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I. Introducere
Perioada de monitorizare: 19 martie – 2 aprilie 2009
Al doilea raport de monitorizare a procesului electoral în regiunea transnistreană,
elaborat de Asociaţia Promo-LEX, conţine analiza unei ample campanii de monitorizare
şi reflectă situaţia electorală în regiunea transnistreană a Republicii Moldova în
perioada menţionată.
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”.
Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – "Coaliţia 2009" reprezintă o uniune
benevolă a peste 60 de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care au
drept scop să contribuie la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2009 într-un mod
corect, transparent şi democratic, elemente esenţiale pentru dezvoltarea societăţii şi
integrarea europeană a ţării noastre.
Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, ce
urmăreşte beneficiul public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova, fondată în 2002.
Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvolatrea democraţiei în
Republica Moldova prin promovarea şi apărarea drepturilor omului şi prin consolidarea
societăţii civile.
Datele prezentate în raport sunt colectate prin observare directă, efectuată în toate
cele 5 raioane şi 2 municipii din regiunea transnistreană, iar concluziile şi
recomandările raportului sunt formulate cu bună credinţă, avînd drept scop contribuţia
la edificarea unui proces electoral transparent şi corect în regiunea transnistreană a
Republicii Moldova.
Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia
Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia SUA
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

II. Sumar executiv
CEC a repartizat pentru cele 10 secţii de votare, deschise pentru 223580 alegători din
regiunea transnistreană doar 14500 buletine de vot, iar birourile electorale nu au
desfăşurat activităţi de informare a acestora privind data, locul şi modalitatea
exercitării dreptului la vot.
În s.Corjova acţiunile reprezentanţilor administraţiei separatiste exercită presiuni şi
ameninţă alegătorii, membrii organelor electorale şi ai administraţiei publice locale.
Agravîndu-se situaţia, CEC a efectuat o vizită de documentare şi a emis un apel adresat
autorităţilor constituţionale, misiunilor diplomatice şi internaţionale, inclusiv de
observare. Cu 2 zile înaintea zilei alegerilor, secţia de votare nr.5 din Corjova rămîne
deocamdată fără inventarul electoral necesar, iar situaţia foarte tensionată.
Comisia Unificată de Control nu este în stare să asigure monitorizarea şi controlul
asupra evenimentelor ce au loc în Zona de Securitate şi alte zone ale regiunii
transnistrene.

În regiunea transnistreană sunt exercitate de către administraţia regională presiuni
asupra alegătorilor în vederea neparticipării lor la votare. De asemenea, au fost
observate numeroase cazuri de intimidare şi presiuni exercitate asupra funcţionarilor
locali şi alegătorilor.
Posturile de control împiedică concurenţii să transporte în regiune materialele cu
caracter electoral, iar organele de forţă din Transnistria desfăşoare activităţi de
prevenire şi curmare a agitaţiei electorale.
În mare parte, populaţia regiunii nu a avut acces la informaţiile cu caracter electoral,
nu au avut loc dezbateri sau întruniri electorale cu participarea concurenţilor. Massmedia regională a reflectat tendenţios şi în termeni negativi informaţia despre situaţia
electorală din Republica Moldova.

