promovarea democraţiei şi a drepturilor omului

COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE

ASOCIAŢIA PROMO-LEX
RAPORT
Monitorizarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 în
secţiile de votare din afara Republicii Moldova
Perioada de monitorizare: 5 septembrie 2010
Publicat la 17 septembrie 2010

... more than a decade of joint action to promote democracy, the rule of law, respect for human rights and
fundamental freedoms in Europe ...

Pagina 1 din 13

Raport
de monitorizare a scrutinului referendumul constituţional
republican din 5 septembrie 2010
I. Rezumat
II. Constatări şi Tendinţe
A. ORGANE ELECTORALE
• Prezenţa membrilor Birourilor Electorale a Secţiilor de Votare (BESV) la
scrutin
• Instruirea membrilor BESV
B. CAMPANIA DE INFORMARE ŞI EDUCAŢIE
• Gradul scăzut de informare a cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării
• Campania de informare si educare efectuată de autorităţile electorale
C. ASIGURAREA MATERIALĂ A DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR
D. LISTELE ELECTORALE
E. DESFĂŞURAREA VOTĂRII
• Deschiderea BESV
• Prezenţa terţilor la procedurile electorale
III Îngrijorări
IV. Recomandări

Pagina 2 din 13

Efortul de monitorizare Promo-LEX
Monitorizarea referendumului republican constituţional, care s-a desfăşurat la 5 septembrie 2010, este
un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în parteneriat cu Asociaţia „Moştenitorii” în cadrul
Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. „Coaliţia 2009”, care este o uniune benevolă de
organizaţii non-guvernamentale, ce implementează proiecte întru îmbunătăţirea procesului electoral şi
sporirea încrederii cetăţenilor în proces.
Programele de monitorizare a alegerilor în cadrul „Coaliţiei 2009” sunt implementate atît de „PromoLEX”, cît şi de alte organizaţii care fac parte din aceasta.
Un număr de 79 de observatori naţionali au monitorizat desfăşurarea referendumului în 40 secţii de
votare din Belgia (Bruxel), Cehia (Praga), Grecia (Atena, Iraklion, Salonik), Franţa (Paris, Toulouse),
Germania (Berlin, Munchen, Hamburg), Spania (Madrid, Santander), Portugalia (Lisabona, Faro,
Portimao), România (Bucureşti – 2, Galaţi, Timişoara, Cluj, Iaşi), Federaţia Rusă (Moscova,
Domdedovo, Mojaisk, St. Peterburg), Ucraina (Odesa), Italia (Roma – 2, Mestre -2, Milano -2, Padova
-2, Bologna -2, Parma, Torino, Verona, Napoli).
Proiectul a fost implementat cu suportul “Programului pentru Susţinerea Democraţiei în Moldova”,
iniţiativă comună al Uniunii Europene şi Consiliului Europei.
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului.
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_____________________________________________________________________________
I. Rezumat
_____________________________________________________________________________
În ziua desfăşurării referendumului, observatorii independenţi aflaţi în cele 40 de secţii de votare
deschise peste hotarele ţării au avut drept scop monitorizarea tuturor proceselor electorale din interiorul
secţiilor de votare, precum şi monitorizarea rezultatelor campaniilor de educaţie şi informare a
cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării.
Observatorii au constatat un grad sporit de satisfacţie şi entuziasm în rîndurile cetăţenilor din secţiile
de votare deschise în oraşele din străinătate unde nu sunt ambasade sau consulate ale Republicii
Moldova. Nu a fost constatat nici un caz de intimidare a alegătorilor sau a observatorilor de către
autorităţile electorale, aceştia din urmă demonstrînd receptivitate şi atitudine constructivă. Mai multe
Birouri Electorale ale Secţiilor de Votare (BESV) au conlucrat cu autorităţile locale din oraşele în care
se aflau pentru dotarea secţiilor de votare cu urne transparente şi cabine de vot.
În acelaşi timp, observatorii au constatat un nivel inadecvat de instruire a membrilor BESV, dese fiind
cazurile cînd aceştia nu cunoşteau suficient de bine procedurile electorale. Au fost constatate chiar
cazuri cînd membrii unor BESV nu au beneficiat deloc de instruire. În cîteva cazuri membrii BESV
nici nu ştiau dacă activează în bază de voluntariat sau urmează să fie remuneraţi pentru munca lor.
Observatorii au constatat numeroase cazuri cînd secţiile de votare au fost deschise votării după ora
07:00, în anumite cazuri întîrziind cu mai mult de jumătate de oră. Îngrijorătoare sunt și desele
constatări privind absenţa unora dintre membrii BESV în ziua scrutinului, de cele mai multe ori
absentînd membrii delegaţi de careva dintre participanţii la referendum.
O îngrijorare serioasă este campania foarte slabă, iar uneori chiar inexistentă, de informare şi educare a
alegătorilor aflaţi peste hotarele ţării. Alarmante au fost desele constatări privind necunoaşterea de
către cetăţeni a actelor de identitate necesare pentru a vota – 360 de alegători nu au putut vota pentru că
nu aveau la ei decît buletin de identitate. În acelaşi context, au fost înregistrate numeroase plîngeri din
partea alegătorilor despre campania foarte slabă de informare privind referendumul – scopul acestuia,
tematica, posibilele efecte.
Observatorii îşi exprimă îngrijorarea cu privirea la desele cazuri de prezenţă a organelor locale de
menţinere a ordinii publice. Acestea, chiar dacă nu au intrat niciodată în contact direct cu alegătorii,
oricum puteau intimida careva dintre cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotarele ţării fără a avea actele
necesare în acest sens.
Reieşind din constatările efectuate şi îngrijorările formulate, observatorii au formulat o serie de
recomandări actorilor electorali pentru îmbunătăţirea calităţii procesului electoral. Dintre acestea
printre cele mai importante sunt îndemnul către autorităţile electorale de a efectua campanii de educare
şi instruire a cetăţenilor mai consistente peste hotarele ţării şi de a instrui mai calitativ membrii BESV.
Autorităţile publice sunt îndemnate să conlucreze cu organele de ordine publică locale pentru a evita
prezenţa reprezentanţilor acestora în zilele scrutinului în preajma secţiilor de votare, purtînd uniformă
şi fiind înarmaţi.
Participanţilor (iar pe viitor concurenţilor) electorali li se recomandă să disciplineze membrii delegaţi
de ei în BESV peste hotarele ţării pentru a asigura prezenţa tuturor membrilor BESV în zilele de
scrutin la secţiile de votare, participînd activ la toate procedurile electorale. Tot ei sunt încurajaţi să
desfăşoare campanii mai ample de informare a cetăţenilor de peste hotare privind poziţia adoptată.
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_____________________________________________________________________________
II. Constatări şi tendinţe
_____________________________________________________________________________
A. ORGANE ELECTORALE
În ziua desfăşurării scrutinului, au fost constatate numeroase cazuri de absenţă a unor membri ai
birourilor electorale ale secţiilor de votare (BESV) de la desfăşurarea tuturor procedurilor electorale.
Aproape de fiecare dată s-a constatat absenţa membrilor BESV desemnaţi de careva dintre partide. Au
fost constatate cazuri de influenţare a opiniei alegătorilor de către unii dintre membrii BESV. O altă
tendinţă o reprezintă gradul insuficient de cunoaştere a procedurilor electorale de către membrii BESV,
ceea ce indică asupra unei instruiri necalitative.
•

