
drept punct de pornire au fost utilizate listele electorale de la referendumul din septembrie 
2010. În unele cazuri, totuşi, autorităţile locale au compilat liste noi de la zero sau au 
început cu o listă de la oficiul local al stării civile. BSV au fost obligate să pună listele 
electorale la dispoziţia publicului pentru verificare începând cu data de 18 noiembrie şi nu 
mai târziu de 5 zile înainte de alegeri şi BSV vizitate de MOA OSCE/BIDDO au făcut 
acest  lucru. Oricum, foarte puţini alegători şi-au verificat datele în aceste secţii de votare. 
 
Listele electorale (LE), inclusiv LE suplimentare, au rămas un punct slab al alegerilor din 
Moldova şi a dus la o încredere publică redusă. Compilarea listelor este un proces foarte 
descentralizat, neexistând un mod eficace de verificare sistematică a înscrierilor duble. 
CEC primeşte listele de la primari, dar nu încearcă să verifice exactitatea acestora şi nici nu 
este obligată prin lege să o facă. 
 
O altă problemă semnificativă legată de LE constă în faptul că există multe modalităţi prin 
care alegătorii pot fi adăugaţi în listele suplimentare în ziua alegerilor, ceea ce duce la 
acuzări că LE ar putea fi o sursă de manipulare în timpul votării.8 Unele partide politice au 
fost în special îngrijorate de noua prevedere referitoare la votare studenţilor. Pe lângă 
aceasta, o serie de CC, autorităţi locale şi partide politice şi-au exprimat îngrijorarea 
privind numărul mare de cetăţeni peste hotare care, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei, rămân înscrişi în LE de bază; unii au temeri că aceasta ar putea duce la aceea că 
în ziua alegerilor alte persoane vor vota în locul celor înscrise în listă. Mai mult ca atât, la 
fel ca şi la alegerile anterioare, CEC a decis să permită votarea cu acte de identitate 
expirate. 
 
Paradoxal, toate mecanismele legale stabilite de EC şi CEC care urmăresc garantarea 
drepturilor de vot pentru un număr maxim de alegători sunt legate de LE suplimentare, care 
sunt cel mai slab element al procesului electoral din Moldova. 
 
Pe data de 19 noiembrie CEC a anunţat numărul de 2.650.290 de alegători care au dreptul 
de a participa la alegeri. 
 
Înregistrarea candidaţilor 
 
Candidaţii au fost înregistraţi în cadrul unui proces inclusiv, înregistrarea nu a fost refuzată 
nimănui. CEC a înregistrat 20 partide politice şi 20 candidaţi independenţi, unul 
retrăgându-se ulterior, astfel rămânând 39 concurenţi în buletinul de vot. Partidele şi 

                                                
8  Listele electorale suplimentare sunt folosite pentru următoarele categorii de alegători: alegătorii care 

nu sunt incluşi în listele electorale de bază, dar pot dovedi că au domiciliul pe teritoriul cuprins de 
BSV; alegătorii care votează cu certificat de drept de vot, care conferă dreptul de a vota la orice 
secţie de votare, în afara domiciliului înregistrat; alegătorii care nu au viză de reşedinţă care votează 
la locul ultimei lor înregistrări; alegătorii nedeplasabili; persoanele arestate sau care-şi ispăşesc 
pedeapsa în locuri de detenţie; alegătorii internaţi la spital în altă localitate decât în cea în care-şi au 
reşedinţa permanentă; studenţii care votează în localitatea unde se afla instituţia lor de învăţământ; 
alegătorii din Transnistria care votează în secţiile de votare desemnate special; alegătorii de peste 
hotare care nu sunt incluşi în LE de bază în BSV respective. 
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candidaţii au reprezentat o pluralitate de opinii, oferind alegătorilor o alegere veritabilă. 
Listele de candidaţi au putut fi modificate cel târziu cu şapte zile înainte de alegeri, iar 
câteva partide şi-au modificat listele imediat înainte de expirarea termenului. Acest fapt are 
potenţialul de a crea confuzii în rândul alegătorilor. Nici o coaliţie preelectorală nu a depus 
cerere de înregistrare. 
 
