
 

1 

 

     

 
 

 
 

COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE 
 

LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI DIN MOLDOVA - LADOM 
 
 
 
 

RAPORT  
 

PPRRIIVVIINNDD  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOCCEESSUULLUUII  PPRREEEELLEECCTTOORRAALL    

AALLEEGGEERRII  PPAARRLLAAMMEENNTTAARREE  22000099  

  

  

PPeerriiooaaddaa  ddee  mmoonniittoorriizzaarree::  2233  ddeecceemmbbrriiee  ––  2277  iiaannuuaarriiee  22000099  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul „Observarea alegerilor parlamentare 2009” beneficiază de asistenţă tehnică din partea Institutului Naţional 
Democratic (NDI). Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ambasada Britanică Chişinău/ Fondul pentru Programe Strategice, 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi este co-finanţat de Fondul Naţional pentru Democraţie 
din SUA (NED) şi Ambasada Germaniei la Chişinău. 

 
Opiniile exprimate în acest document aparţin autorilor şi nu  reflectă  neapărat  poziţia finanţatorilor. 

 

 

 

 

Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova 

League for Defence of Human Rights of Moldova 

Chişinău 
Ambasada Britanică 



 

2 

 

OBSERVAREA PERIOADEI PREELECTORALE 
 

Perioada de monitorizare:  23 decembrie – 27 ianuarie 2009 
 

Alegerile parlamentare din 2009 rămîn a fi considerate drept alegeri de importanţă majoră pentru 
consolidarea şi dezvoltarea democraţiei moldoveneşti şi sînt condiţionate de un proces electoral 
transparent şi corect.  
Proiectul „Observarea alegerilor parlamentare 2009” este implementat de Liga pentru Apărarea 
Drepturilor Omului (LADOM) în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte - Coaliţia 2009. 
În perioada preelectorală de observare, LADOM prin intermediul a 6 coordonatori regionali şi 37 de 
observatori pe termen lung, continuă monitorizarea gradului de pregătire a organelor electorale şi 
activităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, a partidelor politice şi mass-media, precum şi 
modul de realizare a drepturilor şi libertăţilor politice a cetăţenilor. În acest context, prezentul Raport 
reprezintă o privire de ansamblu asupra evoluţiei activităţilor tuturor subiecţilor ce urmează a fi 
implicaţi în procesul electoral şi are drept scop de a evidenţia atît evoluţiile pozitive, cît şi tendinţele 
negative, precum şi deficienţele procesului preelectoral, care pot afecta corectitudinea, transparenţa 
şi libertatea alegerilor. 
Observarea procesului preelectoral exercitată de LADOM se întemeiază pe standardele şi principiile 
acceptate la nivel internaţional, stipulate în Codul de Conduită al Observatorului şi în Codul Electoral 
al Republicii Moldova, precum şi pe experienţa acumulată în observarea alegerilor desfăşurate în 
condiţii de pluralism politic începînd cu 1996.  
Analiza şi criticile formulate în prezentul Raport sînt concepute cu bună credinţă, de o manieră 
constructivă şi realistă, iar recomandările şi sugestiile practice sînt prezentate în spirit de cooperare 
profesională cu toţi cei interesaţi de promovarea unui proces electoral modern, transparent şi 
corect.  
 
SUMAR EXECUTIV 
 
Contextul preelectoral 
 
În perioada de observare, situaţia preelectorală rămîne neschimbată. Deşi majoritatea autorităţilor 
publice centrale şi locale au fost preocupate de sărbătorile şi vacanţa de iarnă, iar Executivul a fost 
implicat în mare parte în rezolvarea crizei energetice, procesului preelectoral i sa acordat o atenţie 
sporită doar din partea organelor de forţă, CEC şi a partidelor politice.  
Legislativul şi-a luat vacanţă fără să stabilească data alegerilor parlamentare din anul curent, însă 
reprezentanţii legislativului au declarat că data alegerilor parlamentare probabil va fi stabilită în 
primele zile de lucru din sesiunea de primăvară-vară, fapt ce presupune că perioada electorală va fi 
relativ scurtă.  
Situaţia politică în perioada de observare continuă să fie afectată de legislaţia electorală restrictivă şi 
este marcată de limitarea exercitării drepturilor politice şi de hărţuirea unor potenţiali concurenţi 
electorali sau a reprezentanţilor acestora, organele de forţă fiind învinuite de încălcarea brutală a 
drepturilor omului prin fabricarea de dosare penale politice şi utilizarea din abundenţă a factorului 
administrativ1 etc.  Intimidarea şi ameninţarea persoanelor active politic descurajează implicaţiile 
politice ale cetăţenilor, creându-se o atmosferă de indiferenţă totală faţă de procesul electoral. Lipsa 
diversităţilor de opinii în activitatea mass-media, periclitată de tendinţe părtinitoare şi învinuiri 
                                                      
1
 Din convorbiri cu funcţionarii publici din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale de ambele niveluri, precum şi în 

instituţiile de stat, funcţionarii şi angajaţii publici sunt persecutaţi, intimidaţi şi ameninţaţi cu concedierea pentru 
convingeri politice, astfel aceştea sunt într-o permanentă stare de frică, iar faptul participării lor la viaţa politică este 
aproape exclusă: persoanele cu funcţii politice se conduc doar de principiul: Cine nu e cu noi este împotriva noastră." 
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reciproce, creează o atmosferă  psihologică tensionată în societate, care ia amploare odată cu 
apropierea de alegerile parlamentare.  
În acest context, perioada preelectorală monitorizată poate fi apreciată ca fiind incertă,  fapt ce 
creează premize pentru un comportament electoral incorect, care poate conduce la sporirea 
riscurilor de fraudare a viitoarelor alegeri. 
 