Prezenţa membrilor BESV la desfăşurarea procedurilor electorale

Conform art. 29/1 al. 4 al Codului Electoral, BESV din străinătate este constituit dintr-un
preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din cadrul acestora sau
al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic şi din 6–10 reprezentanţi ai partidelor şi
altor organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid sau
altă organizaţie social-politică.
Completarea BESV din străinătate cu reprezentanţii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice
reprezentate în Parlament se face de către Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău, iar în
cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient pentru completarea BESV din
străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electorală Centrală, din Registrul
funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE).
Necesitatea prezenţei tuturor membrilor biroului secţiei de votare este necesară în vederea
desfăşurării transparente şi corecte a procedurilor electorale. În virtutea statutului pe care îl oferă
calitatea de membru al biroului secţiei de votare şi anume de funcţionar electoral, precum şi a
faptului că membrii acestor birouri ar avea dreptul la remunerare, considerăm că exercitarea acestor
obligaţiuni urma să fie determinată de buna credinţă a acestora.
Pe parcursul zilei scrutinului electoral s-a observat că în mai multe secţii de votare au lipsit de la
toate procedurile electorale unii membrii din partea anumitor partide. Totodată unii din ei au
încercat să influenţeze opinia alegătorilor. În acest sens, constatările relevante sunt:
- Secţia 299, Cehia, Praga – membrul BESV delegat de PCRM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
- Secţia 301, Grecia, Atena – membrul BESV delegat de PCRM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
- Secţia 303, Grecia, Iraklion – membrul BESV delegat de PCRM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
- Secţia 304, Grecia, Thessaloniki – membrii BESV delegati de PCRM şi PL au lipsit pe tot
parcursul zilei scrutinului.
- Secţia 307, Franţa, Paris – membrul BESV delegat de PCRM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
- Secţia 312, Germania, Hamburg – din totalul de 9 membri ai biroului au asistat la lucrările
electorale doar 5 membri.
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•