Mediul de desfăşurare a campaniei electorale  
 
Campania din întreaga ţară a fost în general paşnică. Iniţial ea a avut o rezonanţă redusă, 
dar a sporit în intensitate odată cu apropierea zilei alegerilor. O mare parte a campaniei s-a 
desfăşurat prin intermediul mass-media, deşi partidele de asemenea au petrecut sute de 
întruniri şi adunări mici, au distribuit pliante şi au făcut agitaţie de la uşă la uşă. Adunări 
mari – care au întrunit câteva sute de persoane şi mai mult – au avut loc în general în 
regiuni doar atunci când acestea au fost vizitate de liderii partidelor mari. Evenimentele 
electorale au fost deseori acompaniate de concerte sau divertisment. Un alt aspect al 
campaniei a fost folosirea internetului, inclusiv a reţelelor sociale. 
 
Panourile şi afişele electorale au fost proeminente în întreaga ţară, inclusiv multe panouri 
electronice în Chişinău. CE stipulează că publicitatea electorală este limitată la locurile 
desemnate, dar observatorii OSCE/BIDDO au remarcat că alocarea acestor locuri nu a fost 
suficientă pentru ca toţi concurenţii electorali să-şi afişeze materialele electorale. Multe 
afişe au fost rupte, deteriorate sau acoperite cu alte afişe, fapt care a dus la un număr mare 
de contestaţii. 
 
Ocazional unii candidaţi au folosit limbaj provocator. Partidele cheie au portretizat 
principalii săi concurenţi ca fiind influenţaţi de politica externă a altor state („pro-rus”, 
„pro-român” sau „pro-european”). Cei patru parteneri din coaliţia de guvernare AIE, care 
candidează de sine stătător la aceste alegeri, au sporit concurenţa între ei spre sfârşitul 
campaniei. Pe lângă partidele parlamentare, mai multe partide mici au fost de asemenea 
destul de active, în timp ce candidaţii independenţi au avut în general o vizibilitate redusă. 
 
Libertatea de exprimare, asociere, întrunire paşnică şi circulaţie a fost respectată. Cu toate 
acestea, autorităţile şi instituţiile locale nu au respectat mereu cerinţa legală de a trata toţi 
concurenţii în mod egal. MOA OSCE/BIDDO a verificat că în unele cazuri, la acordarea 
accesului în încăperile publice, autorităţile locale au dat preferinţă concurenţilor electorali 
pe care îi favorizează. Deşi au fost făcute unele acuzaţii că cei aflaţi la putere au utilizat 
resurse administrative pentru a-şi promova campaniile electorale, acestea tind să se 
concentreze în jurul unor infracţiuni minore, în special folosirea maşinilor de serviciu în 
timpul evenimentelor de campanie sau amplasarea afişelor. 
 
Au fost confirmate un şir de cazuri separate de ameninţare şi intimidare legate de alegeri. 
Declaraţia unui candidat PCRM precum că a fost răpit s-a bucurat de o publicitate extinsă; 
circumstanţele acestui caz au rămas neclare până în ziua alegerilor. Alte incidente au 
implicat în cele mai dese cazuri ameninţări ale persoanelor care făceau agitaţie de la uşă la 
uşă sau distribuiau materiale electorale. Mai multe partide s-au plâns că activiştii sau 
susţinătorii lor s-au confruntat cu presiune sau intimidare. 
 
Drept răspuns la contestaţiile depuse de unii concurenţi electorali privind refuzarea 
accesului egal al studenţilor la evenimentele electorale, pe data de 5 noiembrie, Ministerul 
Educaţiei a emis un ordin care prevede desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii în instituţiile 
de învăţământ şi căminele studenţeşti doar după orele de studii şi interzice implicarea 
minorilor. 
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Finanţarea campaniei 
 