Concluzii 
 
În perioada preelectorală de monitorizare au fost observate o serie de evoluţii pozitive, dar şi unele 
aspecte negative care pot periclita activitatea organelor electorale şi a concurenţilor electorali şi, 
respectiv, pot afecta integritatea procesului electoral şi principiile de alegeri libere şi corecte. 
 
Referitor la aspectele pozitive menţionăm faptul că:  

- Parlamentul a făcut transparenţă şi previzibilitate în ceea ce ţine de data numirii alegerilor 
parlamentare; 

- Comisia Electorală Centrală a continuat pregătirile pentru viitoarele alegeri şi pentru prima 
dată a acreditat observatori naţionali la alegeri înainte de stabilirea datei alegerilor; 

- Între partidele politice şi societatea civilă s-a stabilit un dialog constructiv şi transparent; 
- Mai multe instituţii de media s-au angajat să reflecte desfăşurarea campaniei electorale 

nepărtinitor şi echidistan; 
-  Preşedintele Republicii a dat asigurări autorităţilor internaţionale că nu vor fi făcute presiuni 

asupra instituţiilor mass-media; 
- Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat proiectul Concepţiei reflectării campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului din RM, care 
urmează a fi supus dezbaterilor. 

 
În acelaşi timp, au continuat să fie observate tendinţe negative: 

- Parlamentul nu a reacţionat pozitiv la constatările şi recomandările făcute de Coaliţia 2009 în 
ceea ce ţine de necesitatea asigurării drepturilor politice ale cetăţenilor.  

- Parlamentul nu a reacţionat  la declaraţiile Procurorului General referitoare la tentativa de 
asasinare a vicepreşedintelui Parlamentului  în care au fost vizaţi mai mulţi deputaţi; 

- Organele de forţă continuă să  îngrădească drepturile politice ale cetăţenilor şi sunt  învinuite 
de unele partidele politice de implicare ilegală în procesul politic; 

- Partidele politice sunt puse în situaţia de a căuta soluţii de depăşire a restricţiilor legislative, 
care au un impact negativ asupra proceselor politice din societate. 

 
 
CONSTATĂRI 
 
1. Autorităţile publice 
 
Parlamentul  
 
Parlamentul reacţionează la recomandările Coaliţiei 2009 din primului Raport doar în partea ce ţine 
de necesitatea asigurării transparenţei numirii datei alegerilor. 
 



 

4 

 

Parlamentul va examina data numirii alegerilor parlamentare din anul curent în primele zile de lucru 
ale Legislativului din sesiunea de primăvară-vară, la începutul lunii februarie2 au declarat oficialităţi 
din cadrul Parlamentului. În acelaşi context, potrivit majorităţii parlamentare3, data alegerilor 
parlamentare ar putea fi stabilită pentru 5 aprilie 2009. În aşa mod a reacţionat legislativul la criticile 
Coaliţiei 2009 referitoare la lipsă de transparenţă şi previzibilitate în ceea ce ţine de numirea datei 
alegerilor parlamentare din anul curent.  
 
Parlamentul nu a reacţionat pozitiv la constatările şi recomandările făcute de Coaliţia 2009 rferitoare 
la necesitatea asigurării drepturilor politice ale cetăţenilor. Legislativul exclude posibilitatea 
intervenţiei sale în corectarea imperfecţiunilor legislaţiei electorale4, invocînd,  în acest sens, Codul 
bunelor practici în materie electorală.  
 
Asigurarea respectării drepturilor politice ale cetăţenilor şi egalitatea de şanse pentru toţi concurenţi 
electorali, în alegerile parlamentare din 2009 începe de la calitatea legislaţiei electorale, care trebuie 
să se încadreze în standardele internaţionale şi să corespundă principiilor şi bunelor practici în 
materie electorală. Legislaţia electorală a R.Moldova are un şir de carenţe la acest capitol, care au 
fost scoase în evidenţă de experţi5 şi organizaţii6 internaţionale şi naţionale7, specializaţi în materie 
electorală. Deficienţele legislative vizează în principal sistemul electoral, organele şi procedurile 
electorale, care pot fi considerate drept factori decisivi în determinarea rezultatelor scrutinului. 
Astfel, operarea modificărilor cu care s-a intervenit în Codul electoral în anii 2007 şi 2008, au adus 
atingere sistemului electoral şi creează impresia că drepturile electorale sunt doar un instrument cu 
care operează guvernarea, iar votul alegătorului nu mai este elementul esenţial care decide 
rezultatul scrutinului8. În acest context, societatea civilă este îngrijorată de inechitatea legislativă şi 

                                                      
2
 Despre posibilitatea numirii datei alegerilor parlamentare în primele şedinţe ale Legislativului din sesiunea de primăvară-

vară a declarat Vladimir Ţurcanu, Preşedintele Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului, BASA-pres 
13.01.09. 
3
 INFOTAG, 15.01.2009. 

