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Acest Raport este realizat în cadrul proiectului Suport Electoral pentru Moldova, finanţat de Uniunea
Europeană, cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Activităţile
de observare a alegerilor parlamentare anticipate, efectuate de LADOM, sunt cofinanţate de Misiunea OSCE
în Moldova, precum și de Fundaţia Eurasia, din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi
Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), Ambasada Britanică la Chişinău/Fondul pentru Programe Strategice şi
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).
Conţinutul acestui Raport este responsabilitatea exclusivă a LADOM şi în nici un caz nu poate fi tratat ca
reflectare a opiniilor Uniunii Europene, PNUD, OSCE, Fundaţiei Eurasia, Sida, Ambasadei Britanice sau
USAID.

INTRODUCERE
Prezentul Raport reflectă situaţia electorală din Moldova în ziua alegerilor parlamentare anticipate
din 29 iulie 2009. Acesta este al IV -lea Raport de monitorizare a alegerilor parlamentare anticipate,
realizat de LADOM în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 şi este o
continuitate firească a proiectului „Observarea alegerilor parlamentare 2009”. LADOM s-a bazat pe
misiunile anterioare de monitorizare a alegerilor, misiuni desfăşurate atît în Republica Moldova cît
şi în ţările din regiune. Experienţa observării alegerilor din ziua de 5 aprilie 2009 fiind de un mare
folos pentru consolidarea efortului de observare a tuturor proceselor electorale şi contribuind la
prevenirea posibilelor scheme de fraudare a alegerilor.
Informaţia prezentată este colectată prin observare directă de o reţea naţională de 4 coordonatori
regionali, 62 de observatori pe termen lung şi 1832 de observatori pe termen scurt, amplasaţi în
localităţile din toate raioanele republicii. Observatorii sunt acreditaţi în mod corespunzător de
Comisia Electorală Centrală. Procesul de monitorizare este desfăşurat în conformitate cu
prevederile Codului Electoral al Republicii Moldova, Codului de Conduită al Observatorului LADOM
şi în conformitate cu standardele internaţionale în domeniul observării alegerilor.
Concluziile şi recomandările din acest Raport sunt formulate cu bună credinţă şi sunt prezentate în
spiritul unei cooperări profesionale cu toate părţile interesate în edificarea unui proces electoral
transparent şi corect în Republica Moldova.

SUMAR EXECUTIV
Prin efortul de monitorizare LADOM, raportul de observare a procesului electoral din ziua de 29
iulie 2009 ne demonstrează că ziua alegerilor a fost marcată de un activism şi un interes deosebit
din partea alegătorilor. Aceştia s-au prezentat masiv la alegeri, peste 58%, în pofida tuturor
impedimentelor create: organizarea alegerilor într-o zi de lucru, lipsa de condiţii pentru facilitarea
dreptului de vot al cetăţenilor din străinătate, studenţilor şi alegătorilor din stînga Nistrului etc.
În ziua alegerilor alegătorii s-au arătat motivaţi de necesitatea asigurării unui proces electoral liber
şi corect, la realizarea căruia au contribuit din plin. Sesizările şi contestaţiile depuse de către
alegători au sensibilizat organizaţiile obşteşti antrenate în observarea alegerilor, precum şi
organele electorale, spre a examina cu maximă responsabilitate toate cazurile de încălcări şi
abateri de la legislaţia electorală. Deşi problemele cu care s-au confruntat actorii implicaţi în
procesul electoral au fost soluţionate de organele electorale în majoritatea cazurilor în mod
competent şi în termeni utili, ele şi-au lăsat totuşi amprenta asupra corectitudinii procesului
electoral.
Listele electorale imperfecte au generat în ziua alegerilor diverse probleme, mulţi alegători au fost
indignaţi de faptul că dacă la 5 aprilie au fost înscrişi în listele electorale, după perfectarea listelor
pentru alegerile din 29 iulie 2009 aceştia nu s-au mai regăsit printre alegători. Prezenţa în listele
electorale a unor alegători înscrişi eronat, a persoanelor decedate, înscrierea repetată a unuia şi
acelaşi alegător, precum şi alte erori şi abateri au constituit obiectul unor numeroase sesizări şi
contestaţii din partea alegătorilor şi a observatorilor în ziua alegerilor.