III. Activitatea organelor electorale
La 20 martie 2009 prin Hotărîrea CEC nr.2355 “cu privire la tipărirea şi distribuirea
buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009”
a fost decisă editarea buletinelor de vot şi respectiv repartizarea lor consiliilor
electorale de circumscripţie pentru localităţile din stînga Nistrului după cum urmează:
Anenii Noi, Circumscripţia Electorală (CE) nr.4 – 6000 buletine, Rezina CE nr.26 – 2500
buletine.
La 24 martie 2009 prin Hotărîrea CEC nr.2371 “cu privire la tipărirea şi distribuirea
buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009”
a fost decisă editarea buletinelor de vot şi respectiv repartizarea lor consiliilor
electorale de circumscripţie pentru localităţile din stînga Nistrului după cum urmează:
Căuşeni CE nr.10 – 2300 buletine, Dubăsari CE nr.15 – 1900 buletine, Floreşti CE nr.18
– 1500 buletine, Ştefan Vodă CE nr.32 – 300 buletine.
Total pentru localităţile din stînga Nistrului au fost editate şi respectiv prevăzute numai
14500 buletine de vot. Organele electorale cunosc, inclusiv din primul Raport de
monitorizare elaborat de Promo-LEX, că numărul exact de cetăţeni cu drept de vot
domiciliaţi în localităţile aflate sub controlul administraţiei de la Tiraspol este de
223580. Deciziile CEC menţionate exclud din start posibilitatea participării la vot a
209080 cetăţeni din acest teritoriu, ceea ce constituie de fapt peste 8 la sută din
numărul total al alegătorilor din Moldova.
Observatorii nu au constatat careva eforturi consistente ale organelor electorale din
teritoriu (secţiile de votare nr.59 din s.Sănătăuca, nr.3 din or.Rezina, nr.4 din s.Cocieri,
nr.6 din s.Doroţcaia, nr.40 şi 41 din s.Varniţa, nr.33 din s.Hagimus, nr.23 din
s.Răscăieţi, nr.23 din s.Copanca şi nr.27 s.Fîrlădeni) în vederea informării populaţiei cu
drept de vot din localităţile din stînga Nistrului şi unele localităţi din dreapta rîului,
privind data şi locul votării, or această obligaţie revine acestora în virtutea art.30 Cod
Electoral.
Reprezentanţii autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova la Comisia Unificată
de Control, au comunicat prevederile Hotărîrii CEC nr.2282 din 10 martie 2009 „cu
privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în unele
localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului
Căuşeni la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009”, solicitînd CUC

monitorizarea desfăşurării procesului electoral în zona de securitate. Reprezentanţii
administraţiei de la Tiraspol în această structură au respins includerea acestei chestiuni
în agenda discuţiilor, specificînd că deschiderea acestei secţii de votare este o
provocare din partea autorităţilor constituţionale. Reprezentantul Federaţiei Ruse în
CUC, Serghei Gorlov, practic a susţinut poziţia Tiraspolului, declarînd că deschiderea
secţiei de votare în localitatea Corjova, poate tensiona situaţia în zona de securitate şi
a recomandat locuitorilor satului să voteze la secţia de votare din satul Cocieri.
Ministerul Reintegrării a emis o declaraţie prin care şi-a exprimat nedumerirea referitor
la aceste expuneri.
La 30 martie 2009 o delegaţie CEC, condusă de preşedintele acesteia, au efectuat o
vizită în satul Corjova, r-ul Dubăsari pentru a se documenta asupra problemelor ce ţin
de organizarea şi buna desfăşurare a procesului electoral în această localitate. Vizita a
fost efectuată în contextul agravării şi tensionării situaţiei din localitate, intimidarea
membrilor APL şi organelor electorale locale şi alegătorilor-ul. Ca rezultat al acestei
vizite, prin hotărîrea CEC nr.2424 din 31 martie 2009 a fost aprobat textul apelului
adresat Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Comisiei
Unificate de Control, Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova, Oficiului
Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunii OSCE în
Moldova, Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Ambasadei Ucrainei în
Republica Moldova, Misiunilor de observatori. Prin acest apel CEC a solicitat asigurarea
securităţii şi acordarea asistenţei autorităţilor publice locale şi biroului electoral al
secţiei de votare nr.5 din Corjova, în vederea bunei desfăşurări a alegerilor
parlamentare din 5 aprilie 2009.
Comisia Unificată de Control, în cadrul şedinţei din 2 aprilie 2009 nu a discutat
problema, deoarece delegaţia Tiraspolului s-a împotrivit iniţiativei autorităţilor
constituţionale. Autorităţile Republicii Moldova au declarat ulterior că vor asigura
securitatea secţiei de votare, însă reprezentanţii regimului separatist au afirmat că
localitatea se află sub controlul lor. Situaţia din Corjova rămîne tensionată.