4
 Despre imposibilitatea operării modificărilor în Codul electoral, în vederea ajustării prevederilor acestuia la standardele 

internaţionale şi bunele practici în materie electorală obiectate de mai multe organizaţii internaţionale, a declarat 
Preşedintele Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului Vladimir Ţurcanu, invocînd prevederile Codului 
bunelor practici în materie electorală, care nu recomandă modificarea legislaţiei electorale înainte de scrutin cu cel puţin 
un an. 
5
 Igor Boţan, Ion Creangă, Corneliu Gurin, Contextul preelectoral. Cadrul legislativ şi contextul electoral din Republica 

Mpldova în preajma alegerilor parlamentare din 2009, Editura Bons Offices, Chişinău 2008. 
6
 Notă nr. AS/Mon(2008)28 din 13 noiembrie 2008 privind Respectarea obligaţiilor şi angajamentelor de către Moldova; 

Avizul comun nr.484/2008 CDL (2008) 094 al CE şi OSCE/BIDDO din 10 aprilie 2008 asupra Codului electoral al Republicii 
Moldova; Raportul Comisiei pentru respectarea obligaţiilor şi angajamentelor de către statele membre ale Consiliului 
Europei (Comisia de Monitorizare), APCE (doc.11374, 14 septembrie 2007); Hotărîrea CEDO, Tănase versus Moldova. Etc.   
7
 Rapoartele Coaliţiei 2005, Coaliţiei 2007; rapoartele LADOM ş.a.  

8
 P. 63, 64, 65 din Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi Raport explicativ, aprobat de Comisia de la 

Veneţia, 18-19 octombrie 2002. CDL-AD (2002)23rev.” P. 63. Stabilitatea dreptului este un  element important al 
credibilităţii procesului electoral  şi este esenţială pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare, modificarea frecventă a 
normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul. Alegătorul poate conchide, în mod corect sau incorect, că 
dreptul electoral este doar un instrument cu care operează cei care sunt la putere şi că votul alegătorului nu mai este 
elementul esenţial care decide rezultatul scrutinului.   P. 64. Necesitatea de a garanta stabilitatea nu priveste, în practică, 
atât principiile fundamendale a căror contestare formala este greu de imaginat,  cât cea a unor reguli mai precise ale 
dreptului electoral, în special  a celor care reglementează sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale  
şi constituirea teritorială a circumscripţiilor. Aceste trei elemente sunt frecvent– în mod corect sau incorect – considerate a 
fi factori decisivi în determinarea rezultatelor scrutinului. De aceea, trebuie evitate nu numai manipulările în favoarea 
partidului la putere, ci chiar tentativele de manipulare. P. 65. Ceea ce trebuie evitat, este nu atât modificarea sistemelor de 
scrutin -  ele pot  fi întotdeauna îmbunătăţite – ci modificarea lor frecventă  sau cu puţin timp (mai puţin de un an) înainte 
de alegeri. Chiar în absenţa unei intenţii de manipulare, modificările vor fi dictate de interesele iminente ale partidului 
politic.” 
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continuă să pună la îndoială sinceritatea majorităţii parlamentare de a organiza alegeri libere şi 
corecte.  
 
Se recomandă Parlamentului ca în activitatea sa legislativă în materie electorală să ţină cont de 
întreaga gamă a principiilor şi bunelor practici în materie electorală şi să nu apeleze doar la unele 
dintre acestea cu care majoritatea parlamentară doreşte să-şi acopere manipulările legislative în 
favoarea partidelor mari. Revizuirea celor mai vulnerabile prevederi legislative ar fi o soluţie. 
 
Parlamentul nu reacţionează la declaraţiile Procurorului General referitoare la tentativa de asasinare 
a vicepreşedintelui Parlamentului 
 
Procurorul General Valeriu Gurbulea, si viceministul de Interne Valentin Zubic în declaraţia comună 
din 15 ianuarie 2009 au lăsat să se înţeleagă că lideri ai AMN ar fi comandat asasinarea 
vicepresedintelui Parlamentului Iurie Rosca, în care ar fi implicaţi Valeriu Pasat, Serafim Urecheanu 
(lider al AMN) şi Ion Plesca (deputat AMN)9. 
Declaraţiea şocantă a Procurorului General de tentativă de asasinare, în care sunt implicaţi mai mulţi 
deputaţi în Parlament, a fost lăsată fără atenţie din partea Legislativului. Parlamentul nu a considerat 
necesar să se convoace într-o sesiune extraordinară pentru a porni o anchetă în acest sens. Deşi un 
grup de deputaţi din opoziţie i-au cerut demisia Procurorului General, organele de lucru ale  
Parlamentului (Preşedintele Parlamentului, Biroul permanent, Comisia juridică sau comisia pentru 
securitate) nu au reacţionat nici la declaraţia Procurorului General, nici la declaraţiile deputaţilor. Un 
grup de deputaţi9 şi unele ONG10 susţin că prin declaraţia sa, Procurorul General încalcă Constituţia, 
fapt ce dă posibilitate de atribuire a unei culori politice acestui eveniment. 
 
Se recomandă Parlamentului să solicite explicaţii Procurorului General şi dacă este cazul să solicite 
acestuia să nu compromită organelle procuraturii, prin implicarea în acţiuni politice. 
 
Poliţia  
 
Poliţia continuă să  îngrădească drepturile politice ale cetăţenilor11. 
 
În şirul multiplu al cazurilor de limitare a drepturilor politice în perioada preelectorală, se înscriu 
intimidările şi brutalizările poliţiei în adresa unor lideri ai organizaţiilor neguvernamentale de media 
şi de promovare a drepturilor omului, care la 25 decembrie 2008 au organizat un marş de protest în 
sprijinul drepturilor politice din Moldova12. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a intimidaţ 
şi brutalizaţ protestatarii utilizînd un limbaj batjocuritor şi denigrator în adresa protestatanţilor, 
numindu-i “lepădături, rîsuri, gunoi al societăţii”, utilizînd  şi alte cuvinte josnice. Alţi manifestanţi au 
fost împiedicaţi să se deplaseze la Chişinău pentru susţinerea activităţii presei libere13. 