Îngrădirea dreptului de vot al unor alegători de către birourile electorale ne demonstrează
imperfecţiunea procedurilor electorale, asupra cărora urmează să se mai intervină. Influenţarea
alegătorilor de către membrii birourilor electorale, precum şi permiterea de a se vota, în unele
cazuri, cu mai multe buletine de vot ne demonstrează că modalitatea de formare a birourilor
electorale nu exclude părtinirea politică a membrilor săi.
Agitaţia electorală şi coruperea alegătorilor în ziua votării nu a fost o excepţie, precum nu a fost o
excepţie şi intimidarea observatorilor pentru faptul că aceştia au sesizat neregulile din ziua votării.
Prestaţia organelor electorale la nivelul CEC este bună, însă la nivelul birourilor electorale lasă mult
de dorit. Despre aceasta ne vorbesc multiplele contestaţii depuse de alegători, concurenţi
electorali şi observatori. Numărarea paralelă a voturilor, de asemenea, a scos în evidenţă un şir de
carenţe ale prestaţiilor realizate de birourile electorale în cadrul administrării alegerilor în ziua
votării.
Luînd în consideraţie încălcările, neregulile şi abaterile de la legislaţia electorală şi reiterînd
principiile de organizare şi desfăşurare a unor alegeri libere şi corecte, LADOM apreciază alegerile
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 ca fiind parţial corecte, de asemenea, luînd în calcul
dificultăţile cu care s-au confruntat unele categorii de alegători în exercitarea dreptului de vot, le
apreciază ca fiind şi parţial libere.

CONSTATĂRI
Constatările din prezentul raport sunt formulate şi generalizate în baza unor situaţii concrete,
înregistrate de observatorii LADOM în procesul de monitorizare a alegerilor în ziua de 29 iulie
2009. Lista încălcărilor şi neregulilor înregistrate de observatorii LADOM se anexează la prezentul
raport.
Prezenţa alegătorilor la votare
Ziua alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 a fost marcată de un activism şi un interes
deosebit al alegătorilor faţă de acest proces democratic. Se pare că alegătorii au înţeles că
responsabilitatea de transfer al puterii către Parlament le revine lor, în acest context prezentînduse masiv (peste 58%) la urne. În ziua alegerilor alegătorii s-au arătat motivaţi de necesitatea
asigurării unui proces electoral liber şi corect. Sesizările şi contestaţiile depuse de către alegători au
sensibilizat organizaţiile obşteşti antrenate în observarea alegerilor, precum şi organele electorale,
spre a examina cu maximă responsabilitate toate cazurile de încălcări şi abateri de la legislaţia
electorală. Deşi problemele cu care s-au confruntat actorii implicaţi în procesul electoral au fost
soluţionate în majoritatea lor de organele electorale în mod competent şi în termeni utili, ele şi-au
lăsat totuşi amprenta asupra corectitudinii procesului electoral.
Listele electorale
Liistele electorale imperfecte au constituit obiectul sesizarii opiniei publice în majoritatea
rapoartelor LADOM. Organelor electorale l-i s-a oferit intreg spriginul echipei LADOM, care era
gata să depună eforturi alături de birourile electorale pentru evaluarea listelor electorale. Cu
regret, organele electorale nu numai ca au respins ajutorul oferit de echipa LADOM, în cele mai
multe cazuri au avut un comportament neprietenos faţă de acest proces, interzicînd observatorilor
copierea listelor electorale şi scoaterea lor din incinta secţiilor de votare.
Drept consecinţa, imperfecţiunea listelor electorale a creat cele mai multe probleme în ziua
alegerilor. Alegătorii s-au arătat nemulţumiţi de faptul că nu se regăseau în listele electorale, iar
unii dintre ei au refuzat chiar să voteze, pe motiv ca au fost excluşi din listele în care se regăseau în
cadrul alegerilor din aprilie. Ingrijorarea observatorilor şi suspiciunile reprezentanţilor
concurenţilor electorali au fost alimentate continuu de multiple prezenţe în listele electorale a
persoanelor cu domiciliul din perimetrul altor secţii de votare, includerea aceluiaşi alegător de mai
multe ori într-o listă electorală sau în liste electorale diferite, de asemenea, a persoanelor
decedate, precum şi alte erori şi nereguli.
Ingrădirea dreptului de vot al alegătorilor
Unii alegatori au fost limitaţi în exercitarea dreptului de vot pentru ca nu au fost incluşi în listele
electorale, iar alţii, venind la sectia de votare, au constatat faptul ca în dreptul numelor lor exista
deja o semnătură. In alte cazuri, membrii familiei au votat unul în locul altuia. S-au înregistrat
multiple cazuri cînd studenţilor cu viza de resedinţă expirată nu l-i s-a permis să voteze în
localitatea de domiciliu etc.