CE obligă concurenţii electorali intraţi în cursa electorală să prezinte rapoarte la CEC odată 
la două săptămâni, în care să descrie detaliat toate cheltuielile legate de campanie. Partidele 
politice şi candidaţii s-au conformat acestei cerinţe, astfel sporind transparenţa. Chestiunile 
legate de finanţarea campaniei au fost monitorizate îndeaproape atât de mass-media, cât şi 
de societate civilă. Jurnaliştii de investigaţie au evidenţiat unele cazuri de donaţii dubioase. 
Aceasta a îndemnat CEC, care nu are competenţa juridică de a verifica rapoartele 
financiare, să transmită rapoartele concurenţilor electorali la Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei şi organele fiscale în scopul verificării corectitudinii 
acestora. Deşi ambele organe au raportat că nu au constat încălcări, ele nu au examinat alte 
materiale în afară de cele primite de la partide. Aceste observaţii au dezvăluit deficienţele 
din legislaţie şi aplicarea ei. Corectitudinea rapoartelor financiare urmează a fi stabilită. 
 
Mass-media 
 
Mijloacele de informare în masă au reflectat campania electorală într-un mod activ şi 
dinamic, folosind o varietate de formate atât în mass-media naţională, cât şi în cea locală. 
Un număr mare de dezbateri televizate au expus alegătorilor candidaţii şi problemele, deşi 
această tendinţă pozitivă a fost temperată de deciziile liderilor celor patru partide 
parlamentare de a nu participa la dezbaterile televizate. În general a fost percepută o 
libertate sporită a mass-media şi o îmbunătăţire a mediului mijloacelor de informare în 
masă comparativ cu ultimele alegeri. Publicului a avut la dispoziţie o varietate de opinii, 
intensificată şi de lansarea în 2010 a două posturi de televiziune de ştiri. Totuşi, o serie de 
instituţii mass-media mai sunt percepute ca fiind afiliate partidelor politice. În general, 
mass-media a oferit informaţie suficientă şi diversă pentru a permite alegătorilor să facă o 
alegere informată. 
 
Comportamentul mijloacelor de informare în masă în timpul campaniei electorale a fost 
reglementat în primul rând de CE şi Codul Audiovizualului, cât şi de Regulamentul CEC 
privind reflectarea campaniei electorale. Conform Codului Audiovizualului toţi 
radiodifuzorii sunt obligaţi să reflecte alegerile într-un mod veridic, echilibrat şi imparţial. 
Contestaţiile referitoare la difuzare au fost optimizate cu ajutorul modificărilor operate în 
CE şi au fost examinate în exclusivitate de CCA. 
 
Mulţi interlocutori au apreciat că numirea noii conduceri a radiodifuzorului public 
Teleradio Moldova  a contribuit la imparţialitatea sporită a acestuia şi la aspiraţia sa de a 
reflecta campania într-un mod echilibrat, neutru şi informativ în cadrul diferitor programe 
de televiziune şi radio. Cu toate acestea, reflectarea evenimentelor legate de alegeri a părut 
prea atentă, evitând uneori, în efortul său de asigurare a imparţialităţii, raportarea 
controverselor. Teleradio Moldova a respectat cerinţele legale de a acorda timp de antenă şi 
dezbateri gratuite şi chiar a majorat timpul de antenă gratuit pentru fiecare concurent 
electoral la 20 şi 45 minute la televiziune şi, respectiv, radio. 
 
Televiziunea publică Moldova 1, din componenţa Teleradio Moldova, a rămas cea mai 
importantă sursă de informare politică. Moldova 1 a dedicat cea mai mare parte a reflectării 
politice şi electorale din ştiri concurentului PCRM, 17 procente de informaţie a fost în mare 
parte neutră. În acelaşi timp, PCRM a beneficiat de cea mai mare parte de reflectare 
negativă din cele cinci partide parlamentare, pentru că a fost deseori criticat de către ceilalţi 
concurenţi. În timp ce PL şi PLDM au beneficiat de circa 10 şi 9 procente respectiv, 
ambele partide fiind prezentate într-un mod neutru, alţi concurenţi au fost reflectaţi într-o 
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măsură mai mică. Postul a dedicat circa 22 procente din ştiri activităţilor guvernului, în 
special a Prim-ministrului, într-o tonalitate neutră şi pozitivă. Reflectarea oferită Prim-
ministrului, care a candidat la aceste alegeri, a contribuit la avantajarea funcţiei deţinute. 
Postul public Radio Moldova a adoptat o abordare asemănătoare pentru reflectarea 
campaniei electorale. 
 