Secţia 314, Italia, Roma – membrii BESV delegaţi de PCRM şi AMN au lipsit de la lucrările
Biroului pe toată durata referendumului.
Secţia 323, Italia, Mestre – membrii BESV delegaţi de PCRM şi AMN au lipsit de la lucrările
Biroului pe toată durata referendumului.
Secţia 332, Portugalia, Lisabona – membrul BESV delegat de PCRM a lipsit pe tot parcursul
zilei scrutinului.
Secţia 339, Spania, Madrid – membrii BESV delegaţi de PCRM, PLDM şi AMN au lipsit de la
lucrările Biroului pe toată durata referendumului.
Secţia 350, Ucraina, Odesa – membrul BESV delegat de PDM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
Secţia 353, Franţa, Toulouse – au lipsit doi membri BESV, unul delegat de PCRM şi unul
delegat de organul electoral.
Secţia 358, Italia, Verona – membrii BESV delegaţi de PCRM şi PDM au lipsit de la lucrările
Biroului pe toată durata referendumului.
Secţia 365, România, Galaţi – membrul BESV delegat de PLDM a lipsit pe tot parcursul zilei
scrutinului.
Secţia 366, Federaţia Rusă, Mojaisk – a fost depusă o sesizare cu privire la implicarea unui
membru a BESV în agitaţie electorală, care întorcea alegătorii din faţa secţiei de votare.
Secţia 367, Federaţia Rusă, Domodedovo – membrul BESV delegat de PLDM a lipsit pe tot
parcursul zilei scrutinului.
Instruirea membrilor BESV

Conform art. 22 lit. g) şi p) al Codului Electoral, Comisia Electorală Centrală (CEC) conlucrează în
procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu MAEIE, misiunile diplomatice şi oficiile
consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate. CEC este
responsabilă de organizarea cursurilor de instruire pentru persoanele care vor lua parte la procesul
electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai BESV, în calitate de
reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, sau ai potenţialilor candidaţi.
Au fost constatate un număr de cazuri ce indică deficienţe cu privire la modul de desfăşurare a
procedurilor electorale, cazuri care denotă lipsa de cunoştinţe a membrilor BESV. În acest sens,
constatările relevante sunt:
-

-

Secţia 304, Grecia, Thessaloniki – membrii BESV după anunţarea încheierea procesului de
votare nu au asigurat închiderea de facto a secţiei, iar pe parcursul numerotării în secţie a intrat
colaboratori ai poliţiei locale care au fost prezenţi pînă la totalizarea votării.
Secţia 314, Italia, Roma – în jurul orelor 19:30 în ziua scrutinului, membrii BESV au decis să
purceadă la numărarea şi anularea buletinelor neutilizate. Aceştia au motivat decizia lor prin
dorinţa de a accelera procesul de numărare a buletinelor valabil exprimate. Aceste acţiuni
contravin prevederilor art. 56 al. 1 şi 2 al Codului Electoral şi prevederilor art. 27 al
Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării,
care stabilesc că anularea buletinelor de vot neutilizate se efectuează doar după expirarea
timpului rezervat votării.
Secţia 321, Italia, Padova – membrii BESV nu au fost instruiţi adecvat şi nu cunoşteau
procedurile electorale. Din cei 9 membri BESV, doar Preşedintele participase anterior in cadrul
comisiilor BESV.
Secţia 323, Italia, Mestre – în dimineaţa votării membrii BESV nu erau instruiţi despre
procedurile de vot, ei consultînd pas cu pas prevederile Codului Electoral. Preşedintele comisiei
a renunţat la lista de baza în care erau înscrise 30 persoane şi a luat decizia ca toate
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înregistrările alegătorilor sa fie făcută doar în listele suplimentare, care au fost înmînate la 4
membri ai comisiei. Această decizie BESV contravine art. 53 al.1 şi 2 al Codului Electoral.
Secţia 337, România, Iaşi – cu excepţia preşedintelui BESV, nici unul din ceilalţi membri nu a
fost instruit privitor la procedurile electorale. Preşedintele BESV a efectuat o instruire scurtă cu
o zi înaintea zilei scrutinului.
Secţia 355, Italia, Milano – a fost constatat că membrii BESV nu cunoşteau procedurile de
deschidere a secţiei de votare, precum şi procedurile de închidere a secţiei şi de totalizare a
votării.
Secţia 369, Federaţia Rusă, Sankt Peterburg – unii membri ai BESV nu cunoşteau pe care
pagini din paşapoartele alegătorilor trebuie să fie aplicată ştampila “Referendum 2010”.

