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I. Introducere

Monitorizarea alegerilor parlamentare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, 
este un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul Coaliţiei civice pentru alegeri 
libere şi corecte „Coaliţia 2009”.

Astfel,  pentru  prima  dată  în  istoria  alegerilor  din  Moldova,  societatea  civilă 
monitorizează  procesul  electoral  în  regiunea  transnistreană,  aflată  din  1992  sub 
controlul administraţiei de la Tiraspol.

Asociaţia  Promo-LEX  are  experienţa  necesară  pentru  procesul  de  monitorizare 
electorală, fiind asistată totodată de către colegii din „Coaliţia 2009”. De asemenea, 
realizarea  proiectului  în  regiunea  transnistreană  este  posibilă  datorită  sprijinului 
complex şi divers, oferit de către reprezentanţii societăţii civile din acest teritoriu.

Raportul a fost elaborat de Ion Manole, Diana Moraru şi Pavel Postica. Autorii solicită 
persoanelor şi organizaţiilor interesate să ofere informaţii, să critice sau să corecteze 
anumite aspecte, concluzii  sau recomandări  incluse în Rapoartele de monitorizare a 
procesului electoral în regiunea transnistreană.

Proiectul este realizat de o echipă compusă din 10 persoane, dintre care 7 observatori 
din regiune. Totodată, în cadrul activităţilor de monitorizare a procesului electoral în 
regiunea transnistreană sunt implicate voluntar alte 14 persoane. Datele prezentate în 
raport  sunt colectate prin observare directă,  iar  concluziile şi  recomandările  acestui 
raport sunt formulate cu bună credinţă având drept scop contribuţia la edificarea unui 
proces electoral transparent şi corect în regiunea transnitreană a Republicii Moldova.

Primul raport de monitorizare, realizat pentru perioada 10 februarie – 20 martie 2009, 
este unul preponderent de constatare a stării de fapt din Transnistria şi de informare a 
publicului interesat.

Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia 
Suedeză  pentru  Dezvoltare  şio  Cooperare  Internaţională  (Sida/Asdi)  şi  Agenţia  SUA 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

II. Sumar executiv

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în regiunea transnistreană, aflată din 1992 în 
afara controlului autorităţilor constituţionale, sunt discriminaţi în exercitarea dreptului 
la vot în raport cu cetăţenii din alte regiuni ale ţării. Situaţia rămâne valabilă şi pentru 
scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009.

Scrutinele parlamentare precedente s-au caracterizat prin obstacolele create treptat de 
autorităţile de la Tiraspol, pe de o parte, şi neglijenţa autorităţilor constituţionale faţă 
de realizarea dreptului  la vot a cetăţenilor  săi  din acest teritoriu,  pe de altă parte. 
Alegerile  parlamentare menţionate pentru cetăţenii  Republicii  Moldova din regiunea 
transnistreană, au avut loc numai în unele localităţi din apropiere, aflate sub jurisdicţia 
autorităţilor  constituţionale.  Autorităţile  constituţionale  asigură  numai  dreptul  de  a 
vota, fără a garanta şi asigura deplin alte drepturi şi libertăţi caracteristice campaniei şi 
procesului electoral.

Numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare la scrutinele precedente se află în 
creştere, dublându-se pentru ultimul scrutin (de la 4298 în 2001 la 8206 în 2005). În 
condiţiile în care atât autorităţile cât şi concurenţii electorali ar avea posibilitatea să 
desfăşoare  activ  campanii  de  informare  şi  implicare  a  cetăţenilor  din  regiune, 
asigurându-le condiţii  normale de participare şi  acces la procesul electoral,  numărul 
acestora ar putea creşte semnificativ şi rapid.

Autorităţile manifestă interes pentru crearea condiţiilor de exercitare a dreptului la vot 
cetăţenilor  din  regiune.  Totodată,  organele  electorale  au  adoptat  decizii  care  nu 
asigură  realizarea  deplină  a  dreptului  la  vot  pentru  alegătorii  din  regiune.  CEC  a 



adoptat Hotărârile nr.2095-2129 fiind constituite Consilii  electorale de circumscripţie 
pentru  toate  Circumscripţiile  electorale  de  nivelul  2,  cu  excepţia  Circumscripţiei 
electorale nr.37 pentru localităţile din stânga Nistrului şi Circumscripţiei electorale nr.3 
municipală  Bender.  Cele  10  secţii  de  votare,  deschise  pentru  participarea  la  vot  a 
locuitorilor  din  regiunea  transnistreană  sunt  unicele  secţii  electorale  ale  Republicii 
Moldova unde nu se întocmesc listele electorale. Este inexplicabil acest fapt, deoarece 
autorităţile  deţin  informaţia  deplină  pentru  fiecare  localitate  privind  numărul  de 
cetăţeni cu drept de vot. De asemenea, cele 10 secţii de votare nu corespund criteriilor 
minime necesare pentru desfăşurarea alegerilor.  În lipsa listelor electorale,  cetăţenii 
din  regiune  nu  pot  obţine  certificate  cu  drept  de  vot,  eliberate  de  către  organele 
electorale cu scopul de a permite alegătorilor aflaţi în ziua alegerilor în alte localităţi 
ale ţării.

Atât  organele  electorale  cât  şi  concurenţii  electorali  ignoră  cu  preponderenţă  şi 
nejustificat alegătorii din regiunea transnistreană, discriminîndu-i în raport cu alegătorii 
din alte circumscripţii  electorale.  Participarea eventuală la scrutin a alegătorilor  din 
regiunea transnistreană va reprezenta în general un vot inconştient.

Reprezentanţii administraţiei regionale s-au exprimat suficient de categoric în numele 
tuturor locuitorilor regiunii, împotriva participării la vot, încercând astfel să influenţeze 
atât atitudinea persoanelor cât şi atmosfera în societate.