                                                      
 
9
 Депутаты предложили Гурбуле уйти в отставку, Молдавские Ведомости от 21.01.2009. 

10
 ONG acuză organele de drept de încălcarea principiului prezumţiei nevinovăţiei în cazul unor politicieni. DECA – press, 

19.01.2009. 
11

 În cadrul efectuării unui  sondaj de opinie în raionul Leova, s. Sarata Nouă a fost reţinută Nighina Azizov de poliţistul de 
sector Constantinescu şi întocmit proces verbal de comitere a contravenţiei administrative pe motiv că, cică, aceasta făcea 
agitaţie electorală. 
12

 Mars de protest cu măşti de porc şi măgar pe strazile Chişinăului DECA-pres, 25.12.2008. 
13

 La 21 decembrie 2008 la Bălţi, 4 autobuse cu membrii Partidului Liberal Democrat din Moldova au fost reţinute de către 
colaboratorii poliţiei rutiere împiedicîndu-i să plece la Chişinău la acţiunea publică la nivel naţional în sprijinul drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, a mass-media libere şi în susţinerea postului de televiziune PRO TV, acţiune organizată de PLDM. În 
aceeaşi zi, la Glodeni, colaboratorii secţiei poliţiei rutiere Glodeni au împedicat deplasarea la Chişinău a reprezentanţilor 
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Se recomandă Ministrului Afacerilor Interne să întreprindă măsuri urgente pentru curmarea 
practicii ilegale de impiedicare a exercitării drepturilor politice în Republica Moldova şi să nu 
admită comportamente compromiţătoare din partea angajaţilor ministerului, care ştirbesc din 
imaginea acestei instituţii şi să asigure respectarea Codului Deontologic al Poliţistului. 
 
Poliţia determină consilierii raionali să voteze demiterea conducerii  raionului Orhei  
 
La 30 decembrie 2008, consilierul raional Veceslav Rusu /PDM/ a fost invitat la Comisariatul de 
poliţie Orhei şi a fost ameninţat  prin diferite metode să voteze la şedinţa Consiliului raional pentru 
demiterea  conducerii raionului. În caz contrar, va fi penalizat şi va fi demis din funcţie. Consilierul V. 
Rusu activează în calitate de agent  de asigurări la filiala Orhei a  companiei „Moldasig”. A doua zi 
Rusu a fost obligat să elibereze biroul ce îl închiriază de la poliţia auto  Orhei. A fost chemat, de 
asemenea, de conducerea  companiei de asigurare şi i s-a spus să semneze declaraţia şi să voteze  
pentru demiterea conducerii raionului. 
 
Se recomandă Ministrului Afecerilor Interne să iniţieze o anchetă de serviciu şi să întreprindă 
măsuri urgente pentru a nu admite implicarea colaboratorilor de poliţie în acţiuni  ilegale care pot 
conduce la subminarea puterii locale.  
 
Poliţia forţează boschetarii să protesteze împotriva Primăriei capitalei 
 
La 13 ianuarie 2009, poliţia a adunat cu forţa boschetarii pentru a mima o acţiune de protest 
împotriva politicii sociale a Primăriei14 capitalei, iar  cînd protestatanţilor li s-au oferit locuri de muncă 
şi poliţia i-a slăbit din vedere, aceştia au dispărut imediat de la locul protestului. 
 
Se recomandă Ministerului Afacerilor Interne să utilizeze efectivul poliţiei după destinaţie şi să nu 
se lase implicat în acţiuni cu conotaţie politică.  
 
Poliţia învinuieşte conducerea Partidului Democrat din Moldova de implicare în organizarea migraţiei 
ilegale 
  
Ministerul de Interne a anunţat că a descoperit un caz de organizare a migraţiei ilegale în spaţiul 
Shenghen de către conducerea Partidului Democrat din Moldova, insistînd că conducerea partidului 
a favorizat15 obţinerea vizelor pentru deplasarea în Franţa a unui grup de tineri unii dintre care nu au 
revenit în ţară. În acelaşi timp, Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, a acuzat Ministerul de 
Interne că fabrică dosare politice. 
 
Se recomandă Ministerului Afacerilor Interne să asigure derularea anchetei conform legii şi să se 
abţină de la declaraţii pe marginea cauzelor penale sau contravenţionale pe durata perioadei 
electorale. 
 
 
 

                                                                                                                                                                           

raionului Glodeni, aprox. 50 persoane, pentru participarea la mitingul organizat de Partidul Liberal din Moldova pe Piaţa 
Marii Adunări în sprijinirea presei indepentente şi  a drepturilor cetăţenilor la informaţie şi libera exprimare.  
 
14

 Poliţiştii au adus boschetarii la primărie. Timpul din 13.01.2009. 
15

 OMEGA, 14.01.2009; BASA-pres, 15.01.2009. 
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Organele de forţă 
 
Partidele politice învinuiesc organele de forţă de implicare ilegală în procesul politic 
În perioada preelectorală, organele de forţă se implică în procesul politic. Organele Procuraturii16, 
Ministerul Justiţiei17, Ministerul de Interne18, CCCEC19şi SIS hărţuiesc permanent partidele politice de 
opoziţie şi intimidează membrii lor, întocmesc şi reanimează20 dosare penale politice la comandă, 
stimulînd deposedări şi exproprieri, încalcă brutal drepturile fundamentale ale omului şi libertatea 
presei. 
 
Se recomandă Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, CCCEC şi SIS să-
şi exercite atribuţiile în strictă conformitate cu legile şi Constituţia Republicii Moldova, să respecte 
şi să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să nu admită implicarea acestor 
organe în procesul politic pe întreaga perioada electorală. 