IV. Activitatea autorităţilor transnistrene
IV. 1 Împiedicarea administrării alegerilor în zona de securitate
La 19 martie 2009 la postul de control „Pohrebea-Coşniţa” au fost sechestrate urnele
de vot ale secţiei de votare nr.5 din s.Corjova. Administraţia regiunii refuză restituirea
acestora. Pînă la momentul de faţă secţia respectivă nu dispune de alte urne de vot.
Ulterior, au fost intensificate presiunile şi acţiunile de intimidare la adresa
reprezentanţilor administraţiei publice locale, membrilor biroului electoral şi
locuitorilor. Astfel, preotul şi primarul localităţii au fost vizitaţi repetat de reprezentanţii
presupusului „minister al securităţii transnistrene”, fiind ameninţaţi. Mesajul acestora:
„În cazul în care nu se vor supune vor fi create condiţii insuportabile pentru libertatea
şi securitatea lor individuală”.
Conducătorii unor instituţii de stat din această localitate (Sucitu, Popuşoi şi Guriţenco)
au fost chemaţi la miliţia din Dubăsari, fiind impuşi să semneze careva „acte” prin care
se obligă să se abţină de la activităţile de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
Citaţii similare au primit unii consilieri locali, iar unii veterani ai războiului din 1992 au
fost vizitaţi la domiciliu de către reprezentanţi ai structurilor de forţă din regiune, fiind
ameninţaţi cu sancţiuni în cazul în care se vor implica în procesul electoral.

Totodată, numeroase persoane angajate la întreprinderile sau instituţiile din
or.Dubăsari au fost avertizate cu concedierea de la serviciu în cazul în care vor
participa activ la procesul electoral sau vor susţine persoanele implicate în acest
proces.
Localitatea Corjova este patrulată intens de miliţieni în uniformă. În discuţiile lor cu
locuitorii îi ameninţă cu consecinţe foarte grave în ziua alegerilor, în cazul în care secţia
va fi deschisă, menţionînd că este inevitabilă repetarea scenariului din iunie 2007 sau
chiar agravarea situaţiei.
IV.2 Împiedicarea desfăşurării campaniei electorale
Reprezentanţii administraţiei regionale de la Tiraspol au creat obstacole concurenţilor
electorali.
Posturile „vamale”, „de securitate” şi „grăniceri” au intensificat controlul persoanelor,
fiind înregistrate numeroase cazuri de confiscare a bunurilor şi materialelor cu caracter
electoral, deşi legislaţia regională nu prevede sancţiuni, respectiv nu interzice astfel de
activităţi. Acţiunile reprezentanţilor acestor posturi sunt inadecvate. În unele cazuri au
fost întocmite procese verbale pe numele persoanelor ce deţin astfel de materiale, iar
în alte cazuri materialele au fost confiscate fără întocmirea unor asemenea „acte”. La
31 martie 2009 la un post de televiziune regional, dl. Diacenco, şeful postului „Varniţa”
a afirmat că „în privinţa persoanelor reţinute pentru transportarea materialelor cu
caracter electoral va fi intensificat controlul la traversarea „hotarului”. Nu există careva
sancţiuni pentru aceşti cetăţeni, noi confiscăm materialele şi le transmitem organelor
ierarhic superioare. Cu cetăţenii desfăşurăm discuţii, le explicăm că agitaţia este
interzisă şi ei merg mai departe”. Din declaraţiile acestuia reiese că acţiunile organelor
de control din regiune sunt abuzive şi se aplică selectiv.
Astfel de acţiuni sunt reflectate şi comentate negativ în presa regională avînd drept
scop descurajarea alegătorilor să distribuie sau să transporte careva materiale cu
caracter electoral în regiunea transnistreană. Postul de televiziune „TV PMR” a difuzat
un material amplu despre reţinerea cîtorva persoane, care transportau materiale cu
caracter electoral, acestea fiind tratate respectiv. Ştirea a fost însoţită de un apel al
serviciilor regionale de securitate prin rînd cursiv, care solicita telespectatorilor să
anunţe serviciile respective despre orice agitaţie electorală pe teritoriul regiunii. În
acest sens a fost plasat numărul de telefon iar ofiţerul securităţii, avînd glasul schimbat
şi faţa acoperită a invitat populaţia regiunii să nu participe la alegeri aducînd în acest
sens aceleaşi argumente invocate de administraţia regiunii.
La 22 martie 2009 în jurul orelor 00.00 o patrulă a miliţiei rutiere din regiune i-a reţinut
în centrul or.Grigoriopol pe dnii Gangaliuc Dumitru şi Jmacov Alexandru. Aceştia
încleiau afişe electorale ale MAE, fiind reţinuţi mai bine de 3 ore iar materialele fiind
sustrase. A doua zi au fost citaţi din nou, însă după o perioadă îndelungată de
incertitudine ei au fost eliberaţi fiindu-le aduse scuze. Totodată, aceştia au fost rugaţi
să nu divulge publicului circumstanţele cazului.
Au fost reţinuţi la posturile de control: Anatol Brînză (cu materiale ale PLDM), Ivan
Separa (cu cca 50 CD cu muzică şi alte materiale ale PCRM) şi Anatol Uzunov (cu
materiale ale AMN).
Ion Mutilica, locuitor al mun.Bender a fost reţinut de miliţie într-o piaţă din oraş pentru
distribuirea materialelor electorale ale PLDM.