În general,  mass-media din regiune s-a referit indirect la alegerile parlamentare din 
2009  şi  preponderent  în  contextul  anumitor  ştiri  sau  declaraţii,  iar  conţinutul 
informaţiilor a fost în mare parte negativ exprimând poziţii împotriva participării la vot.

Activităţile  specifice  campaniei  electorale  sunt  practic  absente  în  regiunea 
transnistreană.  Partidele  nici  nu  au  întreprins  tentative  de  a  organiza  întîlniri  cu 
alegătorii  în  această  regiune,  cu  excepţia  unor  localităţi  şi  instituţii  subordonate 
autorităţilor constituţionale.

în perioada de monitorizare nu au fost înregistrate cazuri de intimidare, persecutare a 
reprezentanţilor candidaţilor electorali sau a observatorilor Promo-LEX.

III. Constatări

Aspecte legislative relevante

Localităţilor  din  stînga  Nistrului  le  pot  fi  atribuite  forme  şi  condiţii  speciale  de 
autonomie,  în conformitate cu statutul  special  adoptat prin lege organică.1 în acest 
sens la  22 iulie  2005 Parlamentul  a  adoptat  Legea cu privire  la  statutul  special  al 
localităţilor din stânga Nistrului, care prevede constituirea unităţii teritoriale autonome 
cu statut juridic special Transnistria, în componenţa Republicii Moldova.2

Potrivit  Codului Electoral  al  RM, în scopul organizării  şi  efectuării  alegerilor,  Comisia 
Electorală  Centrală  formează,  cu  cel  puţin  55  de  zile  înainte  de  efectuarea  lor, 
circumscripţii  electorale  administrative,  care  corespund  unităţilor  administrativ-
teritoriale de nivelul doi. 

La  6  februarie  2009  CEC  a  adoptat  Hotărârea  nr.2065  cu  privire  la  constituirea  
circumscripţiilor  electorale  de  nivelul  doi  în  unităţile  administrativ-teritoriale  ale  
Republicii  Moldova, fiind constituită Circumscripţia electorală nr.37 pentru localităţile 
din stânga Nistrului, precum şi Circumscripţia electorală nr.3 municipală Bender.

Cu cel  puţin  50 zile  înainte  de alegeri,  crează consilii  electorale  de circumscripţie. 
Candidaturile  a  2  membri  sunt  propuse  de  către  Judecătoria  de  circumscripţie,  iar 
candidaturile  celorlalţi  membri  cu  drept  de  vot  deliberativ  sunt  propuse  de  către 

1art.110 Constituţia RM
2art.3 alin.1 Legea nr.173 din 22 iulie 2005



partide şi alte organizaţii social-politice, reprezentate în Parlament la data constituirii 
consiliului electoral de circumscripţie, proporţional mandatelor deţinute.3

Potrivit  legii  privind organizarea sistemului  judecătoresc sunt prevăzute instanţe de 
judecată  pentru  regiunea  transnistreană  (spre  exemplu  Judecătoria  Tiraspol  cu  17 
judecători, Judecătoria Bender cu 6 judecători, etc.).

La 12 februarie 2009 CEC a adoptat Hotărârile nr.nr.2095-2129 prin care a constituit  
Consilii electorale de circumscripţie pentru toate Circumscripţiile electorale de nivelul 2 
cu excepţia Circumscripţie electorale nr.37 pentru localităţile din stânga Nistrului  şi  
Circumscripţiei electorale nr.3 municipală Bender.

Potrivit art.9 Cod Electoral dreptul de vot este exercitat în localitatea în care alegătorul 
îşi are domiciliul sau reşedinţa (în timpul valabilităţii acesteia).

Codul Electoral nu prevede nici o excepţie sau procedură specială pentru teritoriul ţării  
aflat sub control străin.

Al.1  art.39  Cod Electoral  prevede  întocmirea  listelor  de către  administraţia  publică 
locală,  care  includ  toţi  cetăţenii  cu  drept  de  vot  ce  domiciliază  în  raza  secţiilor 
respective de votare.

Potrivit datelor furnizate Asociaţiei Promo-LEX de Ministerul Dezvoltării Informaţionale  
al  R.Moldova  la  27.02.2009,  în  regiunea  transnistreană  sunt  înregistraţi  223580 
cetăţeni  cu  drept  de  vot  ai  R.Moldova.  Cele  10  secţii  de  votare,  deschise  pentru  
participarea  la  vot  a  locuitorilor  din  regiunea  transnistreană  sunt  unicele  secţii  
electorale  ale  Republicii  Moldova  unde  nu  se  întocmesc  listele  electorale.  Este 
inexplicabil  acest fapt,  deoarece autorităţile4 deţin informaţia deplină pentru fiecare 
zonă şi localitate privind numărul de locuitori ai regiunii, cetăţeni cu drept de vot.

Al.2 art.39 Cod Electoral  prevede dreptul  persoanelor,  care şi-au schimbat  locul  de 
şedere, să declare acest fapt la organul administrării publice locale pentru a putea fi 
înscris în listele de alegători ale secţiei de votare de la noul loc de şedere.

Autorităţile nu au prevăzut situaţia în cazul schimbării locului de şedere în interiorul  
regiunii, ceea ce cu siguranţă va descuraja această categorie de alegătorii să participe  
la alegerile din 5 aprilie. Totodată, situaţia dată poate conduce la încălcarea în masă a  
drepturilor  lor,  deoarece  în  regiune  administraţia  publică  locală  nu  se  află  sub  
jurisdicţia autorităţilor constituţionale. Spre exemplu, alegătorul X cu viza de domiciliu  
în r. Camenca care însă munceşte sau este student în or. Bender va avea posibilitatea  
de a-şi exercita dreptul la vot numai la secţia de votare nr.59 din Sănătăuca, Floreşti,  
deschisă pentru cetăţenii din r. Camenca. Cetăţeanul X va fi astfel discriminat în raport  
cu cetăţenii aflaţi în alte regiuni ale ţării, deoarece nu va avea posibilitatea de a vota la  
locul ultimei sale reşedinţe.