B. CAMPANIA DE INFORMARE ŞI EDUCAŢIE
Conform art. 2 al.3 al Codului Electoral, cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării,
beneficiază de drepturi electorale depline în condiţiile codului. Misiunile diplomatice şi oficiile
consulare sînt obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale.
Conform art. 22 lit. j) şi k) al Codului Electoral, în atribuţiile CEC intră şi pregătirea programelor de
informare a alegătorilor în perioada electorală şi oferirea mijloacelor de informare în masă a
informaţiilor cu privire la desfăşurarea alegerilor. Astfel instituţiile sus menţionate sunt direct
responsabile de nivelul de informare şi cunoaştere de către cetăţeni a proceselor politice şi electorale
necesare pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat.
•

Gradul scăzut de informare a cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării

Au fost constatate o mulţime de situaţii care demonstrează că cetăţenii din afara ţării nu au avut acces
la informaţie cu privire la desfăşurarea referendumului constituţional. În sensul celor expuse,
constatările relevante sunt:
-

Secţia 297, Belgia, Bruxel – membrii BESV erau nevoiţi să explice alegătorilor modul de
votare.
Secţia 299, Cehia, Praga – mai mulţi alegători şi-au exprimat nemulţumirile din cauza
mediatizării slabe a scrutinului.
Secţia 301, Grecia, Atena – mai multor alegători li s-a refuzat exercitarea dreptului la vot pe
motiv că nu aveau la sine paşapoartele de intrare/ieşire în Republica Moldova.
Secţia 307, Franta, Paris – au fost constatate mai multe cazuri cînd alegătorii îşi manifestau
nemulţumirea că nu li se permitea să voteze în baza buletinelor de identitate.
Secţia 314, Italia, Roma – mai mulţi alegători au venit la secţia de votare cu buletinele de
identitate şi cu permisul de şedere în Italia, nu înţelegeau care este diferenţa dintre referendum
şi alegerile generale, aşteptau să fie aplicată ştampila pe verso buletinului;
Secţia 323, Italia, Mestre – mai mulţi alegători cereau explicaţii de la membrii BESV cu privire
la scopul referendumului.
Secţia 334, Portugalia, Faro – s-a constatat utilizarea posterelor informative “Votarea Pas cu
Pas” care ilustrează procedura de vot în baza buletinului de identitate, şi nu a paşaportului, fapt
care a dus la apariţia confuziei în rîndul alegătorilor.
Secţia 335, România, Bucureşti – mai mulţi alegători s-au plîns de campania slabă de informare
privind organizarea referendumului.
Secţia 337, România, Iaşi – mai mulţi alegători s-au plîns de campania slabă de informare
privind localizarea secţiei de votare. Alţi alegători nu au putut vota din motiv că nu aveau la
sine actele de identitate necesare, ci doar buletine de identitate.
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•

Secţia 339, Spania, Madrid – membrii BESV au fost nevoiţi să explice alegătorilor modul de
votare.
Secţia 354, Italia, Padova – mai mulţi alegători nu cunoşteau procedurile de votare şi solicitau
pixuri pentru a marca opţiunea pe buletinul de vot.
Secţia 355, Italia, Milano – au fost constatate 4 cazuri de prezenţă concomitentă a 2 alegători
adulţi în cabina de vot.
Secţia 356, Italia, Milano – alegătorii nu au fost informaţi despre scrutinul din 05.09.2010,
aflînd doar de la prieteni şi rude.
Secţia 358, Italia, Verona – s-a constatat utilizarea posterelor informative “Votarea Pas cu Pas”
care ilustrează procedura de vot în baza buletinului de identitate, şi nu a paşaportului, fapt care
a dus la apariţia confuziei în rîndul alegătorilor. Mai mulţi alegători cereau să li se permită să
voteze în baza buletinului, din motiv că nu erau informaţi.
Secţia 370, Spania, Santander – mai mulţi alegători şi-au exprimat nemulţumirile din cauza
lipsei informaţiei privitor la scrutin.
Campania de informare si educare efectuată de autorităţile electorale