Influenţarea alegătorilor şi votarea cu mai multe buletine de vot
Unii membri ai birourilor electorale sugerau alegătorilor pentru cine trebuie sa voteze, iar alti
alegatori au primit mai multe buletine pe care le-au introdus in urna de vot.
Agitaţia electorală şi coruperea alegătorilor
Agitaţia electorală in ziua alegerilor şi oferirea de recompense alegatorilor pentru votarea unui
anumit concurent electoral nu a fost o exceptie în ziua votării. Reprezentanţii concurenţilor
electorali au utilizat diverse metode pentru a determina alegătorii să voteze un anumit concurent
electoral, începînd de la prezenţa insemnelor, fanioanelor, hainelor sau a altor elemente care
identifică concurentul electoral, pînă la oferirea de cadouri sau bani alegătorilor.

Intimidarea observatorilor
Unii dintre observatori au fost intimidati de preşedinţii birourilor electorale, membrii BE sau
reprezentantii concurentilor electorali pe motiv ca acestia sesizau încalcarile comise în sectia de
votare. Mai mulţi observatori au fost limitaţi în dreptul de a observa liber toate operaţiunile
electorale, interzicîndu-li-se să se deplaseze în interiorul secţiei de votare.
Votarea fără actele de identitate cuvenite sau fără aplicarea stampilei
Mai mulţi alegători au fost admişi să voteze la sectiile de votare cu acte de identitate inadecvate
sau cu copia actelor de identitate. Observatorii LADOM au constatat un şir de cazuri cînd
alegătorilor nu li s-a aplicat în actul de identitate stampila “alegeri 29.07.2009”, pe motiv ca aceştia
nu doreau să le fie aplicată această stampilă.
ADMINISTRAREA ALEGERILOR
Prestaţia organelor electorale
Comisia Electorală Centrală în ziua alegerilor a avut o prestaţie bună. Aceasta a supravegheat
modul de desfăşurare şi administrare a alegerilor, oferit de către organele electorale inferioare şi a
acordat asistenţa solicitată de acestea. Poziţia unor membri ai CEC pe marginea modului de
observare a alegerilor de către observatori a contribuit la intimidarea observatorilor şi a generat
mai multe contestaţii. Astfel, observatorii au fost obligaţi de unii preşedinţi ai secţiilor de votare să
observe procesul electoral dintr-un anumit loc, fiindu-le interzis să se deplaseze prin secţia de
votare.
Cu referire la transparenţa activităţii CEC, este de menţionat că în ziua alegerilor au fost respectate
termenele de transmitere a rezultatelor alegerilor din 29 iulie 2009 de la birourile electorale ale
secţiilor de votare către CEC. Informaţia parvenită la CEC pe parcursul zilei şi a nopţii de după
alegeri, cu referire la numărul de participare a alegătorilor la votare, la rezultatele preliminare ale
alegerilor pentru fiecare concurent electoral, precum şi procesele verbale ale secţiilor de votare au
devenit accesibile pentru toţi doritorii, fiind scanate şi plasate pe pagina web a CEC.
Birourile electorale
Prestaţia birourilor electorale în ziua alegerilor a înregistrat serioase lacune. Un sir de sectii de
votare au fost amenajate astfel încît cabinele de vot erau slab iluminate, urnele nu aveau un aspect
estetic sau puteau fi ajunse peste geam etc. La secţiile de votare s-au admis aglomeraţii, s-au
format cozi, ceea ce a generat uneori haos. În procesul de votare şi administrare a alegerilor au fost
admise un şir de încălcări. Chiar de la deschiderea secţiilor de votare, unele birouri electorale au
uitat sa introducă procesul verbal în urna de vot, au permis votarea multiplă sau cu acte de
identitate neconforme, au îngrădit drepturile electorale ale alegătorilor etc.
Un şir de secţii de votare au întocmit procese verbale cu diverse forme de încălcări şi erori.
Concurenţii electorali
În ziua alegerilor reprezentanţii concurenţilor electorali, în general, au avut un comportament
agreabil şi tolerant. Însă unii reprezentanţi ai acestora au admis un sir de încălcări manifestate prin
agitaţie electorală, influenţarea alegatorilor sau coruperea acestora. Organelor electorale le-au fost
adresate multiple contestaţii pe marginea neregulilor şi încălcărilor depistate.