Al.8 art.39 Cod Electoral stipulează că alegătorul poate fi înscris numai într-o singură 
listă electorală.

Alegătorii din regiunea transnistreană rămân în afara oricărei liste electorale.

Al.9 art.39 Cod Electoral prevede posibilitatea alegătorului de obţinere a unui certificat 
pentru dreptul de vot, în cazul în care acesta îşi schimbă domiciliul în perioada dintre 
data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor. Adică în cazul în care alegătorul se 
va afla în ziua alegerilor în altă regiune a ţării, acesta are posibilitatea de a obţine de la 
biroul electoral  al  secţiei de votare un certificat cu care va putea vota în orice altă 
secţie de votare din ţară.

Din  cauza  lipsei  listelor  electorale  pentru  cetăţenii  din  regiunea  transnistreană,  
alegătorii  din  acest  teritoriu  nu vor  putea obţine certificatul  pentru  dreptul  de vot  
pentru a vota la o altă secţie de votare. Respectiv, aceşti alegători nu vor putea vota la  

3al.4 art.27 Cod Electoral
4Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova



alte secţii de votare decât la una din cele 10, deschise în raza domiciliului lor, reflectat  
în actele de identitate.

în  concluzie,  prevederile  art.39 Cod Electoral  nu sunt  valabile  pentru  alegătorii  din 
regiunea transnistreană, ceea ce reprezintă o discriminare clară a acestora. Totodată, 
deoarece în acest teritoriu nu există autorităţi locale şi electorale constituţionale şi în 
condiţiile în care alegătorii din regiune nu sunt informaţi suficient despre procedurile de 
votare,  există  riscul  ca  numeroşi  alegători  să  se  deplaseze  spre  anumite  secţii  de 
votare, însă să nu poată vota din cauza problemelor invocate în prezentul capitol.

Administrarea alegerilor

La  3  decembrie  2008  preşedintele  CEC  şi-a  manifestat  speranţa  că  administraţia 
regiunii nu va crea obstacole pentru deschiderea a 500 secţii de votare în Transnistria, 
declarând totodată că există în acest sens surse financiare necesare.

Iniţiativa  autorităţilor  constituţionale  de  a  deschide  secţii  de  votare  în  regiunea 
transnistreană  a  eşuat.  Administraţia  de  la  Tiraspol  a  speculat  ideea  necesităţii 
depunerii  unui  demers  oficial  către  autorităţile  electorale  din  regiune.  Autorităţile 
constituţionale  au  evitat  această  procedură.  Astfel,  la  10  martie   2009  CEC  RM  a 
adoptat Hotărârea nr.2282 cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii 
Moldova domiciliaţi  în unele localităţi  din stânga Nistrului, în municipiul Bender şi în 
unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile Parlamentului R.Moldova din 5 aprilie 
2009.

Potrivit acesteia, în scopul asigurării dreptului de vot al cetăţenilor din regiune, CEC a 
hotărât  că  alegătorii  din  Transnistria  participă  la  alegerile  parlamentare  prin 
prezentarea  lor  la  secţiile  de  votare  nr.59  din  s.Sănătăuca,  nr.3  (or.Rezina),  nr.4 
(s.Cocieri), nr.6 (s.Doroţcaia), nr.40 (s.Varniţa), nr.41 (s.Varniţa), nr.33 (s.Hagimus), nr.
23 (s.Răscăieţi),  nr.23 (s.Copanca) şi  nr.27 (s.Fîrlădeni).  Potrivit  aceluiaşi  document, 
buletinele de vot  vor  fi  supuse unei  evidenţe aparte,  alegătorii  fiind  incluşi  în  liste 
electorale suplimentare, iar buletinele de vot vor fi introduse în urne cu inscripţia „urne 
speciale”. Mai mult ca atât, al.2 al Hotărârii nr.2282 prevede că buletinele de vot către 
secţiile de votare nominalizate vor fi  distribuite respectiv de consiliile  electorale de 
circumscripţie nr.18 Floreşti, nr.26 Rezina, nr.15 Dubăsari, nr.4 Anenii Noi, nr.32 Ştefan 
Vodă şi nr.10 Căuşeni fiind supuse unei evidenţe separate.

Constatăm  existenţa  a  2  Hotărâri  contradictorii  adoptate  de  CEC.  Una  stabileşte  
constituirea a 2 circumscripţii electorale teritoriale pentru regiunea transnistreană, iar  
alta obligă consiliile altor 6 circumscripţii electorale teritoriale să distribuie buletine de 
vot pentru secţiile de votare constituite suplimentar.

Totodată, Hotărârea nr.2282 a fost întemeiată pe prevederile art.18, 26 Cod Electoral, 
autorităţile soluţionând două probleme: 1.participarea cetăţenilor din stânga Nistrului 
la alegeri şi 2.de facto a deschis secţii de votare suplimentare.

în  principiu,  emiterea hotărârii  în  cauză este  una salutabilă  pentru  că  încearcă  să 
creeze  oarecum  posibilitatea  cetăţenilor  din  acest  teritoriu  să  voteze.  Indiscutabil,  
drepturile  acestora  trebuie  respectate  şi  apărate  în  egală  măsură,  iar  realizarea  
acestora trebuie încadrată în limitele constituţionale. Argumentarea juridică a Hotărârii  
CEC  din  10  martie  2009  însă  ridică  semne  serioase  de  întrebare.  Referinţele  la  
prevederile art.18 şi art.265 sunt formale şi irelevante pentru adoptarea legală a unor 
astfel de decizii.