Mai mult ca atît, din cauza că nu au fost distribuite foi de informare pentru cetăţenii din afara ţării cu
privire la modul de votare, aceştea au fost duşi în eroare prin afişele de informare distribuite de CEC
prin care se arăta modul de votare în baza buletinului de identitate. Observatorii au constatat 360 de
cazuri în care cetăţenilor li s-a refuzat dreptul la vot din motivul că nu aveau cu ei actele de identitate
necesare pentru a vota. În sensul celor expuse, constatările relevante sunt:
-

-

Secţia 334, Portugalia, Faro – s-a constatat utilizarea posterelor informative “Votarea Pas cu
Pas” care ilustrează procedura de vot în baza buletinului de identitate, şi nu a paşaportului, fapt
care a dus la apariţia confuziei în rîndul alegătorilor.
Secţia 355, Italia, Milano – s-a constatat utilizarea posterelor informative “Votarea Pas cu Pas”
care ilustrează procedura de vot în baza buletinului de identitate, şi nu a paşaportului, fapt care
a dus la apariţia confuziei în rîndul alegătorilor. O oră după începerea votării, autorităţile
electorale prezente în secţia dată au rectificat posterul afişat, tăind cu pixul formularea ce ţine
de votare în bază de buletin şi notînd deasupra “paşaport de străinătate” şi încleind o poză color
de paşaport peste poza buletinului de identitate.
Secţia 358, Italia, Verona – s-a constatat utilizarea posterelor informative “Votarea Pas cu Pas”
care ilustrează procedura de vot în baza buletinului de identitate, şi nu a paşaportului, fapt care
a dus la apariţia confuziei în rîndul alegătorilor. Mai mulţi alegători cereau să li se permită să
voteze în baza buletinului, din motiv că nu erau informaţi.

C. ASIGURAREA MATERIALĂ A SECŢIILOR DE VOTARE
Conform art. 29/1 al. 5 al Codului Electoral, particularităţile organizării şi funcţionării BESV din
străinătate se reglementează de CEC, în coordonare cu MAEIE, iar cheltuielile aferente organizării şi
funcţionării acestor birouri se suportă din bugetul alocat pentru alegeri/referendum. Pentru secţiile de
votare constituite peste hotare, cheltuielile se estimează în prealabil de către Guvern şi CEC, iar în
cazul cînd nu sînt prevăzute în bugetul alocat pentru alegeri/referendum, mijloacele financiare se alocă
din Fondul de rezervă al Guvernului.
Conform pct. IV al Devizului de Cheltuieli pentru pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului
republican constituţional din 5 septembrie 2010 aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 3283 din 16 iulie 2010,
cheltuielile pentru asigurarea activităţii BESV constituite peste hotarele ţării a reprezentat 1,181,500
lei.
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Observatori au constatat că unii dintre membri BESV nu cunoşteau care sunt condiţiile de remunerare
ca urmare a implicării lor în procedurile electorale. Astfel, la secţia 323, Italia, Mestre, 5 membrii ai
BESV au declarat că activează pe baze de voluntariat fără a fi informaţi dacă urmează sau nu să fie
remuneraţi.
Asigurarea insuficientă cu inventar electoral şi amplasarea nereuşită a secţiilor de votare au reprezentat
şi ele probleme pentru unele secţii de votare. În acest sens, constatările relevante sunt:
-