 
2. Comisia Electorală Centrală 
 
Comisia Electorală Centrală a acreditat primii observatori naţionali pe termen lung 
 
La 13 ianuarie 2009, CEC a acreditat primii 44 de observatori naţionali pe termen lung din partea Ligii 
pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM). Observatorii vor veghea asupra 
integrităţii procesului electoral, prin monitorizarea comportamentuli autorităţilor publice şi a 
organelor electorale în administrarea alegerilor. Observatorii vor monitoriza eventualele încălcari ale 
legislaţiei electorale, vor verifica modul în care vor fi întocmite listele electorale, formarea 
circumscripţiilor electorale de toate nivelurile, înregistrarea şi comportamentul concurenţilor 
electorali, derularea campaniei electorale, situaţia mass-media în alegeri etc. Monitorizarea 
alegerilor se desfăşură în perioada preelectorală, electorală şi post electorală. 
 
Comisia Electorală Centrală continuă pregătirea procesului electoral 
 
În perioada monitorizată CEC continuă să depună eforturi pentru a asigura buna desfăşurare a 
alegerilor parlamentare, fapt înregistrat de observatorii LADOM şi apreciat atît de ONG-uri cît şi de 
partidele politice. CEC a aprobat un şir de modele de documente necesare concurenţilor electorali, 
observatorilor şi altor subiecţi ce vor fi implicaţi în procesul electoral (modelele ecusoanelor pentru 
observatori şi interpreţi, modelul Declaraţiei privind veniturile şi proprietăţile persoanei care 
candidează pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 2009, modelul listelor de 
subscripţie în susţinerea candidatului independent la alegerea parlamentului din 2009 etc.). Pînă în 
prezent, CEC a asigurat semnarea de către 13 partide politice şi 15 instituţii media a Codului de 
conduită în alegeri, care este  o conventie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii 

                                                      
16

  AMN declară că Procuratura Generala comite acte de executare a comenzilor politice ale puterii, Info-Prim Neo, 14.01. 
2009; declaraţii similare PLDM, PPR etc. 
17

 Ministerul Justiţiei în mod tendenţios nu înregistrează Partidul Popular Republican pentru a-l consuma în instanţele 
judecătoreşti şi al distrage de la activităţile politice (N. Andronic preşedintele PPR); 
18

 liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a acuzat Ministerul de Interne că fabrică dosare politice. OMEGA, 
14.01.2009; BASA-pres, 15.01.2009. 
19

 Declaraţia PLDM din 16.01.2009. 
20

 Svetlana Chifa, şefa Direcţiei municipale pentru protectia drepturilor copilului (DMPDC), care este şi preşedinte al 
organizaţiei municipale de femei a AMN din municipiul Chişinău, la 13 ianuarie 2009 a fost reţinută preventiv,  fiind 
efectuate percheziţii la domiciliu şi serviciu. Reţinerea a fost efectuată într-un dosar intentat înainte de alegerile 
parlamentare 2005, ca urmare a unor presupuse abuzuri la adopţie, iar ancheta a fost clasata din lipsă de probe.  
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mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale, care exclude 
lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali. 
 
3. Partidele politice 
 
În cadrul sărbătorilor de iarnă partidele politice au organizat activităţi de felicitare a cetăţenilor 
 
În cadrul sărbătorilor de iarnă, partidele politice au fost prezente în majoritatea localităţilor cu acţiuni 
de felicitare şi cadouri pentru diferite categorii de alegători. În cadrul unor astfel de acţiuni, partidele 
politice au felicitat cetăţenii cu prilejul sărbătorile de iarnă şi le-au adus aminte despre intenţiile 
acestor formaţiuni politice de a participa la alegerile parlamentare. Partidele politice au demarat şi 
alte activităţi cu caracter electoral, fapt ce ne permite să constatăm că majoritatea partidelor politice 
au lansat neoficial campania electorală21.  
 
Între partidele politice şi ONG s-a stabilit un dialog constructiv şi transparent 
 
La solicitările LADOM către partidele politice de a coopera în perioada electorală, pentru asigurarea 
desfăşurării unor alegeri libere şi corecte, acestea s-au arătat deschise pentru cooperare. Mai multe 
partide politice au informat LADOM despre comportamentul abuziv al autorităţilor publice faţă de 
acestea.   
 
Partidele politice continuă să caute soluţii de depăşire a restricţiilor legislative pentru a participa în 
alegeri  
 
Mai multe partide continuă să caute soluţii de participare în comun la alegerile parlamentare22, 
apreciind că Legea cu privire la partide este restrictivă şi are un impact negativ. Legea permite 
instaurarea dictaturii Ministerului Justiţiei, în ceea ce ţine de administrarea segmentului partidelor 
politice, care poate anihila activitatea oricărui partid23.  
 
Recomandăm Ministerului Justiţiei să asigure o aplicare adecvată şi uniformă a prevederilor Legii 
cu privire la partide  aplicînd beneficiul dubiului în folosul partidelor.   
 