La 26 martie 2009 au fost reţinute alte 2 persoane în mun. Bender. Acestea aveau în
automobil materiale electorale ale PL.
Cazuri de reţinere a persoanelor care transportau sau aveau asupra lor materiale cu
caracter electoral au fost înregistrate şi în r-ul Dubăsari. Nu au fost semnalate de către
observatori incidente de acest gen la posturile de control din Camenca, Slobozia şi
Rîbniţa.
IV. 3 Intimidarea funcţionarilorşi a alegătorilordin regiune
În special, după refuzul Preşedintelui ţării de a se deplasa la Tiraspol, s-a observat o
intensificare a acţiunilor menite să împiedice desfăşurarea campaniei electorale şi
participarea alegătorilor din regiune la scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009. Acţiuni
de intimidare au fost înregistrate în r-ul Grigoriopol şi r-ul Dubăsari.
La 31 martie 2009 Administraţia raională Grigoriopol a convocat o întrevedere cu
majoritatea profesorilor, directorilor de şcoli şi primarii localităţilor r-ului Grigoriopol. În
cadrul acestui eveniment, participanţilor li s-a solicitat să se abţină de la participarea la
vot, inclusiv să nu organizeze deplasarea cetăţenilor la secţiile de votare, deschise în
localităţile aflate sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale.
La 31 martie şi 1 aprilie 2009 au fost convocaţi directori ai diverselor întreprinderi şi
instituţii din mun.Bender. Acestora, de asemenea, li s-a cerut să nu participe la alegeri
şi să se abţină de la orice activităţi cu caracter electoral.
Administraţia separatistă implică toate forţele disponibile pentru tensionarea situaţiei
în jurul secţiei de votare nr.5 din s. Corjova, r-ul Dubăsari. Ameninţările includ inclusiv
avertizări de concediere de la serviciu, adresate rudelor persoanelor active. Astfel,
soţia Primarului de Corjova, angajată a unei structuri administrative din or.Dubăsari,
este ameninţată permanent cu concedierea din cauza poziţiei şi funcţiei soţului.
IV. 4 Presiuni asupra alegătorilor
După mediatizarea poziţiei Tiraspolului şi a reprezentantului Federaţiei Ruse în cadrul
CUC, prin intermediul mass-media, au fost difuzate unele declaraţii, apeluri etc. ale
unor formatori de opinie din regiune.
Reprezentanţi ai diverselor organizaţii social-politice în special cu caracter patriotic,
militar şi de cazaci din regiune au emis un apel prin care au chemat populaţia să
protesteze faţă de deschiderea secţiei de votare din satul Corjova şi să nu admită
deschiderea ei.
Opiniile alegătorilor privind participarea lor la alegeri sunt diverse. Totuşi, numărul
alegătorilor din Transnistria, care se vor prezenta la secţiile de votare, va scădea din
contul celor ameninţaţi cu concedierea de la serviciu în cazul în care vor merge la vot.
Aceştia motivează în primul rînd cu lipsa acordului administraţiei de la Tiraspol, care
dispune de cîteva mijloace eficiente de control asupra categoriei menţionate: a)
verificarea faptului participării datorită aplicării ştampilei „Votat” în fişa buletinului de
identitate; b) înregistrarea persoanelor la posturile de control; şi c) supravegherea
directă a secţiilor de votare de către colaboratorii serviciilor de securitate din regiune.