Pe lângă televiziunea publică există patru posturi private de televiziune cu acoperire 
naţională. Toţi radiodifuzorii privaţi cu acoperire naţională de asemenea au aderat la cerinţa 
de organizare a dezbaterilor şi acordare a timpului de antenă gratuit, deşi unii din ei nu au 
fost satisfăcuţi de această obligaţie, pe care o consideră una neobişnuită şi costisitoare 
pentru posturile private. 
 
Doi radiodifuzori privaţi cu acoperire naţională Prime TV şi 2plus au acordat tratament 
preferenţial concurentului PDM. Ambele posturi sunt strâns afiliate unui om de afaceri care 
a fost inclus în lista de candidaţi a PDM exact înainte de expirarea termenului pentru 
modificarea listelor. Înainte de aceasta, radiodifuzorii au promovat acest om de afaceri şi 
activităţile organizaţiei sale de caritate în numeroase reportaje de ştiri. 
 
NIT TV, un alt post privat cu acoperire naţională, a dat dovadă de părtinire vădită în 
favoarea PCRM în reportajele sale de ştiri, dedicând 50 procente din reflectarea în ştiri 
acestui partid, într-o tonalitate predominant pozitivă sau neutră. Portretizarea partidelor din 
coaliţia de guvernare AIE (în special a PLDM) a fost copleşitor de negativă, reportajele 
fiind deseori distorsionate sau comentate negativ de către jurnalişti, fără a oferi puncte de 
vedere alternative. 
 
Drept răspuns la numeroase contestaţii oficiale împotriva NIT, cât şi la constatările propriei 
sale monitorizări a mass-media, CCA a sancţionat radiodifuzorul de trei ori pe parcursul 
campaniei. Sancţiunile s-au bazat pe încălcări repetate ale cerinţei legale de a asigura 
echilibru şi pluralism în programele sale de ştiri, dar până în ziua alegerilor nu au fost 
implementate. NIT a afirmat că, fiind unicul radiodifuzor care favorizează opoziţia, a fost 
izolat injust şi pedepsit în încercarea de a-l forţa să-şi schimbe politica editorială sau să-l 
închidă. Abordarea incrementală adoptată de CCA în sancţionarea NIT a fost în 
conformitate cu legislaţia şi a urmărit să permită postului să instituie echilibrul necesar fără 
pedepse grave. 
 
Contestaţii şi apeluri 
 
CEC şi CC au examinat contestaţiile la timp, respectând procedurile stabilite în CE şi 
regulamentele CEC. Cu unele excepţii, hotărârile CEC şi CC revizuite de MOA 
OSCE/BIDDO au fost bine justificate şi par să fi fost în conformitate cu legislaţia. 
 
CEC a primit 67 contestaţii în total şi a adoptat 39 hotărâri. Cel mai mare număr de 
contestaţii depuse la CEC s-au referit la publicitatea electorală care nu a fost realizată în 
conformitate cu CE, care prevede obligaţia de a include în toate tipurile de publicitate 
electorală numele concurentului electoral, data publicării, tirajul şi numele editurii. Marea 
majoritate a contestaţiilor depuse la CC s-a referit la plasarea afişelor electorale în locuri 
neautorizate. În majoritatea cazurilor CC a emis avertizări în adresa partidelor vizate şi a 
remis cazurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru investigare în conformitate cu 
articolul 50 al Codului Contravenţional; MAI a înregistrat 85 cazuri de acest fel. 
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În cazul încălcărilor CEC sau CC pot aplica în calitate de sancţiuni doar avertizări ale 
concurenţilor sau pot cere instanţelor de judecată să anuleze înregistrarea acestora. CEC şi 
CC au recurs doar la avertizări, care au fost în general ignorate de către concurenţi. 
 
Instanţele de judecată au examinat contestaţiile electorale într-un mod transparent. Mass-
media şi publicul au putut asista la toate şedinţele, iar hotărârile au fost pronunţate public la 
sfârşitul fiecărei şedinţe. Termenele scurte de examinare a contestaţiilor electorale au fost 
respectate. Curtea de Apel Chişinău a examinat 29 de contestaţii, iar Curtea Supremă de 
Justiţie – 11. MOA OSCE/BIDDO a revizuit majoritatea hotărârilor şi a constatat că toate 
sunt bine justificate. 
 