Autorităţile publice centrale şi locale au un comportament discriminatoriu faţă de unele partide 
politice 
 
Autorităţile centrale (mai cu seamă organele de forţă) şi locale tratează cu discriminare unele partide 
politice, refuză să ofere arenda sălilor pentru desfăşurarea conferinţelor de partid24, blochează sălile 
arendate de partide, refuză să pună la dispoziţie sedii ignorînd executarea deciziilor judecătoreşti25, 

                                                      
21

 PCRM, PLDM, AMN, PPCD, PD, PSD, etc. au demarat neoficial campaniile electorale şi sînt prezente cu diverse acţiuni în 
multe localităţi din republică. În Ungheni, Criuleni, Leova, Anenii Noi, Ialoveni, Chişinău, Ştefan Vodă şi alte localităţi au fost 
desfăşurate activităţi cu caracter electoral. 
22

 Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Ecologist duc tratative pentru participare în comun la 
alegerile parlamentare. Partidul liberal propune partidelor de orientare liberală să nu participe la alegeri dar să se 
orienteze la participarea la guvernare după alegeri. 
23

 PPR, UCM, MAE şi alte partide, pe parcursul ultimilor luni se află în conflict cu Ministerul Justiţiei, fapt ce a generat mai 
multe procese judecătoreşti.  
24

 Sălile închiriate de UCM pentru desfăşurare congreselor au fost blocate, în Chişinău (Ginta latină, Casa ofiţerilor) şi Bălţi.    
25

 PPR nu poate obţine sediu de la primăria mun.Chişinău. Cu toate că primăria este obligată prin decizie judecătorească 
să pună la dispoziţia PPR un nou sediu, executarea hotărîrea judecătorească nu este executată mai mult de 3 ani.  
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exercită presiuni psihologice26 asupra unor membri de partid, intentează dosare penale politice27 
împotriva acestora etc. 
  
Se recomandă autorităţilor publice să nu exercite presiuni asupra partidelor politice în perioada 
electorală şi să trateze fără discriminare toate partidele politice în procesul de administrare a 
domeniilor de care răspund 
 
Unele partidele acuză organele speciale de interceptare a convorbirilor telefonice, a poştei electronice 
şi supravegherea sediilor, precum şi intimidarea agenţilor economici care susţin partidele politice. 
 
Unele partide acuză organele speciale ale MAI de supravegerea sediilor, interceptarea convorbirilor 
telefonice şi controlul poştei electronice28, iar mai mulţi agenţi economici au avut de suferit 29 pentru 
faptul că au susţinut anumite partide politice. Unii conducători de întreprinderi au fost ameninţaţi cu 
sancţiuni, alţii au fost concediaţi din funcţii30. 
 
Se recomandă organelor de forţă şi control să asigure exercitarea atribuţiilor de serviciu în 
conformitate cu legislaţia, fără a admite implicaţii politice.  
  
4. Mass-media 
 
Asociaţia Presei Independente (API) se angajează să reflecte desfăşurarea campaniei electorale 
nepărtinitor şi echidistant 
 
Instituţiile media neafiliate politic, membre ale Asociaţiei Presei Independente (API), îşi declară31 
angajamentul de a reflecta desfăşurarea campaniei electorale nepărtinitor şi echidistant. Membrii 
API subscriu Cartei Alegerilor Libere şi Corecte, elaborată de Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi 
Corecte „Coaliţia-2009” şi îndeamnă toate instituţiile mass-media din Republica Moldova să facă 
acelaşi lucru. 
 
Se recomandă tuturor instituţiilor mass-media să semneze Carta Alegerilor Libere şi Corecte, 
elaborată de Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte „Coaliţia-2009” în vederea asigurării 
reflectării desfăşurării campaniei electorale nepărtinitor şi echidistant. 
  
Preşedintele Republicii a dat asigurări că autorităţile nu vor face presiuni asupra instituţiilor mass-
media 
 
Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, în cadrul unei întrevederi  cu ambasadorii străini a 
declarat că autorităţile pledează pentru o libertate deplina a mass-media in R. Moldova şi nu vor face 
presiuni asupra jurnaliştilor care activează legal.  În cadrul acestei întrevederi, ambasadorii şi-au 

                                                      
26

 Membrii activi şi liderii raionali ai UCM din raioanele Glodeni, Rîşcani, Sîngerei, Cahul, Soroca şi Chişinău sînt supuşi unor 
presiuni psihice, prin  intimidări, concediere din serviciu, intentare de dosare penale etc. Unor astfel de presiuni sînt supuşi 
şi unii membrii activi ai PPR. 
27

 Dosare penale politice au fost intentate membrilor activi ai AMN, PPR, UCM, PD, PLDM, etc. 
28

 Sediul PPR este supravegheat de colaboratorii Departamentul Misiuni Speciale ale MAI, care parchează automobilele de 
serviciu în faţa sediului partidului. Deasemenea telefoanele şi poşta electronică a partidului este interceptată. 
29

 Unii agenţi economici care au susţinut UCM au fost ameninţaţi cu sancţiuni din partea autorităţilor de control. 
30

 Directorul Carierei de piatră Cosăuţi şi alţi 8 lucrători ai întreprinderii au fost concediaţi pentru că sînt membri şi susţin 
PPR.  
31

 Declaraţia membrilor Asociaţiei Presei Independente (API), 16 ianuarie 2009,  în legătură cu alegerile parlamentare din 
2009.  
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exprimat interesul ţărilor şi organismelor pe care le reprezintă pentru organizarea în Moldova  a unor 
alegeri parlamentare libere şi corecte. 
Anul 2008 a fost unul preelectoral şi experţii în domeniul mass-media constată că în acest an 
presiunile asupra unor redacţii au avut o intensitate şi frecvenţă fără precedent, fapt pentru care a 
fost sensibilizată opinia publică internaţională. În acest sens, UE, OSCE şi Consiliului Europei  şi-au 
exprimat interesul să discute cu Preşedintele Vladimir Voronin despre „subiectele ce au apărut 
recent cu privire la libertatea mass-media în R. Moldova". 
 