V. Desfasurarea Campaniei electorale a partidelor
V.1 Generalităţi
În general, în regiunea transnistreană nu au fost înregistrate activităţi caracteristice
unei campanii electorale autentice. Alegătorii regiunii au fost practic lipsiţi de orice
posibilitate de a participa liber la procesul electoral, fiind lipsiţi în acest sens de
libertatea de opinie, libertatea de expresie şi la informare precum şi de libertatea
întrunirilor. În condiţiile numeroaselor obstacole în calea liberei circulaţii lipsa acestor
libertăţi afectează definitiv posibilitatea alegătorilor de a participa activ în campania
electorală şi de a produce un vot conştient.
Cea mai gravă situaţie a fost atestată şi se menţine în localitatea Corjova. Promo-Lex a
relatat o evoluţie pozitivă în primul Raport de monitorizare, însă ulterior situaţia a
degradat în mod continuu.
V.2 Afişele şi alte materiale electorale
În lipsa locurilor speciale pentru afişajele electorale unii concurenţi electorali le-au
plasat în locurile unde de obicei plasarea este interzisă (stîlpi, indicatoare rutiere etc.).
Deşi au fost înregistrate cazuri de confiscare a afişelor şi a altor materiale electorale la
posturile de control, totuşi în regiunea transnistreană, observatorii Promo-LEX au
relatat prezenţa afişelor electorale în diverse localităţi ale regiunii.
Astfel, în dimineaţa zilei de 25 martie 2009 pe majoritatea stîlpilor de pe traseul
Bender – Tiraspol au fost încleiate afişele electorale ale concurentului electoral PCRM.
Afişele conţineau simbolica Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi inscripţia
în limbile română şi rusă „Moldova Europeană o construim împreună”. Afişele au fost
încleiate la înălţimea de peste 2 metri, ceea ce indică faptul că acestea au fost plasate
cu folosirea tehnicii speciale. Faptul că acestea erau prezente inclusiv în imediata
apropiere de posturile de pacificatori şi ale posturilor miliţiei regionale, indică asupra
coordonării cu administraţia de la Tiraspol.
Amintim că în dimineaţa zilei de 25 martie 2009, Preşedintele Republicii Moldova
Vladimir Voronin (liderul formaţiunii politice menţionate şi candidatul nr.1 pe listele
electorale ale acesteia) urma să întreprindă o vizită la Tiraspol pentru a se întîlni cu
reprezentanţii administraţiei separatiste. În ultimul moment însă vizita a fost anulată în
semn de dezacord cu decizia regimului de la Tiraspol de a interzice intrarea în regiune
a mediatorilor în procesul de negocieri în formatul 5+2 din partea Statelor Unite şi ai
Uniunii Europene.
La 26 şi 27 martie 2009 gestul a fost repetat în municipiul Bender (Tighina). Pe
majoritatea arterelor municipiului au fost prezente aceleaşi afişe cu acelaşi conţinut.
Atît în mun.Tiraspol cît şi în Bender nu au mai fost afişate alte materiale electorale ale
altor concurenţi electorali. În aceste 2 urbe locuiesc peste 88.000 cetăţeni cu drept de
vot din totalul de 223.580 domiciliaţi în teritoriul controlat de administraţia de la
Tiraspol.
În general, afişele electorale ale anumitor concurenţi au fost observate numai în
anumite zone ale regiunii transnistrene. Cea mai insistentă formaţiune politică privind
afişele electorale în regiunea transnistreană s-a dovedit a fi Mişcarea Acţiunea
Europeană (MAE). Afişele acestui concurent electoral au fost întîlnite în majoritatea
localităţilor r-ul Grigoriopol şi r-ul Rîbniţa, precum şi în unele localităţi din r-ul
Camenca, r-ul Dubăsari şi r-ul Slobozia.
În unele localităţi ale r-ul Dubăsari precum s.Corjova şi or. Dubăsari au fost observate
cîteva afişe ale Partidului Conservator.
De cele mai multe ori afişele nu au fost deteriorate.