5 Prevede atribuţii generale ale CEC şi poate fi luat în calcul doar alin.1 lit.h), prin care CEC poate soluţiona chestiuni privind modul  
de participare la alegeri a cetăţenilor care în ziua votării se află în afara teritoriului ţării. Or,  teritoriul din stânga Nistrului nu se află  
de jure în afara ţării. 



Cu toate acestea,  CEC urma să constituie Consilii  electorale pentru Circumscripţiile  
electorale teritoriale nr.3 şi 37. Anume acestea ar fi fost în drept să constituie secţiile  
respective fără intervenţia CEC.

Aşadar, potrivit aceleiaşi Hotărâri din 10.03.2009 CEC a stabilit că cetăţenii din regiune 
se vor prezenta la  alegerile  parlamentare din 5 aprilie  2009 la  numai  10 secţii  de 
votare,  constituite  în  localităţile  din  apropiere,  aflate  sub  jurisdicţia  autorităţilor  
constituţionale.

Prevederile art.29 Cod Electoral stipulează foarte clar că secţiile de votare se constituie 
pentru un număr de cel puţin 30 şi cel mult 3000 alegători.

Potrivit datelor furnizate Asociaţiei Promo-LEX de Ministerul Dezvoltării Informaţionale  
al  R.Moldova  la  27.02.2009,  în  regiunea  transnistreană  sunt  înregistraţi  223580 
cetăţeni cu drept de vot ai R.Moldova. Astfel, fiecărei secţii i-ar reveni,  în medie, câte 
cca. 22.000 alegători.

Potrivit Hotărârii CEC nr.2282, la secţiile de votare nominalizate pot vota toţi cetăţenii  
cu drept de vot din mun.Tiraspol, localităţile Caragaş, Blijnii Hutor, Parcani, Sucleia şi  
Tîrnăuca, precum şi marea majoritate a cetăţenilor din mun.Bender (Tighina), or numai  
în  mun.Tiraspol  locuiesc  47265  cetăţeni  cu  drept  de  vot.  Astfel,  cea  mai  serioasă 
problemă în acest sens persistă pentru secţiile de votare nr.40 şi  41,  amplasate în  
Centrul de Cultură din s.Varniţa.  Amplasate într-un singur local  (Centrul de Cultură)  
ambele secţii de votare vor trebui eventual să asigure condiţii optime de exercitare a 
dreptului de vot pentru un potenţial număr de peste 100.000 alegători.

În cazul în care majoritatea cetăţenilor acestei regiuni vor dori să se prezinte la urnele 
de vot  din  cele 10 secţii  de  votare,  autorităţile  nu vor  putea face faţă fluxului  de 
alegători. Din experienţa scrutinelor anterioare cunoaştem că numeroşi alegători  care 
s-au prezentat la aceste secţii  au renunţat să îşi  exercite dreptul  de vot din cauza 
aglomeraţiei şi condiţiilor inadecvate.

Autorităţile  electorale  nu au constituit  birouri  electorale,  însă  au decis  deschiderea 
unor  “urne speciale”  în  cadrul  secţiilor  de votare  ale  unor  localităţi  de pe ambele 
maluri ale Nistrului, aflate sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale.

Spre exemplu,  secţia de votare Nr.4 din Cocieri,  Dubăsari  a afişat  listele electorale 
pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.Îîn listele electorale au fost incluse 
3166 alegători, ceea ce reprezintă deja încălcarea prevederilor al.2 art.29 Cod Electoral  
(secţiile de votare se constituie pentru un număr de cel  puţin 30 şi  cel  mult  3000  
alegători).  Totodată, la aceiaşi  secţie de votare, conform Hotărârii  CEC nr.2282, vor  
vota alegătorii din localităţile raionului Dubăsari, aflate sub controlul regimului de la  
Tiraspol (suplimentar cca.30000 potenţiali alegători).

Constituirea  birourilor  electorale  pentru  regiunea  transnistreană  şi  crearea  unor  
condiţii optimale ar fi încurajat cetăţenii să participe mai activ, să promoveze candidaţi  
sau concurenţi proprii la alegerile parlamentare.

Trezeşte îngrijorări şi aspectul ce ţine de asigurarea ordinii publice la aceste secţii de 
votare,  or  suplimentarea  numărului  de  poliţişti  necesită  acordul  şi  coordonarea 
Comisiei Unificate de Control (CUC).   

Mass-media şi societatea civilă din regiune

Informaţiile şi comentariile din presa regională poartă caracter confuz, ambiguu şi redă 
senzaţia  unei  dirijări  sau orchestrări  centralizate.  Spre exemplu,  pe de o parte unii 
actori declară că locuitorii regiunii nu sunt interesaţi în participarea scrutinului electoral 
(promovând ideea că oamenii au fost nevoiţi să obţină paşapoarte moldoveneşti doar 
pentru a putea circula liber în afara regiunii), pe de altă parte, ei spun că participarea 
cetăţenilor la votare ar asigura partidului de guvernământ un număr mare de voturi. 



Vin în contradicţie şi afirmaţiile liderilor regiunii care pe de o parte declară că populaţia 
nu doreşte participarea, iar în altă ordine de idei se afirmă că eventuala deschidere a 
secţiilor de votare în regiune ar demonstra un număr mare de participanţi la votare, 
ceea ce ar permite Chişinăului să argumenteze teoriile sale privind opţiunile populaţiei 
etc.

Reprezentanţii administraţiei regionale s-au exprimat suficient de categoric în numele 
tuturor locuitorilor regiunii, împotriva participării la vot, încercând astfel să influenţeze 
atât atitudinea persoanelor cât şi atmosfera în societate.

