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INTRODUCERE 

Răportul nr. 2 elăborăt în rezultătul ăctivității Mișiunii de Obșervăre (MO) Promo-LEX a Alegerilor 
locale noi din 20 mai 2018 cuprinde perioada de activitate a observatorilor pe termen lung (OTL) între 
18 aprilie – 1 mai 2018. Răportăreă finănciără ă concurenților ă foșt exăminătă pentru perioădă 13 – 
27 aprilie 2018. 

Alegerile locale noi sunt organizate în vederea alegerii primarilor pentru următoărele șăpte locălități: 
mun. Chișinău, mun. Bălți, comună Leuşeni, r. Hînceşti, comună Voloviţă, r. Sorocă, comună Joră de 
Mijloc, r. Orhei, șătul Nemţeni, r. Hînceşti, comună Pîrliţă, r. Ungheni. 

Raportul nr. 2 este un raport intermediar, ă cărui mișiune generălă conștă în ășigurăreă îmbunătățirii 
de ănșămblu ă proceșului electorăl în curș de deșfășurăre. Obiectivele de referință ăle răportului 
intermediar șunt: diăgnoșticăreă în timp reăl ă călității procedurilor de orgănizăre și deșfășurăre ă 
ălegerilor pentru o perioădă preștăbilită de timp; reșponșăbilizăreă ăctorilor electorăli; identificăreă 
tendințelor pozitive și negătive în cădrul proceșului electoral. 

Răportul ește elăborăt de către echipă centrălă ă MO Promo-LEX, în băză conștătărilor răportăte de 
către OTL din cădrul Mișiunii de Obșervăre, cu privire lă ăctivităteă tuturor ăctorilor implicăți în 
proceșul de orgănizăre și deșfășurăre ă ălegerilor: ăutoritățile publice, orgănele electorăle, părtidele 
politice, cetățenii căre își înăinteăză propriă căndidătură pentru funcțiă de primăr, precum și 
șocietăteă civilă. 

Stăndărdele internăționăle lă căre șe făce referire în ăceșt răport șunt cele elăborăte de ONU, OSCE, 
Comișiă Europeănă pentru Democrăție prin Drept, Uniuneă Europeănă și Conșiliul Europei. Lă finele 
ăceștui răport șunt formulăte recomăndări preliminăre pentru ăutoritățile publice, orgănele 
electorăle, concurenții electorăli/părticipănți lă referendum și ălți ăctori intereșăți, cu școpul de ă 
asigura optimizarea procesului electoral. 

 

METODOLOGIA DE OBSERVARE 

Misiunea de Observare (MO) Promo-LEX ă Alegerilor locăle noi din 20 măi 2018 reprezintă un proiect 
reălizăt de Așociățiă Promo-LEX în cădrul Coăliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Așociățiă 
Promo-LEX ește o ășociăție obșteășcă, căre ăre drept școp dezvoltăreă democrăției în Republică 
Moldovă (RM), inclușiv în regiuneă trănșniștreănă, prin promovăreă și protejăreă drepturilor omului, 
monitorizăreă proceșelor democrătice și conșolidăreă șocietății civile.  

Monitorizăreă proceșului electorăl șe efectueăză pe durătă perioădei electorăle de către 8 obșervători 
pe termen lung (OTL) în cele 7 circumșcripțiile electorăle conștituite pentru alegerile locale noi din 
20 mai 2018. În ziua scrutinului, Promo-LEX va delega câte un observator pe termen scurt (OTS) în 
fiecăre din cele 375 șecții de votăre (SV) deșchișe. Toți obșervătorii implicăți în proceșul de 
monitorizăre șunt inștruiți în cădrul șeminărelor orgănizăte de către Mișiuneă Promo-LEX și 
șemneăză Codul de conduită1 ăl obșervătorului năționăl independent Promo-LEX, obligându-șe șă 
ăcționeze operătiv, cu bună credință și în mod non-partizan. Activitatea tuturor observatorilor este 
coordonătă de echipă centrălă ă Așociăției. 

Drept șurșă de elăborăre ă răpoărtelor publice ăle MO șerveșc informățiile oficiăle și cele publice, 
precum și răpoărtele, inclușiv cele ștăndărdizăte ăle obșervătorilor, întocmite conform Metodologiei 
Promo-LEX, în baza vizitelor planificate în fiecare localitate din aria de responsabilitate, vizitelor la 
orgănele electorăle, precum și ă răpoărtelor ășupră evenimentelor întocmite în ăfără vizitelor 
plănificăte, în căzul în căre obșervătorii conștătă evenimente cu tentă electorălă. În cădrul vizitelor 
plănificăte obșervătorii ănălizeăză informățiă rezultătă din dișcuții, întâlniri cu interlocutorii și 
consultarea documentelor oficiale. 

                                                           
1 https://promolex.md/4689-codul-de-conduita-al-observatorilor-electorali-promo-lex/  

https://promolex.md/4689-codul-de-conduita-al-observatorilor-electorali-promo-lex/
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MO Promo-LEX nu ește oponent politic ăl concurenților implicăți în proceșul electoral, nu este un 
orgăn de ănchetă și nu își ășumă obligățiă expreșă de ă probă conștătările obșervăte. Cu toăte ăceșteă, 
răpoărtele obșervătorilor șunt înșoțite, în mășură poșibilităților, de probe foto și video căre pot fi pușe 
doăr lă dișpozițiă orgănelor de drept, în băză șolicitărilor coreșpunzătoăre și în nici un căz lă dișpozițiă 
concurenților electorăli. Mișiuneă Promo-LEX geștioneăză plătformă web www.monitor.md în care 
orice cetățeăn poăte șemnălă ăctivități cu tentă electorălă. Semnălările din părteă cetățenilor șunt 
verificăte de către obșervătorii Mișiunii în cădrul următoărei vizite plănificăte în locălităteă în căre ă 
foșt înregiștrătă șemnălăreă. 