-

-

-

-

Secţia 299, Cehia, Praga – în setul de materiale recepţionate de BESV lipseau instrumentele
necesare sigilării urnii de vot, iar la solicitarea de a primi 3000 buletine de vot, au fost
receptionate 2999.
Secţia 321, Italia, Padova – la numărare buletinelor de vot s-a constatat că din 3000 de buletine
care au fost înscrise în actul de însoţire a sacului cu materiale incluse în sac erau doar 2999.
Secţia 323, Italia, Mestre – BESV nu a fost dotat cu tuşiere pentru ştampile. Din acest motiv,
BESV a decis ca ştampilele „votat” să nu se afle în cabinele de vot, ci să fie eliberate de
membrii Biroului cetăţenilor odată cu buletinul de vot. S-a constatat că această decizie a
încetinit procesul votării, uneori creîndu-se coadă la secţia de votare. Mai mult ca atît, urna de
vot reprezenta o simplă cutie din carton, care de altfel a fost oferită de autorităţile locale
italiene.
Secţiile 332, Portugalia, Lisabona şi 335, Bucureşti, România – la primirea valizei diplomatice
cu inventarul electoral în Lisabona la 03.09.2010 s-a constatat că au fost transmisă din greşeală
ştampila secţiei de votare nr. 335 din Bucuresti, Romania. Redistribuirea ştampilelor a fost
aprobată prin Hotărîrea nr.50/03.09.2010 de către Consiliul Electoral al Circumscripţiei
municipale Chişinău nr.1.
Secţia 339, Spania, Madrid – secţia de votare a fost amplasată la etajul 5 al unul bloc de locuit.
În preajma şi la parterul clădirii lipseau orice fel de indicatoare care să direcţioneze cetăţenii
spre secţie.
Secţia nr. 353, Franta, Toulouse – secţia de votare a fost amplasată în subsolul unui hotel. Unii
alegători au menţionat că au întîmpinat dificultăţi în găsirea secţiei de votare.
Secţia 354, Italia, Padova – BESV nu a fost dotat cu tuşiere pentru ştampile. Problema a fost
rezolvată la orele 9.40 atunci cînd unul dintre membrii Biroului a adus din exteriorul secţiei
cîteva tuşiere necesare pentru ştampila votat.
Secţia 355, Italia, Milano – secţia de votare a fost amenajată pînă la ora 08.05 în ziua
scrutinului cînd s-au anexat numerele cabinelor de votare, s-au imprimat indicatoare cu
numărul secţiei de votare. Urna de vot a reprezentat o cutie din carton. Mai mult ca atît
numeroşi alegători şi-au exprimat indignarea în legătură cu faptul că secţia de votare a fost
amplasată foarte incomod şi ca nu au fost bine informaţi despre aceasta (doar o singura rută de
transport public circulă pînă la locaţia secţiei).
Secţiile 366, Mojaisk şi 367, Domodedovo, ambele în Federaţia Rusă – s-a constatat că la secţia
de votare din Mojaisk au fost transmise buletinele de vot predestinate secţiei de votare din
Domodedovo. La secţia de votare din Domodedovo au ajuns buletinele predestinate pentru
Mojaisk.
Secţia 366, Mojaisk, Federaţia Rusă – pentru a avea acces la secţia de votare, alegătorii trebuiau
să treacă prin o încăpere cu un paznic particular şi apoi printr-o sală unde în timpul zilei se
aflau 3 miliţieni de gardă.

Totodată, merită de menţionat că în unele localităţi din afara Republicii Moldova, autorităţile locale au
fost foarte receptive şi au transmis în folosinţă BESV unele atribute necesare procesului de votare.
Astfel în secţiile 299, Cehia, Praga, 301, Grecia, Atena, 304, Grecia, Thessaloniki, 320, Italia, Bologna,
autorităţile naţionale au conlucrat cu autorităţile publice locale care le-au transmis pentru utilizare pe
perioada scrutinului cabine de vot secrete si urne de vot.
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D. LISTELE ELECTORALE
Conform art. 39 al. 7 al Codului Electoral, în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova,
listele electorale se întocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai
oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective. La începutul perioadei electorale,
misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale
deţinute. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor electorale încetează.
Listele actualizate se trimit de îndată Comisiei Electorale Centrale.
Conform pct. 19 al Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste
hotarele ţării, aprobat prin hotărîrea CEC nr.3375 din 27 iulie 2010, în listele electorale se înscriu
colaboratorii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, precum şi membrii familiilor lor,
alegătorii care se află la evidenţă consulară permanentă sau temporară, alegătorii care au solicitat
includerea lor în listele electorale cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Acelaşi termen este
prevăzut şi de pct. 20 al Regulamentului.
Aceste prevederi induc neclaritate cu privire la termenul limită de prezentare a listelor de bază la CEC.
Nu se cunoaşte dacă procedura de actualizare a listelor a luat sfîrşit la data de 11 august 2010, sau la
data de 29 august 2010, însă cert este că în cadrul scrutinului au apărut obiecţii asupra calităţii listelor
de bază. În acest sens, constatările relevante sunt:
- Secţia 309, Germania, Berlin – în lista de baza au fost introduşi 3800 alegători. Printre aceştia
figurau persoane care sunt stabilite în Munchen şi în Hamburg, localităţi unde au fost amplasate
secţii de votare. La finele votării s-a stabilit că din cei 3800 de alegători înscrişi pe listele de
bază au votat numai 18, iar pe lista suplimentară 91 de alegători.
- Secţia nr. 312, Germania, Hamburg – lista de baza a alegătorilor a fost transmisă la orele 8:00
în ziua scrutinului preşedintelui BESV prin intermediul poştei electronice. BESV a întocmit un
proces verbal suplimentar, care a fost anexat la cel iniţial iar o copie al lui a fost introdus în
urna.