Ziarul  „Pridnestrovie”  (Transnistria)  -  „prin  implicarea  poporului  Transnistriei  la 
alegerile Parlamentului şi indirect a Preşedintelui Moldovei, Chişinăul oficial încearcă să 
demonstreze  şi  Rusiei  şi  Uniunii  Europene  faptul  „împăcării”  celor  2  maluri  ale 
Nistrului, să creeze impresia despre prezenţa premizelor pentru finalizarea negocierilor 
şi  semnarea  documentelor  ce  reglementează  transferul  Transnistriei  sub  jurisdicţia 
Moldovei”.

Liderul  „Uniunii  moldovenilor  din Transnistria”,  Valerian Tulgara a calificat  intenţiile 
CEC  drept  „provocare  şi  tentativă  de  a  lovi  în  imaginea  conducerii  Transnistriei”. 
Totodată, acesta a declarat că „la alegerile parlamentare precedente locuitorii regiunii 
nu au fost activi, iar ca rezultat al politicii provocatoare, promovate de Chişinău faţă de 
regiune,  de această  dată  locuitorii  Transnistriei  vor  ignora  alegerile  parlamentare”. 
Acesta a mai declarat într-un alt interviu că „la moment participarea transnistrenilor la 
alegerile din 5 aprilie nu are nici un sens”.

Alte asociaţii obşteşti, majoritatea cu caracter patriotic sau militar au declarat în mass-
media  locală  că  participarea  locuitorilor  din  regiune  la  alegerile  parlamentare  nu 
trebuie  admisă.  Grigorii  Agre,  preşedintele  „Uniunii  apărătorilor  Transnistriei”  a 
declarat  că  „în  Moldova  nu  există  forţe  pro-ruse  adevărate,  respectiv  nu  are  cine 
susţine Transnistria”.

Liderul „Uniunii Comunităţilor Ruse din Transnistria”, Victor Arestov a declarat că „nu 
trebuie  să  susţinem  careva  forţe  din  Moldova.  Mai  ales,  nu  trebuie  să  admitem 
candidarea reprezentanţilor din Transnistria în Parlamentul RM”.

Preşedintele  „Uniunii  Ofiţerilor  din  Transnistria”,  Serghei  Zaicenco  a  declarat  că 
„Transnistria nu poate participa sub nici o formă la alegeri. Acesta este un câmp politic 
ce aparţine altui stat, ţară care distruge cu premeditare structura socială şi de stat a 
Transnistriei”.

Liderii Uniunii colectivelor de muncă (OSTK) din Tiraspol consideră că participarea la 
alegeri va crea condiţii de dependenţă a Transnistriei în raporturile sale cu Moldova, 
oferind Chişinăului  posibilitatea de a afirma că teritoriul  transnistrean  este  gata să 
treacă sub jurisdicţia R.Moldova.   

Fostul reprezentant al Tiraspolului la CUC, Alexandr Porojan a declarat că participarea 
activă  a  electoratului  din  Transnistria  este  convenabil  în  primul  rând  Partidului 
Comuniştilor  din  Moldova,  deoarece  anume acesta  ar  obţine  absoluta  majoritate  a 
voturilor.

Noţiunea  de  „urne  speciale”  a  generat  critici  din  partea  a  numeroase  instituţii 
administrative şi reprezentanţi ai diverselor organizaţii din regiune. Spre exemplu, Piotr 
Denisenko preşedintele presupusului CEC din Tiraspol  a declarat că „instalarea unor 
oarecare „urne speciale” reflectă adevărata atitudine a autorităţilor Republicii Moldova 
faţă  de  transnistreni:  „cetăţenii  noştri  sunt  consideraţi  în  dreapta  Nistrului  drept 
persoane de categorie inferioară”.

Mai mult,  Oleg Beleakov, reprezentantul Tiraspolului  în Comisia Unificată de Control 
consideră că organizarea „urnelor speciale” reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
omului. De aceiaşi părere este şi Valerian Tulgara, deputat în legislativul regional, lider 



al  Uniunii  moldovenilor  din  Transnistra,  considerând  că  votarea  conform  acestei 
proceduri încalcă secretul votului.

Piotr  Denisenko preşedintele „CEC” din Tiraspol  a declarat că nu au existat  careva 
întrevederi  şi  acţiuni  comune  cu  autorităţile  electorale  ale  RM.  în  opinia  acestuia 
„locuitorii  Transnistriei,  care  deţin  cetăţenia  Moldovei,  în  primul  rând sunt  cetăţeni 
transnistreni.  Din această cauză,  dacă secţiile de votare sunt gata să îi  primească, 
atunci  în  mod  obligatoriu  acolo  trebuie  asigurată  prezenţa  observatorilor  părţii 
transnistrene,  pentru  a  nu  admite  acţiuni  de  umilire,  înjosire  sau  ofensare  a 
cetăţeanului nostru...”

Vasilii  Kaliko,  „ombudsman” al  regiunii,  a declarat  că „nimeni  niciodată nu a creat 
obstacole cetăţenilor moldoveni de a se deplasa şi vota la secţiile de votare şi nici nu 
intenţionează acest lucru”. 

Liderul filialei Asociaţiei politologilor ortodocşi din Rusia, Vladimir Bukarski a declarat 
că  „autorităţile  transnistrene  trebuie  să  manifeste  un  interes  deosebit  ca  în 
Parlamentul de la Chişinău să promoveze forţe prietenoase. Indiferent de faptul dacă 
autorităţile electorale ale RM se vor adresa în scopul deschiderii secţiilor de votare în 
Transnistria, Tiraspolul trebuie să întreprindă toate măsurile ca votul fiecărui locuitor al 
regiunii  să  influenţeze  componenţa  viitorului  Legislativ  al  RM.  Refuzul  deschiderii 
secţiilor de votare în Transnistria va fi cea mai proastă decizie posibilă”.

În general, presa din regiune s-a referit indirect la alegerile parlamentare din 2009 şi  
preponderent în contextul  anumitor ştiri  sau declaraţii,  iar  conţinutul  informaţiilor  a  
fost în mare parte negativ exprimând poziţii împotriva participării la vot.