Curtea Constituţională a pronunţat două hotărâri semnificative în materie electorală pe 
parcursul perioadei electorale. În primul caz, guvernul a solicitat Curţii declararea 
neconstituţională a articolului 13(3).9 Guvernul a argumentat că suspendarea activităţii 
membrilor guvernului limitează abilitatea guvernului de a-şi exercita atribuţiile în timpul 
perioadei electorale. Curtea a declarat articolul contestat constituţional. Totuşi, problema 
legată de funcţionarea adecvată a guvernului în timpul perioadei electorale rămâne a fi 
soluţionată. 
 
În al doilea caz, Curtea a respins cererea depusă de PCRM privind declararea 
neconstituţională a noii metodologii de alocare a mandatelor. PCRM a argumentat că 
metodologia a fost adoptată special pentru a-i refuza partidului majoritatea mandatelor în 
cazul în care câştigă majoritatea voturilor, aceasta încălcând principiul conform căruia 
mandatele urmează a fi distribuite în conformitate cu numărul voturilor. Curtea a respins 
contestaţia, remarcând că ea a stabilit într-un caz anterior că alegerea metodologiei de 
alocare a mandatelor a ţinut în exclusivitate de competenţa parlamentului. 
 
Participarea femeilor 
 
Deşi 27,8 procente de candidaţi sunt femei, deseori ele au fost plasate destul de jos în 
listele de candidaţi. Cinci candidaţi independenţi sunt femei. Doar două partide (AMN şi 
PDM) au menţionat expres problema egalităţii de gen în platformele lor electorale, deşi 
temele sociale referitoare la rolul femeilor au fost incluse în platformele mai multor partide. 
Două partide au menţionat traficul de fiinţe umane şi violenţa în familie în platformele lor. 
Observatorii MOA OSCE/BIDDO au raportat că un număr aproximativ egal de femei şi 
bărbaţi au participat la evenimentele electorale. 
 
În general, femeile nu deţin poziţii de influenţă în structurile partidelor politice şi 
politicienii femei afirmă că este dificil pentru ele să concureze într-un anturaj politic 
dominat de bărbaţi. 
 
În administraţia electorală, un membru CEC din nouă, vice-preşedintele, este femeie. 
Femeile sunt bine reprezentate în CC, deşi mai puţin în funcţii de conducere; 11 preşedinţi 
ai CC din 35 sunt femei. 
 
Participarea minorităţilor naţionale 
 
Nu există impedimente legale pentru participarea minorităţilor naţionale în procesul 
electoral. Rareori partidele politice au făcut din problemele minorităţilor naţionale un 
                                                
9  Articolul 13(3) prevede că funcţionarii de stat care candidează pentru funcţia de deputat în parlament 

urmează să-şi suspende activitatea oficială pe durata perioadei electorale.  
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subiect proeminent al campaniilor lor electorale. Multe partide au vorbit despre importanţa 
dialogului interetnic. Unele au inclus în discursul lor statutul limbii ruse şi importanţa 
limbilor vorbite de alte minorităţi. Buletinele de vot au fost tipărite în limba de stat şi limba 
rusă, dar unele CC şi-au exprimat îngrijorarea în privinţa lipsei materialelor electorale în 
limba rusă. 
 
Pe data de 2 martie 2010 Mişcarea social-politică a romilor a fost înregistrată ca partid şi 
ulterior şi în calitate de concurent electoral. Este unicul partid care declară că reprezintă o 
minoritate naţională specifică. Liderii Mişcării social-politice a romilor afirmă că mulţi 
cetăţeni romi cu drept de vot nu sunt incluşi în LE. Conform rezultatelor recensământului 
din 2004 în Moldova există circa 12.300 romi, dar liderii romilor sunt de neînduplecaţi că 
numărul actual este mult mai mare. 
 