E. VOTAREA
Au fost constatate mai multe cazuri cînd secţiile de votare de peste hotarele ţării s-au deschis pentru
votare cu întîrziere. În timpul desfăşurării scrutinului, în interiorul sau în imediata vecinătate a mai
multor secţii de votare s-au aflat temporar sau în mod continuu persoane terţe sau reprezentanţi ai
organelor locale de menţinere a ordinii publice.
•

Prezenţa membrilor BESV la desfăşurarea procedurilor electorale

Conform art. 50 al Codului Electoral, votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi
21.00. BESV aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de
ziua alegerilor.
Pe parcursul zilei scrutinului au fost constatate mai multe cazuri cînd secţiile de votare au fost
deschise cu întîrzieri de la cîteva minute pînă la peste o oră. În acest sens, constatările relevante
sunt:
- Secţia 311, Germania, Munchen – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:15.
- Secţia 312, Germania, Hamburg – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:45 din cauza
numărării buletinelor de vot şi desigilarea sacului şi sigilarea urnei.
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Secţia 323, Italia, Mestre – secţia de votare nu a fost pregătită din timp şi votarea a început la
ora 8:16.
Secţia 324, Italia, Mestre – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:35.
Secţia 333, Portugalia, Portimao – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:15.
Secţia 339, Spania, Madrid – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:35.
Secţia 350, Ucraina, Odesa – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:37.
Secţia 355, Italia, Milano – secţia de votare a fost deschisă pentru vot la 07:24.
Secţia 356, Italia, Milano – secţia de votare a fost deschisă la ora 07:04 cu abateri, urna a fost
sigilată la 07:12, votarea a început la 07:19, procesul verbal a fost întocmit la ora 07:32, semnat
la 07:40. Cu toate acestea, în procesul verbal a fost indicată ora 07:02.

•

Prezenţa terţilor la procedurile electorale

Conform art. 55 al Codului Electoral, răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în
localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă
preşedintele BESV. La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea
voturilor, au dreptul să asiste doar membrii şi reprezentanţii organelor electorale, reprezentanţii
participanţilor şi persoanele acreditate. Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare
mai mult timp decît este necesar pentru votare.
Pe parcursul zilei scrutinului au fost stabilite cîteva cazuri cînd persoanele neautorizate se aflau în
secţia de votare mai mult timp decît este necesar pentru a vota. Totodată au fost constatate cazuri cînd
reprezentanţii organelor de ordine se aflau în imediata apropiere a secţiei de votare. Deşi nu au fost
stabilite cazuri de implicare a organelor de ordine în reţinerea alegătorilor, acestea puteau să
influenţeze unii alegători care din diferite motive evitau contactul cu organele de drept.
Pe parcursul zilei scrutinului s-au depistat două cazuri de agitaţie electorală şi anume în apropierea
secţia 323, Italia, Mestre, un cetăţean distribuţia calendare cu un conţinut de agitaţie electoral iar alt
cetăţean distribuia ziare de partid ale unui participant.
-