Campania electorală şi activitatea partidelor

Activităţile  specifice  campaniei  electorale  sunt  practic  absente  în  regiunea 
transnistreană. Alegătorii nu au posibilitatea deplină de a se informa despre scrutinul 
din 5 aprilie, despre candidaţii electorali şi platformele lor electorale.

Deocamdată, a fost înregistrat un singur caz de prezenţă la un post TV din regiune, 
finanţat din bani publici. Vasile Tarlev, liderul UCM şi-a prezentat platforma formaţiunii 
sale la sfîrşitul lunii februarie.

Deşi în număr foarte mic, sporadic şi doar în unele zone, reprezentanţii candidaţilor 
electorali sunt prezenţi în regiunea transnistreană. în mare parte aceştia îşi desfăşoară 
discret activitatea în zonele urbane (Bender, Tiraspol, Râbniţa, Grigoriopol şi Dubăsari). 
în localităţile rurale activitatea acestora este mai puţin prezentă. Concurenţi electorali, 
care  desfăşoară  activităţi  în  regiunea  transnistreană:  PLDM  (mun.Bender),  AMN 
(mun.Bender  şi  r.Dubăsari),  PL  (mun.Tiraspol),  UCM  (mun.Bender  şi  Tiraspol, 
or.Grigoriopol şi Râbniţa), MAE (r.Grigoriopol şi r.Râbniţa), PCRM (r.Dubăsari).

Partidele nici nu au înregistrat tentative de a organiza întruniri cu alegătorii în această 
regiune, cu excepţia unor localităţi şi instituţii subordonate autorităţilor constituţionale. 
Liderii unor concurenţi electorali au organizat întîlniri cu alegătorii din Transnistria în 
localităţile din vecinătate, aflate sub controlul autorităţilor constituţionale. 

în perioada 1-15 februarie au fost sesizate întîlniri neformale ale unor lideri politici cu 
reprezentanţii administraţiei publice locale din mun.Tiraspol şi or.Grigoriopol.

Reprezentanţii structurilor vamale şi-au intensificat controalele, în special în vederea 
depistării materialelor cu caracter electoral. 

Cu  ocazia  împlinirii  a  17  ani  de  la  declanşarea  conflictului  armat,  observatorii  au 
înregistrat o evoluţie pozitivă la Corjova, r-ul Dubăsari, unde locuitorii şi administraţia 
publică locală nu au fost împiedicaţi  să desfăşoare întrunirea publică şi  un marş de 
comemorare a victimelor. Pentru prima dată forţele de ordine separatiste au observat 



discret  evenimentul  fără  a  interveni,  chiar  dacă  manifestanţii  au  arborat  drapelul 
Republicii Moldova. 

Considerăm că acesta  este  un semn pozitiv,  în  comparaţie  cu  evenimentele  de la 
alegerile locale din 3 şi 17 iunie 2007 şi sperăm că astfel de manifestaţii vor fi posibile 
şi în alte localităţi aflate total sau parţial sub controlul administraţiei de la Tiraspol. La 
eveniment au participat şi unii concurenţi electorali sau reprezentanţi ai acestora, care 
însă s-au abţinut de la discursuri cu caracter electoral.

în perioada de monitorizare nu au fost înregistrate cazuri de intimidare, persecutare a 
reprezentanţilor candidaţilor electorali sau a observatorilor Promo-LEX.

IV. Contextul preelectoral în regiunea transnistreană

Parlamentul se alege prin vot universal,  egal, direct, secret şi liber exprimat şi  este 
organul  reprezentativ  suprem  al  poporului  Republicii  Moldova  şi  unica  autoritate 
legislativă  a  statului.  La  5  aprilie  2009  se  va  desfăşura  al  5-lea  scrutin  electoral 
parlamentar din Republica Moldova, după obţinerea independenţei (1994, 1998, 2001 
şi 2005).

După semnarea la 21 iulie 1992 a Acordului moldo-rus, autorităţile constituţionale de la 
Chişinău  au  pierdut  practic  controlul  asupra  regiunii  transnistrene.  Administrarea 
regiunii este realizată de către un regim de facto, care a uzurpat cu suport din exterior 
puterea de stat prin mijloace violente şi militare şi o menţine deja de cca.20 ani prin 
mijloace  nedemocratice.  În  această  regiune,  datorită  sprijinului  acordat  sub  toate 
aspectele  de  către  Federaţia  Rusă,  a  fost  creat  un  sistem  administrativ,  care  cu 
excepţia  recunoaşterii  internaţionale,  întruneşte  toate  condiţiile,  atributele  şi 
caracteristicile unei entităţi statale.

Începînd  cu  1994  în  Moldova  Parlamentul  a  fost  ales  în  baza  sistemului  electoral 
proporţional  absolut,  ceea  ce  înseamnă  că  pentru  întreaga  ţară  există  o  singură 
circumscripţie  electorală  naţională,  reprezentată  prin  101  mandate  în  baza  listelor 
închise de partid. Metoda d’Hondt este aplicată în Moldova la repartizarea mandatelor 
de  deputat  al  Parlamentului,  însă  această  metodă  este  criticată  în  ultimii  ani. 
Principalul  argument  în  favoarea schimbărilor  este  necesitatea împărţirii  teritoriului 
ţării  în  101  circumscripţii  electorale  pentru  a  permite  delegarea  deputaţilor  în 
Parlament  din  partea tuturor  unităţilor  administrativ-teritoriale.  Numai  în  asemenea 
situaţii  se  consideră  că cetăţenii  vor  putea mai  uşor  urmări  activitatea deputatului 
delegat şi în acelaşi timp, va creşte gradul de reprezentativitate şi responsabilitate a 
organului legislativ.