 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat proiectul Concepţiei reflectării campaniei electorale 
pentru alegerile parlamentare de către instituţiile audiovizualului din RM 
 
CCA a lansat proiectul Concepţiei reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de 
către instituţiile audiovizualului din RM, care urmează să instituie reglementări privind reflectarea 
prin intermediul instituţiilor audiovizualului în perioada electorală a campaniilor electorale ale 
concurenţilor electorali, elaborarea şi difuzarea programelor şi buletinelor de ştiri, modalitatea 
plasării publicităţii electorale etc. 
Proiectul Concepţiei deşi este considerat necesar, acesta este criticat atît de partidele32 politice,  care 
consideră că proiectul favorizează Partidul Comuniştilor şi aliaţii săi, precum şi de organizaţiile 
neguvernamentale de media33, care consideră că proiectul este prea restrictiv şi nu reglementează 
comportamentul audiovizualului ci a concurenţilor electorali. În acest context, către CCA au fost 
înaintate un şir de obiecţii şi  propuneri pe marginea prevederilor Concepţiei.  
 
Se recomandă CC,A ca la definitivarea Concepţiei reflectării campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare, de către instituţiile audiovizualului din RM, să analizeze cu minuţiozitate toate 
obiecţiile şi propunerile partidelor politice, instituţiilor audiovizualului şi organizaţiilor 
neguvernamentale în vederea definitivării calitative a textului Concepţiei. 
 
Trei membri ai Comisiei Electorale Centrale au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului  să 
examineze cazurile de “partizanat politic de la postul de televiziune EU TV”.  
  
Comisia Electorală Centrală, din lipsă de jurisdicţie în perioada preelectorală, nu a luat atitudine faţă 
de activitatea postului televizat EU TV, însă trei membri ai acestei instituţii au cerut Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului să ia atitudine faţă de acest post de televiziune, care încalcă 
prevederile Codului audiovizualului şi se comportă ca o televiziune de partid34. 
 
Se recomandă CCA să asigure respectarea prevederilor Codului audiovizualului de către 
radiodifuzori 
 
Nerespectarea prevederilor Codului audiovizualului şi Codului Deontologic al Jurnalistului 
 
În perioada preelectorală monitorizată mesajele mai multor instituţii mass-media publice şi 
independente continuă să vizeze procesul electoral. Unele partide politice acuză mass-media publică 

                                                      
32

 
 
PLDM consideră că proiectul Concepţiei privind reflectarea campaniei electorale pentru alegeri parlamentare de către 

instituţiile audiovizuale din R. Moldova, elaborat de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), are menirea de a 
favoriza Partidul Comuniştilor (PCRM) şi aliaţii săi în campania electorală. 
33

 APEL a prezentat un şir de obiecţii şi propuneri privind  îmbunătăţirea textului Concepţiei.  
34

 Membrii CEC  Nicolae Gîrbu, Vasile Gafton şi Mihai Busuleac au acuzat EURO TV că se comportă ca o adevărată 
televiziune de partid şi oferă cea mai mare parte a timpului de antena liderilor PPCD şi emisiunilor care ii promovează pe 
ei, sau îi denigrează în cel mai indecent mod pe concurenţii lor politici. 
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şi cea independentă de comportament discriminatoriu, blocare informaţională şi difuzarea de 
informaţii denigratoare35. 
Activitatea instituţiilor media nu asigură diversitatea de opinii şi este grav periclitată de tendinţe 
părtinitoare şi învinuiri reciproce36, fapt ce nu se încadrează în cadrul legal stabilit de Codul 
audiovizualului. Lipsa unei informări corecte cu respectarea pluralismului de opinii,  deformează 
opinia publică şi lipsesc cetăţenii de dreptul de a avea acces liber la o informaţie veridică şi corectă. O 
astfel de situaţie conduce la subminarea întregului proces electoral şi poate influenţa rezultatele 
alegerilor, fapt ce face să punem la îndoială corectitudinea organizării alegerilor.  
 
Se recomandă instituţiilor mass- media şi celor independente să respecte cu stricteţe prevederile 
Codului audiovizualului şi Codului electoral, să asigure reflectarea activităţii concurenţilor 
electorali în mod corect nepărtinitor şi echidistant pe parcursul întregii perioade electorale.  
 
5. Listele electorale 
 
Pregătirea listelor electorale continuă să fie una din probleme de care se preocupă CEC  
  
CEC continuă să prelucreze bazele de date pentru pregătirea listelor electorale. Prima variantă a 
listelor electorale a fost difuzată autorităţilor locale pentru verificare fapt confirmat de observatorii 
pe termen lung. Autorităţile locale, pînă la 1 martie 2009, au obligativitatea de a verifica listele 
electorale conform cu domiciliul persoanei şi le vor actualiza, informînd CEC despre inexactităţile 
depistate, care va efectua corectările respective în registrul electoral. 
 
CEC susţine că cetăţenii vor putea vota în localitatea în care se vor afla în ziua alegerilor 
 
La alegerile parlamentare din 2009, cetăţenii vor putea vota în localitatea în care se vor afla la acel 
moment, dar nu obligatoriu în localitate unde îşi au viza de reşedinţă. Pentru aceasta, cetăţenii vor 
trebui să depună în primele 15 zile ale campaniei electorale la autorităţile din localitatea unde se vor 
afla, o declaraţie prin care să solicite de a li se permite să voteze37. 
Se impune respectarea concordanţei celor declarate cu prevederile art.39 din Codul electoral şi 
coroborării acestor prevederi cu normele art.1, art.53 alin.(3), care impun prezenţa ştampilei în 
buletinul de identitate cu inscripţia domiciliu sau reşedinţă. Certificatul cu drept de vot este o 
alternativă la aceste ştampile, dar pentru declaraţia de şedere nu este confirmare sigură care să 
asigure dreptul de vot la locul aflării în caz că APL vor greşi ceva. În acest caz, nici votul multiplu nu se 
va putea exclude. Registrul electronic al alegătorului poate constitui unica garanţie de neadmitere a 
votului multiplu, însă implementarea acestuia va fi asigurată doar parţial. 
 