-

Secţia 301, Grecia, Atena – începînd cu orele 06:40 şi pe tot parcursul zilei, s-a constatat
prezenţa organelor de forţă echipaţi în uniformă în apropierea ambasadei. Iniţial în număr de 4
persoane, pe parcursul zile numărul lor a ajuns pînă la 8.
Secţia 309, Germania, Berlin – pe tot parcursul votării lîngă secţie au fost observaţi
colaboratorii de poliţie.
Secţia 323, Italia, Mestre – pe parcursul zilei au fost observate forţele de ordine locală care se
aflau în preajma secţiei. Uneori aceştia intrau şi în secţia de votare.
Secţia 325, Italia, Torino – secţia de votare a fost amplasată lîngă secţia de poliţie. Pe tot
parcursul zilei scrutinului o maşină a poliţiei torineze a fost prezentă, iniţial chiar în faţa intrării
în secţia de votare, după care, la rugămintea preşedintelui BESV, s-au îndepărtat de secţia de
votare.
Secţia 332, Portugalia, Lisabona – pe tot parcursul zilei au fost prezente organele de poliţie în
imediata apropiere a BESV.
Secţia 335, România, Bucureşti – pe tot parcursul zilei au fost prezente organele de poliţie în
imediata apropiere a BESV.
Secţia 338, Federaţia Rusă, Moscova – pe tot parcursul zilei, au fost prezente organele de
miliţie în imediata apropiere a BESV. La ora începerii votării în preajma secţiei de votare se
aflau 15 miliţieni.
Secţia 339, Spania, Madrid – pe tot parcursul zilei au fost prezente organele de poliţie în
imediata apropiere a BESV. Cîţiva cetăţeni au informat observatorii că unii cunoscuţi ai
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acestora au renunţat să intre în secţia de votare din cauza prezenţei poliţiei spaniole lîngă
clădirea în care se afla BESV.
Secţia 350, Ucraina, Odesa – pe tot parcursul zilei au fost observate forţele de ordine locală
care se aflau în preajma secţiei.
Secţia 356, Italia, Milano – în secţia de votare de la orele 07.00 pînă la orele 15.30 au fost
prezente două persoane neautorizate să participe la lucrările BESV, sub pretextul că aceştea
sunt angajaţi ai gazdelor.
Secţia 369, Federaţia Rusă, Sankt Peterburg – pe tot parcursul zilei scrutinului, la intrarea şi în
vecinătatea secţiei de votare se aflau colaboratori ai miliţiei locale. Cîţiva cetăţeni au informat
observatorii că unii cunoscuţi ai acestora au renunţat să intre în secţia de votare din această
cauză, simţindu-se intimidaţi.

_____________________________________________________________________________
III. Îngrijorări
_____________________________________________________________________________
Deficienţele şi problemele constatate în ziua desfăşurării scrutinului de către observatori condiţionează
următoarele îngrijorări:
1. Informarea slabă sau lipsa educaţiei electorale a alegătorilor în arealul secţiilor de votare din
afara ţării;
2. Lipsa accesului la informaţii cu caracter electoral (dezbateri, materiale cu caracter de agitaţie
electorală).
3. Lipsa instruirii sau instruirea slabă a funcţionarilor electorali, ceea ce duce la abateri de la
normele stabilite pentru deschiderea, votarea şi numărarea buletinelor.
4. Multiple cazuri de pregătire necorespunzătoare a BESV, dotarea insuficientă cu inventar
electoral, amplasarea acestora în zone greu de ajuns;
5. Aflarea în imediata apropiere a BESV a forţelor de ordine care ar putea determina alegătorii
cu actele în neregulă să nu se prezinte la urnele de vot.
6. Listele electorale nu sunt calitative, nu este clar care este termenul de completare a acestora de
către misiunile diplomatice şi consulate;
_____________________________________________________________________________
IV. Recomandări
_____________________________________________________________________________
Ţinînd cont de constatările efectuate şi de îngrijorările formulate, observatorii recomandă:
Organelor electorale şi autorităţilor publice
1. Excluderea divergenţelor dintre art. 39 al. 7 al Codului Electoral şi pct. 19, 20 al
Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010, cu privire la
termenul limită a prezentării listelor electorale.
2. Informarea mai calitativă a alegătorilor despre modalitatea de înscriere în listele electorale,
inclusiv prin intermediul colaborării cu presa autohtonă destinată emigranţilor.
3. Neadmiterea situaţiilor de înscriere în mai multe liste a alegătorilor, inclusiv prin excluderea
persoanelor înscrise în listele electorale a BESV din afara ţării din listele electorale unde îşi au
domiciliu din RM.
4. Publicarea afişelor şi materialelor de educaţie electorală, luînd în consideraţie specificul
votării în afara ţării şi modul diferit de votare a acestora de cei din ţară.
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5. Asigurarea instruirii calitative a tuturor membrilor BESV, editarea după caz a unui ghid
special pentru membrii BESV din afara ţării.
6. Evitarea amplasării secţiilor de votare în apropiere de secţiile de poliţie şi informarea
calitativă despre locul amplasării acestora.
7. Depunerea efortului necesar pentru evitarea situaţiilor de prezenţă a reprezentanţilor organelor
de menţinerea a ordinei publice în preajma secţiilor de votare.
Participanţilor/concurenţii electorali
1. Asigurarea informării alegătorilor din afara ţării despre platformele promovate.
2. Asigurarea prezenţei membrilor BESV desemnaţi de participanţii (sau concurenţii, în cazul
altor tipuri de scrutine) electorali la procedurile electorale.
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