Observatori locali şi internaţionali ai alegerilor 
 
CE prevede observarea procesului electoral de către organizaţii neguvernamentale 
internaţionale şi locale, reprezentanţi ai guvernelor străine şi reprezentanţi ai concurenţilor 
electorali. Observatorii acreditaţi de CEC au dreptul de a monitoriza procesul electoral în 
întreaga ţară, pe când observatorii acreditaţi de CC pot monitoriza doar în circumscripţia 
respectivă. 
 
Două grupuri de observatori locali monitorizează perioada electorală în întregime şi 
procedurile din ziua alegerilor, „Promo-LEX” şi „Control Civic – Alegeri 2010”. În plus, 
mai multe organizaţii locale monitorizează alte aspecte ale alegerilor, inclusiv finanţarea 
campaniei electorale, mass-media, LE. Votarea din afara ţării va fi monitorizată de 
„Fundaţia est-europeană” în 25 din 75 secţii de votare create peste hotare. Societatea civilă 
foarte activă a contribuit la transparenţa procesului în întregime. 
 
Ziua alegerilor 
 
Votarea s-a petrecut într-o atmosferă calmă şi paşnică. În pofida extenuării percepute a 
alegătorilor, CEC a raportat o prezenţă a alegătorilor la vot de 59,10 procente. Un număr 
substanţial de alegători a fost adăugat în LE suplementare. 
 
Observatorii internaţionali au apreciat votarea deosebit de pozitiv în 98 procente din 
secţiile de votare vizitate, în care procedurile au fost în general respectate, după cum este 
prevăzut de legislaţie. Contrar noilor prevederi legale, unele BSV au permis solicitarea 
votării la locul aflării prin telefon. Au fost raportate unele probleme (3,5 procente) în 
privinţa secretului votării. În unele cazuri acestea au fost cauzate de faptul că alegătorii nu 
au pliat buletinele de vot, în unele cazuri din cauza draperiilor semi-transparente, în alte 
cazuri din cauza mărimii buletinului de vot, care a avut o lungime de aproape un metru. 
Aglomerarea şi lipsa ordinii a fost raportată în 9,5 procente din secţiile de votare observate, 
inclusiv din cauza amenajării proaste a secţiilor de votare. În 4,5 procente din observări, în 
secţiile de votare au fost prezente persoane neautorizate. 
 
Urnele de vot s-au împlut rapid şi în 3 procente din observări numărul urnelor de vot nu a 
fost suficient. Aceasta a dus la soluţii creative, cum ar fi utilizarea cutiilor de carton sau 
golirea urnelor de vot pline în saci care au fost sigilaţi,  iar urnele de vot au fost re-sigilate 
pentru a putea fi utilizate în continuare. 
 
Numărarea a fost de asemenea evaluată pozitiv în 100 din 110 numărări observate. Unele 
numărări au fost apreciate ca deficiente din cauza erorilor procedurale şi a lipsei de 
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transparenţă. În unele din aceste cazuri, BSV nu au numărat semnăturile din LE sau au 
anulat buletinele neutilizate înainte de începerea numărării. În 17 cazuri au fost raportate 
probleme şi în privinţa reconcilierii cifrelor în procesele verbale cu privire la rezultate. În 
12 secţii de votare în care a fost monitorizată numărarea, observatorii nu au putut vedea 
buletinele de vot, iar în 8 numărări observate a fost raportată o abordare neconsecventă în 
determinarea valabilităţii buletinului de vot. În 19 numărări observate BSV nu au afişat 
procesele-verbale cu privire la rezultate conform cerinţelor. În 10 cazuri transmiterea 
proceselor-verbale ale BSV la CC nu a fost efectuată de cel puţin 2 membri ai BSV, după 
cum este prevăzut în legislaţie. În 8 cazuri membrii BSV nu au fost escortaţi de poliţie, iar 
3 BSV nu au transmis procesele-verbale direct la CC. 
 
Observatorii internaţionali au monitorizat activitatea tuturor 35 CC în timpul nopţii de după 
alegeri, fiind raportate doar probleme minore, printre care lipsa de transparenţa, lipsa de 
experienţă a membrilor CC şi totalizări întârziate. 
 