Se recomandă CEC să elaboreze şi să aprobe procedura declarării locului aflării alegătorului în ziua 
alegerilor, aşa cum prevede art.1 noţiunea declaraţie de şedere, în vederea asigurării dreptului de 
vot şi evitării votului multiplu. 
 

 
 
                                                      
35

  UCM, PPR, PSD  şi alte partide susţin că Moldova 1,  Moldova Suverană,  Nezavisimaia Moldova,  EU TV şi alte instituţii 
media, inclusiv cele finanţate de la buget, restricţionează accesul partidelor de opoziţie la aceste publicaţii. 
36

 În Leova, Ion Mititelu, redactorul ziarului local Cuvîntul liber, publică diferite articole  prin intermediul cărora încearcă să 
ponegrească imaginea redactorului  şef Curierul de Leova, Dna Ana Butuc, evidenţiînd că Dnei vorbeşte "fără lipsă de 
respect şi trebuie să vorbească în limba romînă " şi ziarului raional Curierul de Leova îl numeşte Curierul de Hînceşti, "  
astfel ştirbindui din autoritate şi  imagine. 
37

 Declaraţie a secretarului Comisiei Electorale Centrale din 29 decembrie 2008, Agentia INFOTAG, din 29.12.2008. 
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RECOMANDĂRI 
 
Ţinând cont de constatările şi observările efectuate recomandăm: 
 
Parlamentului:  

- în activitatea sa legislativă în materie electorală să ţină cont de întreaga gamă a 
principiilor şi bunelor practici în materie electorală şi să nu apeleze doar la unele dintre 
aceste practici cu care majoritatea parlamentară doreşte să-şi acopere manipulările 
legislative în favoarea partidelor mari. Revizuirea celor mai vulnerabile prevederi 
legislative ar fi o soluţie; 

-  să solicite explicaţii Procurorului General şi dacă este cazul să ceară acestuia să nu 
compromită organelle procuraturii, prin implicarea în acţiuni politice. 

 

Ministerului Afacerilor Interne: 
- să întreprindă măsuri urgente pentru curmarea practicii ilegale de impiedicare a exercitării 

drepturilor politice în Republica Moldova şi să nu admită comportamente 
compromiţătoare din partea angajaţilor ministerului, care ştirbesc din imaginea acestei 
instituţii şi să asigure respectarea Codului deontologic al poliţistului; 

- să iniţieze o anchetă de serviciu şi să întreprindă măsuri urgente pentru a nu admite 
implicarea colaboratorilor de poliţie în acţiuni  ilegale care pot conduce la uzurparea puterii 
locale; 

- să utilizeze efectivul poliţiei după destinaţie şi să nu se lase implicat în acţiuni cu conotaţie 
politică; 

- să asigure derularea anchetei conform legii şi să se abţină de la declaraţii pe marginea 
cauzelor penale sau contravenţionale pe durata perioadei electorale. 

 
Ministerului Justiţiei: 

- să asigure o aplicare adecvată şi uniformă a prevederilor Legii cu privire la partide  aplicînd 
beneficiul dubiului în folosul partidelor.   

 
Autorităţilor publice: 

- să nu exercite presiuni asupra partidelor politice în perioada electorală şi să trateze fără 
discriminare toate partidele politice în procesul de administrare a domeniilor de care 
răspund; 

- organele de forţă şi control să asigure exercitarea atribuţiilor de serviciu în conformitate cu 
legislaţia, fără a admite implicaţii politice.  

 
Mass-media: 

- să semneze Carta Alegerilor Libere şi Corecte, elaborată de Coaliţia Civică pentru Alegeri 
Libere şi Corecte „Coaliţia-2009” în vederea asigurării reflectării desfăşurării campaniei 
electorale nepărtinitor şi echidistant; 

- să respecte cu stricteţe prevederile Codului audiovizualului şi Codului Electoral, să asigure 
reflectarea activităţii concurenţilor electorali în mod corect nepărtinitor şi echidistant pe 
parcursul întregii perioade electorale.  

 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului: 

- la definitivarea Concepţiei reflectării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 
de către instituţiile audiovizualului din RM, să analizeze cu minuţiozitate toate obiecţiile şi 
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propunerile partidelor politice, instituţiilor audiovizualului şi organizaţiilor 
neguvernamentale în vederea definitivării calitative a textului Concepţiei; 

- Se recomandă CCA să asigure respectarea prevederilor Codului Audiovizualului de către 
radiodifuzori. 

 
Comisiei Electorale Centrale: 

- Se recomandă CEC să elaboreze şi să aprobe procedura declarării locului aflării alegătorului 
în ziua alegerilor, aşa cum prevede art.1 noţiunea declaraţie de şedere, în vederea 
asigurării dreptului de vot şi evitării votului multiplu. 

 
Se recomandă: 

-  Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, CCCEC şi SIS să-şi 
exercite atribuţiile în strictă conformitate cu legile şi Constituţia Republicii Moldova, să 
respecte şi să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi să nu admită 
implicarea acestor organe în procesul politic pe întreaga perioada electorală. 

 
 