Pe de altă parte, principalul argument al oponenţilor modificării sistemului electoral în 
Moldova  încă  mai  serveşte  problema  transnistreană,  datorită  căreia  deocamdată 
rămâne imposibilă desfăşurarea alegerilor pe întreg teritoriul ţării. Din acest punct de 
vedere, populaţia întregii ţări a devenit ostaticul situaţiei.

Pentru cetăţenii din regiunea transnistreană, alegerile parlamentare reprezintă unica 
posibilitate  de exercitare a dreptului lor la vot în câmpul juridic constituţional. Pentru a 
le crea condiţii de participare la alegerile parlamentare, autorităţile deschid secţii de 
votare speciale, în localităţile aflate sub jurisdicţie constituţională.

În  condiţiile  actuale,  participarea  cetăţenilor  din  regiunea  transnistreană  la  alegeri 
rămâne o formalitate, limitată, de regulă, la procedura de aplicare a ştampilei „votat” 
în  buletinul  de  vot.  Acest  fapt  constituie  o  gravă  problemă  pentru  respectarea 
majorităţii drepturilor fundamentale şi cetăţeneşti.

Deţinând controlul asupra acestui teritoriu, administraţia regiunii transnistrene impune 
populaţiei  condiţii  ce  contravin  principiilor  democratice  şi  normelor  constituţionale, 
limitând astfel  drepturile  şi  libertăţile  lor  fundamentale.  Or,  dreptul  electoral  nu se 
limitează  la  procedura  de  votare  ci  cuprinde  o  serie  de  alte  drepturi  şi  libertăţi 



fundamentale  precum  dreptul  la  libera  exprimare,  dreptul  la  întruniri,  dreptul  la 
informare, dreptul la asociere etc.

Dreptul  electoral,  în  calitatea sa de fundament al  democraţiei,  rămâne necunoscut, 
neconştientizat  şi  nerealizat  de  către  marea  majoritate  a  cetăţenilor  R.Moldova, 
rezidenţi  ai  Transnistriei,  deoarece  administraţia  regiunii  s-a  opus  organizării  şi 
desfăşurării campaniilor electorale şi a scrutinelor naţionale în acest teritoriu.

La alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 se presupune că au participat 7664 
cetăţeni din regiunea transnistreană,6 deoarece alegătorii din Transnistria au votat în 
secţii  de  votare  comune,  ceea ce  a  făcut  dificilă  stabilirea  exactă  a  numărului  de 
alegători.

La alegerile parlamentare din 22 martie 1998 numărul cetăţenilor din regiune, care au 
participat la vot a scăzut la 3776. Autorităţile constituţionale au deschis câteva secţii 
speciale de votare în localităţile din vecinătatea regiunii.

La alegerile  din 25 februarie 2001 doar 4298 de cetăţeni  din regiune şi-au realizat 
dreptul de vot în secţiile speciale de votare.

La alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au participat la alegeri cca 8206 persoane. 
Au  fost  înregistrate  cazuri  în  care  alegătorii  au  renunţat  să  voteze  din  cauza 
aglomeraţiei de la secţiile speciale de votare.

Aşadar,  scrutinele  parlamentare  din  perioada  menţionată  s-au  caracterizat  prin 
obstacolele create treptat de autorităţile de la Tiraspol,  pe de o parte, şi  neglijenţa 
autorităţilor constituţionale faţă de realizarea dreptului la vot a cetăţenilor săi din acest 
teritoriu,  pe  de  altă  parte.  Astfel,  alegerile  parlamentare  pentru  cetăţenii  RM  din 
regiunea  transnistreană,  au  loc  numai  în  unele  localităţi  din  apropiere,  aflate  sub 
jurisdicţia  autorităţilor  constituţionale.  Autorităţile  constituţionale  asigură  numai 
dreptul de a vota, fără a garanta şi asigura deplin alte drepturi şi libertăţi caracteristice 
campaniei şi procesului electoral.

V.  Efectele  procesului  de  reglementare  a  problemei  transnistrene asupra 
exercitării dreptului la vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană

În prezent,  procesul  de reglementare a problemei  transnistrene are loc în  formatul 
„5+2”,  care  presupune  participarea  la  negocieri  a  autorităţilor  constituţionale  şi 
administraţiei de la Tiraspol, OSCE în calitate de mediator, Federaţiei Ruse şi Ucrainei 
ca state garant, şi din 2006 Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în calitate 
de observatori.

Formatul  actual  este unul  mai  echilibrat,  însă datorită  unor  documente semnate în 
perioada 1997-2001 situaţia a devenit mult mai incertă, iar administraţia de la Tiraspol, 
sprijinită  de  Federaţia  Rusă,  insistă  asupra  „egalităţii  părţilor”,  ignorând  de  fapt 
principiile de bază ale Acordului moldo-rus din 1992. în aceste condiţii, relaţiile dintre 
autorităţile constituţionale şi administraţia separatistă au devenit complicate şi incerte, 
iar negocierile au loc deseori în mod spontan, imprevizibil şi în dependenţă de anumite 
împrejurări.

În aceste condiţii,  „negocierile” reprezintă un mijloc perfect de menţinere a situaţiei 
fără schimbări pozitive, iar populaţia regiunii suportă consecinţele, fiind înlăturată de la 
procesul de luare a deciziilor. Mai mult, aceasta este privată de posibilitatea de a se 
informa din diferite surse şi de posibilitatea de a se implica activ şi liber în viaţa publică 
a regiunii şi ţării.

Discuţiile  privind  participarea  alegătorilor  din  regiunea  transnistreană  la  alegerile 
parlamentare  din  2009  au  fost  reluate  oficial  în  vara  anului  2008.  Autorităţile 
constituţionale  au  abordat  problema  deschiderii  secţiilor  de  votare  şi  participarea 

6 http://www.e-democracy.md/comments/political/20090214/, Problema organizării alegerilor în 
Transnistria



nemijlocită  a  cetăţenilor  din  Transnistria  la  alegeri.  în  acest  sens,  presa  a  invocat 
declaraţiile  ministrului  Reintegrării  Vasile  Şova,  care  propunea în  acest  scop  să  se 
ajungă la o înţelegere cu administraţia separatistă, oferindu-se un anumit număr de 
locuri în Parlamentul ţării pentru reprezentanţii administraţiei regionale de la Tiraspol.