Cinci secţii de votare de peste hotare BSV au rămas fără buletine de vot şi CEC a permis 
alegătorilor din aceste secţii de votare să-şi scrie opţiunea pe o foaie curată de hârtie 
ştampilată anterior de BSV. Acestea au fost puse în urne de vot separate şi au fost numărate 
separat. 
 
Prezenţa înaltă a observatorilor locali din partea organizaţiilor societăţii civile, cât şi din 
partea concurenţilor electorali, în timpul votării, numărării şi totalizării a sporit transparenţa 
procedurilor din ziua alegerilor. 
 
În decursul zilei alegerilor CEC a anunţat cu regularitate cifrele privind prezenţa 
alegătorilor la vot şi a început raportarea rezultatelor preliminare la ora 23:00 în noaptea de 
după alegeri, imediat ce acestea erau disponibile prin intermediul sistemului electronic de 
prelucrare a datelor. CEC a examinat trei contestaţii depuse de partidele politice în ziua 
alegerilor, toate referindu-se la acuzaţii de încălcare a perioadei de tăcere electorală de 
către mass-media. 
 

Această declaraţie este de asemenea disponibilă în limba engleză şi rusă. 
Cu toate acestea versiunea engleză este singurul document oficial. 

 
INFORMAŢIE DESPRE MISIUNE ŞI RECUNOŞTINŢE 

 
Misiunea de observare a alegerilor OSCE/BIDDO s-a deschis la Chişinău pe data de 21 
octombrie, având 13 experţi în capitală şi 20 observatori pe termen lung detaşaţi în întreaga 
ţară. Misiunea preelectorală a APCE a efectuat o vizită la Chişinău în perioada 25-28 
octombrie 2010. 
 
În ziua alegerilor au fost delegaţi 339 observatori, inclusiv o delegaţie de 38 membri din 
partea AP OSCE, o delegaţie de 32 membri din partea APCE şi o delegaţie de 9 membri 
din partea Parlamentului European. În total, au fost delegaţi observatori din 45 State 
participante ale OSCE. Votarea a fost observată în circa 1.000 secţii de votare din numărul 
total de 2.037. Numărarea a fost observată în 116 secţii de votare. Procesul de totalizare a 
fost observat în 35 CC. 
 
Dl Tonino Picula (Croaţia), Şeful Delegaţiei AP OSCE, desemnat de Preşedintele în 
exerciţiu al OSCE drept Coordonator special, a condus misiunea OSCE a observatorilor pe 
termen scurt. Dl Indrek Saar (Estonia) a condus delegaţia APCE. Dna Monica Macovei 
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(România) a condus delegaţia PE. Dl Peter Eicher (SUA) este Şeful Misiunii de observare a 
alegerilor OSCE/BIDDO. 
 
Observatorii aduc mulţumiri Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova, Comisiei Electorale Centrale şi altor autorităţi de stat centrale şi locale 
pentru susţinere şi cooperare pe parcursul activităţii de observare. De asemenea 
observatorii doresc să-şi exprime aprecierea faţă de Misiunea OSCE în Moldova, Biroul 
Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE, alte organizaţii internaţionale şi 
ambasade acreditate la Chişinău, pentru cooperarea şi sprijinul lor. 
 
Pentru mai multă informaţie, vă rugăm să contactaţi următoarele persoane:  
 
• dl Jens-Hagen Eschenbacher, Purtător de cuvânt al OSCE/BIDDO, sau dna Tatyana 

Bogussevich, Consilier electoral al OSCE/BIDDO (+48-22-520-06-00); 
• dna Petra Jezkova, AP OSCE +994 (0) 502507318 sau +45 6010 8173, 

petra@oscepa.dk;  
• dl Chemavon Chahbazian, Secretariatul Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei (+33-662-265-489);  
• dna Emilia Gallego, Parlamentul European (+32-2-284-40-61).  
 
Misiunea de observare a alegerilor OSCE/BIDDO: 
Hotelul Jolly Alon, etajul 2 
str. M. Cebotari, 37 
MD-2012, Chişinău 
Republica Moldova 
Tel.: (+373 22) 23 28 00 
Fax: (+373 22) 23 28 13 
Email: office@odihr.md 
Pagina web: www.osce.org/odihr-elections 