Contestaţii
Multiplele contestaţii au fost administrate de organele electorale, în mare parte, în conformitate
cu legislaţia electorală. Contestaţiile au vizat procesul electoral în partea ce ţine de modul de
organizare şi administrare a procesului de votare, prezenţa alegătorilor în listele electorale,
îngrădirea drepturilor alegătorilor, votarea frauduloasă în locul altor persoane, votarea cu acte
nepermise sau cu copia actelor de identitate etc.
Contestaţiile au fost examinate de birourile electorale, consiliile electorale de circumscripţie,
Comisia Electorală Centrală şi instanţele judecătoreşti. Deciziile luate de aceste autorităţi în
majoritatea cazurilor au soluţionat problemele abordate şi au satisfăcut contestatarii.

NUMĂRAREA PARALELĂ A VOTURILOR
LADOM, avînd suportul a peste 2000 de observatori implicaţi în procesul de observare a modului
de desfăşurare a alegerilor, a efectuat numărarea paralelă a voturilor exprimate în majoritatea
secţiilor de votare, cu excepţia a 83 secţii din ţară şi secţiile de votare din străinătate.
Astfel, LADOM a concentrat informaţia parvenită de la 1879 secţii de votare într-o bază de date.
După agregare, repartiţia voturilor valabile pe concurenţi electorali se prezintă conform graficului
anexat la prezentul raport.
La analiza circulaţiei buletinelor de vot pe parcursul votării în fiecare din cele 1879 secţii de votare
au fost depistate mai multe erori, care pot fi sau nu considerate încălcări. Astfel, în 23 secţii de
votare au participat la votare mai mulţi alegători decît au primit buletine de vot. În 6 secţii de
votare au primit buletine de vot mai mulţi votanţi decît alegătorii incluşi în listă. În 145 de secţii de
votare au fost introduse în urnă buletine fără votanţi (adică numărul total al participanţilor e mai
mic decît buletinele din urnă). În 153 secţii de votare au fost aduse buletine din afară (adică
numărul buletinelor recepţionate de biroul secţiei de votare de la CER este mai mic decît suma
buletinelor rămase neutilizate şi cele înmînate alegătorilor). În 71 secţii de votare au fost sustrase
buletine de vot (adică numărul buletinelor recepţionate de biroul secţiei de votare de la CER este
mai mare decât suma buletinelor înmînate alegătorilor şi numărul buletinelor rămase neutilizate).
Unele erori pot să apară datorită lipsei de informaţie, deoarece nu toate procesele verbale primite
sunt completate integral. Erorile au fost comise, în principal, de birourile secţiilor de votare.
Cazurile depistate vor fi raportate CEC şi verificate minuţios de către LADOM.
Rezultatele numărării paralele a voturilor atestă că concurenţii electorali au obţinut următoarele
rezultate:
1. PCRM – 45,18%;
2. PPCD – 1,94 %;
3. AMN – 7,42%;
4. PL – 14,17%;
5. PLDM – 16,31%;
6. PDM – 12,67%;
7. PSD – 1,9%;
8. PEAV – 0,41%.
CONCLUZII
Ţinînd cont de tendinţele negative şi încălcările comise în procesul electoral, care au fost depistate
de observatorii LADOM şi reflectate în prezentul raport şi în rapoartele precedente şi reiterînd
principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte1, LADOM consideră că alegerile
parlamentare din 29 iulie 2009, au fost parţial corecte. Ţinînd cont de dificultăţile cu care s-au
confruntat alegătorii din stînga Nistrului, cetăţenii aflaţi peste hotare şi studenţii în ce priveşte
exercitarea dreptului de vot, alegerile au fost parţial libere.
Luîndu-se în calcul faptul că, potrivit prevederilor art.62 şi 135 din Constituţie, Curtea
Constituţională este unica autoritate care confirmă rezultatele alegerilor şi se pronunţă asupra
validării sau invalidării alegerilor parlamentare, considerăm necesar ca în cadrul acestui important
proces de legalizare a procesului de transfer al puterii de la popor către Parlament să fie
atenţionate organele electorale, concurenţii electorali, autorităţile publice şi instituţiile massmedia cu referire la necesitatea respectării necondiţionate a tuturor normelor şi standardelor în
1 Conform Codului bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a
Consiliului Europei, adoptat in 2002 şi a Documentului Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea
umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991.

materie electorală, în scopul asigurării unui proces electoral liber şi corect.