În perioada de monitorizare, au fost observate materiale cu caracter electoral şi ale
altor concurenţi în anumite sectoare ale Transnistriei. Astfel, la staţiile rurale de
autobus Erjova, Sărăţei şi Molochişul Mic au fost materiale neîncleiate ale UCM.
La Uzina Metalurgică din Rîbniţa au fost distribuite în mod clandestin pliante ale AMN şi
PD. Totodată, în vestiarele Uzinei Metalurgice din or.Rîbniţa au fost găsite cîteva
broşuri editate, în limba rusă, de către PPCD, cu caracter denigrant la adresa PLDM şi
AMN. Una dintre acestea nu conţine informaţii despre editura şi tirajul materialelor
respective. De asemenea, astfel de materiale au fost observate în Policlinica or.Rîbniţa.
În general, reprezentanţii altor concurenţi electorali au ales să distribuie materialele
electorale în mod individual, adică să le transmită rudelor, colegilor sau altor persoane
de încredere (PLDM, AMN, PCRM, MAE, UCM).
La 19 martie 2009 un grup de persoane au sosit în or.Camenca, purtînd haine roşii cu
inscripţia şi simbolica partidului comunist. Materialele şi mesajul nu au fost clare,
deoarece nu conţin apel direct de chemare la vot. Însă acestea au fost percepute de
populaţie ca agitaţie electorală.
În perioada de monitorizare a fost observată o intensificare a controlului la posturile
„vamale” din regiune. Reprezentanţii acestora au verificat mai atent şi au adresat
deseori întrebări directe persoanelor despre transportarea materialelor de agitaţie
electorală.

VI. Mass-media
VI.1 Lipsa dezbaterilorelectoraleîn mijloacelemass-media regionale
Numai unele posturi moldoveneşti de televiziune şi radio pot fi recepţionate parţial în
regiunea transnistreană, pentru aceasta fiind necesar dispozitiv special. Pachetul oferit
de întreprinderea specializată din regiune nu include transmisiunea acestora.
În acest context, alegătorii din numeroase localităţi din regiune nu au posibilitatea de a
viziona dezbaterile televizate electorale, organizate în cadrul campaniei electorale din
Moldova. În acelaşi timp, posturile regionale TV şi radio nu au organizat şi nu
retransmit careva dezbateri cu caracter electoral.
În unele localităţi din regiunea transnistreană sunt recepţionate mijloace tv şi radio
naţionale, dar la aceste posturi nu au fost înregistrate cazuri de difuzare a informatiilor
pentru alegatorii regiunii transnistrene despre data şi locul realizării dreptului de a
alege. Ca rezultat influenţa surselor mass-media regionale prevalează şi respectiv
poate duce la absenţa masivă a locuitorilor regiunii la secţiile de votare.
VI.2. Prestaţiamass-media regională
Informaţiile prezentate populaţiei de către mass-media regională continuă să poarte un
caracter pronunţat negativ, deseori confuz, ambiguu şi redă senzaţia unei dirijări sau
orchestrări centralizate. De altfel această orchestrare centralizată este vizibilă în
majoritatea surselor mass-media din regiune.
În general, mass-media din Transnistria reflectă nesemnificativ şi deseori tendenţios
evenimentele importante care au loc în alte regiuni ale R.Moldova. Acest volum al
informaţiilor poartă un caracter pronunţat negativ, iar alegerile din 5 aprilie 2009 sunt
comentate foarte rar şi deseori în context negativ.
Deschiderea secţiei de votare în s.Corjova a fost reflectată tendenţios în mijloacele
mass-media, promovînd în societate intoleranţă şi agresiune. Jurnaliştii nu respectă