Într-un interviu acordat postului rus de radio „Echo Moskvy”, preşedintele R.Moldova a 
acuzat administraţia de la Tiraspol de crearea obstacolelor în calea realizării dreptului 
electoral al cetăţenii moldoveni, locuitori ai regiunii. 

Totodată, Preşedintele RM a declarat la 3 decembrie 2008 că cetăţenilor moldoveni, 
rezidenţi  ai  regiunii  transnistrene,  le-au fost  create  întotdeauna condiţiile  necesare, 
autorităţile constituţionale oferind posibilitatea de a vota la orice secţie de votare.

La 28 ianuarie 2009, în cadrul unei întrevederi bilaterale, Ministrul Reintegrării V.Şova 
şi  Şeful  Misiunii  OSCE în  Moldova,  Philip  Remler  au  discutat  problema pregătirii  şi 
organizării  scrutinului  parlamentar  în  localităţile  din  regiunea  transnistreană, 
menţionînd în acest context necesitatea asigurării participării la alegeri a cetăţenilor 
moldoveni domiciliaţi în regiune.

De asemenea, delegaţia Asambleei Parlamentare a OSCE a discutat în cadrul vizitei la 
Chişinău  şi  Tiraspol  despre  necesitatea  accesului  concurenţilor  electorali  pentru 
desfăşurarea campaniei electorale în regiunea transnistreană, în cazul în care nu vor fi 
deschise secţiile de votare în acest teritoriu.

 „Ministrul de externe” de la Tiraspol, Vladimir Yastrebciak a declarat la 11 decembrie 
2008 că secţiile de votare pot fi deschise în regiune cu statut de circumscripţii străine, 
menţionând în acest sens experienţa regiunii  cu autorităţile electorale din Federaţia 
Rusă şi Ucraina.

În cadrul întrevederii bilaterale (Voronin-Smirnov) din 24 decembrie 2008 (or.Tiraspol), 
Smirnov a declarat în prezenţa preşedintelui Voronin că nu ştie nimic despre careva 
alegeri  „la voi  sunt alegeri,  noi  nu avem nici  un scrutin”.  Totodată,  la 12 februarie 
2009, tot el a declarat într-un interviu oferit la Moscova că „cetăţenii transnistreni vor fi 
liberi  să  voteze  în  cadrul  alegerilor  parlamentare  din  5  aprilie”.  Ulterior,  Smirnov 
anunţă  CEC-ul7 că  Tiraspolul  refuză  să  permită  Chişinăului  deschiderea secţiilor  de 
votare în regiune.

Oleg Beleakov, reprezentant al Tiraspolului în Comisia Unificată de Control a declarat 
că  cetăţenii  regiunii  „nu  s-au  determinat  dacă  pe teritoriul  lor  trebuie  desfăşurate 
alegerile moldoveneşti,  iar iniţiativa CEC de a deschide 500 secţii  de votare nu are 
speranţă. Astăzi, Transnistria nu are nevoie de a participa la alegerile parlamentare în 
Moldova.  Consider  că  această  opinie  este  împărtăşită  de  majoritatea  locuitorilor 
regiunii”.

Vizita ministrului rus de externe S.Lavrov efectuată la Chişinău la 24.02.2009 a fost 
văzută de către opinia publică din regiune drept un sprijin indirect oferit partidului de 
guvernământ de către autorităţile ruse, care ar putea influenţa decizia alegătorilor, în 
special a celor din stânga Nistrului.

În plină campanie electorală,  la 18 martie 2009 la Moscova a avut loc întrevederea 
preşedinţilor  Republicii  Moldova  şi  Federaţiei  Ruse  cu  participarea  liderului 
administraţiei separatiste de la Tiraspol. În cadrul întrunirii, participanţii nu au discutat 
despre posibilitatea asigurării condiţiilor minime necesare pentru exercitarea dreptului 
de vot pentru cetăţenii din regiunea transnistreană.

7 http://www.protv.md%stiri/politic/locuitorii-din-stânga nistrului-vor-vota-in-localiatea-ile-aflate.html, 
Locuitorii din stânga Nistrului vor vota în localităţile aflate sub jurisdicţia Chişinăului 



VI. Recomandări

Asociaţia Promo-LEX recomandă autorităţilor electorale ale Republicii Moldova:

• Informarea tuturor alegătorilor din regiune despre data alegerilor, locul unde vor 
putea vota, procedurile electorale şi alte informaţii necesare pentru exercitarea 
deplină a dreptului la vot;

• Asigurarea secţiilor de votare cu un număr suficient de buletine de vot;

• Asigurarea evidenţei şi eliberarea certificatelor pentru dreptul de vot alegătorilor 
din regiunea transnistreană pentru a evita discriminarea lor în raport cu alegăto-
rii altor regiuni ale ţării;

• Asigurarea condiţiilor de votare în s.Corjova, r.Dubăsari în scopul prevenirii inci-
dentelor, similare celor din 2007.

• Analizarea situaţiei create şi elaborarea unor strategii pentru prevenirea unor si-
tuaţii confuze, contradictorii şi chiar ilegale pentru viitoarele scrutine electorale.

Asociaţia Promo-LEX recomandă concurenţilor electorali să adopte o poziţie nediscrimi-
natorie faţă de alegătorii din localităţile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol;

Asociaţia Promo-LEX recomandă misiunilor internaţionale de observare să monitorizeze 
atent şi în detalii situaţiile expuse în prezentul raport.