normele elementare ale Codului Deontologic prezentînd în exclusivitate poziţia
administraţiei regiunii şi a adepţilor lor. Totodată, în această campanie au fost
implicate şi mediatizate pe larg reacţiile unor lideri ai diverselor organizaţii cu caracter
politic, militar sau patriotic din regiune, care au chemat populaţia regiunii să adopte o
poziţie intolerantă faţă de situaţia de la Corjova. În acest sens poate fi menţionat apelul
“Protestăm şi nu vom permite!” publicat în ziarul “Zarea Pridnestrovia”.
La 31 martie 2009 Consiliul Coordonator al asociaţiilor obşteşti şi partidelor politice din
regiune a adoptat un nou apel, reiterînd practic adresarea din 23 ianuarie 2009 către
populaţia din regiune privind necesitatea boicotării alegerilor parlamentare din 5
aprilie, argumentînd că Moldova „urmăreşte cu consecutivitate distrugerea structurii
sociale şi statale a „RMN”.
În termeni mai rezervaţi şi imparţiali evenimentele din partea dreaptă a Nistrului sunt
descrise de ziarele de opoziţie „Celovek i ego prava” şi „Novaia Gazeta”. Acestea
publică informaţii ce ar putea fi interpretate ca publicitate electorală, însă impactul
acestor materiale în context electoral este nesemnificativ, datorită tirajului redus
(tirajul ambelor publicaţii fiind de 5300 exemplare).
La 28 martie 2009, în cadrul unei emisiuni, postul de televiziune TSV a difuzat ştiri cu
conţinut neutru despre scrutinul electoral din 5 aprilie. Fiind prezentate rezultatele
sondajului de opinie au fost intervievaţi 2 concurenţi electorali (Mihai Ghimpu, PL şi
Vlad Filat, PLDM).
Pentru a crea o imagine cantitativă şi calitativă a informaţiei recepţionate de locuitorii
regiunii, în perioada 31 martie – 2 aprilie a fost efectuată o monitorizare mai detaliată a
surselor mass-media din regiune, difuzate în fiecare zi. Analiza se referă numai la
cantitatea totală a subiectelor difuzate de sursa mass-media, cîte din ele se referă
direct sau indirect la alte regiuni ale Republicii Moldova, cîte din acestea conţin
informaţii directe sau indirecte privind scrutinul din 5 aprilie, precum şi conţinutul
acestor informaţii după criteriile pozitiv, negativ şi neutru.

VI.3. Analiza cantitativă şi calitativă a unor surse mass- media pentru perioada 31 martie 2 aprilie, 2009
Pentru a crea o imagine cantitativă şi calitativă a informaţiei recepţionate de locuitorii
regiunii, în perioada 31 martie – 2 aprilie a fost efectuată o monitorizare mai detaliată a
surselor mass-media din regiune, difuzate în fiecare zi. Analiza se referă numai la
cantitatea totală a subiectelor difuzate de sursa mass-media, cîte din ele se referă
direct sau indirect la alte regiuni ale Republicii Moldova, cîte din acestea conţin
informaţii directe sau indirecte privind scrutinul din 5 aprilie, precum şi conţinutul
acestor informaţii după criteriile pozitiv, negativ şi neutru.

Diagrama 1. Analiza cantitativa a informatiilor difuzate in sursele mass-media
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Diagrama 2. Analiza calitativa a informatiilor difuzate in sursele mass-media despre alte regiuni
ale RM
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Diagrama 3. Analiza calitativa a informatiilor difuzate in sursele mass-media despre alte regiuni
ale RM in context electoral
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Recomandări
 Asigurarea secţiilor de votare deschise pentru alegătorii
transnistreană cu un număr suficient de buletine de vot;

din

regiunea

 Respectarea de către Comisia Unificată de Control a legislaţiei naţionale şi a
documentelor internaţionale;
 Informarea şi educarea electorală a cetăţenilor regiunii transnistrene. Informarea
cetăţenilor cu drept de vot despre data alegerilor, locul şi modalitatea exercitării
dreptului la vot;
 Asigurarea secţiilor de votare cu inventar electoral necesar;
 Asigurarea securităţii tuturor secţiilor de votare, inclusiv a celor deschise pentru
alegătorii din regiunea transnistreană;
 Investigarea tuturor situaţiilor şi a cazurilor de încălcare a drepturilor electorale
de către organele competente şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare;
 Asigurarea cu asistenţă juridică calificată, gratuită din partea statului pentru a
persoanele reţinute sau persecutate de către reprezentanţii structurilor de forţă;