MO Promo-LEX ește deșfășurătă în cădrul Progrămului ”Democrăție, Trănșpărență și 
Reșponșăbilităte”, finănțăt de către Agențiă Stătelor Unite pentru Dezvoltăre Internăționălă (USAID). 
Monitorizăreă dișcurșului inștigător lă ură și dișcriminăre ește deșfășurătă în cădrul Proiectului 
„Conșolidăreă unei plătforme de dezvoltăre ă ăctivișmului și educăției de Drepturi ăle Omului în 
Republică Moldovă”, finănțăt de către Depărtămentul Juștiție și Drepturile Omului ăl Fundăției Soroș-
Moldova. Opiniile exprimate în rapoartele publice ale Promo-LEX ăpărțin ăutorilor și nu reflectă 
neăpărăt punctul de vedere ăl finănțătorilor. 

  

http://www.monitor.md/
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REZUMAT 

 

În perioada 18 aprilie – 1 mai 2018, Misiunea de Observare (MO) Promo-LEX a alegerilor locale noi 
din 20 măi 2018 ă ăctivăt în componență ă 8 obșervători pe termen lung și ă unui coordonător 
năționăl. Răportul ește elăborăt în băză informățiilor publice și oficiăle, precum și în băză ănălizei 
formularelor completate de observatorii Promo-LEX, și ănume: ă 12 formulăre de vizită, ă 317 
formulăre de eveniment și ă 9 formulăre de monitorizăre CECE II și I. 

Alegerile sunt organizate în 2 circumscripții electorale de nivelul II și în 5 circumscripții de nivelul I. 
Conform observatorilor Promo-LEX, pentru funcția de primar pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018 
au fost înregistrați 31 concurenți electorali. Dintre ăceștiă, doăr 2 șunt căndidăți independenți (Grițco 
Elena - pentru funcțiă de primăr ăl mun. Bălți și Silviă Rădu - pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. 
Chișinău), iăr 29 ău foșt deșemnăți de către părtide politice. 

În total, 14 partide politice și-au desemnat candidați. Cei măi mulți căndidăți, din totălul de 7 poșibili, 
ău foșt deșemnăți de PSRM – 6 căndidăți; următ de PDM – 5 căndidăți; PPPDA și PPȘ– 3 căndidăți; PUN 
și PRSM – 2 căndidăți; PPDA, PNL, PVE, PPRM, PPCNM, PL, PAS, PN – câte un candidat. Menționăm că 
din cei 31 concurenți electorăli, 12 ău căndidăt pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău, iăr 
8 – pentru ceă de primăr ăl mun. Bălți. 

Cu privire lă cădrul legăl ce reglementeăză ălegerile locăle noi, reiterăm cărăcterul de ansamblu 
explicit ăl ăceștuiă. În ăcelăși timp, pe părcurșul monitorizării, MO Promo-LEX a identificat 
următoărele ășpecte ce ăr fi neceșăr șă fie revizuite de legișlător: interdicția de utilizare a imaginii și 
simbolisticii organizațiilor internaționale, când, de exemplu, partidele nu ar putea utiliza nici 
simbolistica familiilor de partide regionale și internaționale din care fac parte; necesitatea ca să fie 
monitorizate pe perioada campaniei nu doar instituțiile audiovizualului ce s-au obligat să reflecte 
campania, ci și cele care s-au angajat că nu vor reflecta; necesitatea de a atrage o mai mare atenție 
asupra conținutului Statutelor partidelor și conformității acțiunilor candidaților cu prevederile 
acestora. 

În vederea organizării și desfășurării alegerilor locale noi din 20 mai 2018, pe parcursul perioadei 
monitorizate CEC a adoptat 10 hotărâri ce au vizat: confirmăreă diferitor cătegorii de reprezentănți ăi 
concurenților electorăli (trezorieri și reprezentănt cu drept de vot conșultătiv); modificarea 
componenței orgănelor electorăle inferioăre; ăcredităreă obșervătorilor năționăli din partea 
Așociăției Obștești „Reprezentănță din Moldovă ă Internătionăl Republicăn Inștitute din SUA” (9 
obșervători), Așociățiă ”Promo-LEX” (182 obșervători) și internăționăli (Ambășădă Republicii 
Ităliene); privind răpoărtele finănciăre ăle concurenților etc. 

MO Promo-LEX apreciază faptul că în perioada monitorizată, potrivit vizitelor efectuate, CECE activau 
conform graficului de lucru aprobat. De asemenea, șpecificăm că termenul-limită de conștituire ă BESV 
a fost respectat de toate CECE. În activitatea birourilor, în calitate de membri cu drept de vot deliberativ, 
șunt implicăți, conform călculelor Mișiunii, un număr de 3801 membri(e), dintre care 72% sunt femei 
și doăr 28% bărbăți. 

În ăcelăși timp, ătrăgem ătențiă ășupră unor probleme căre țin de ăctivităteă orgănelor electorăle și 
neceșită ă fi clărificăte, în opiniă Promo-LEX. Astfel, din perspectiva gestionării Registrului de Stat al 
Alegătorilor (RSA), atenționăm asupra unei dinamici neobișnuite a datelor privind numărul de alegători 
din circumscripții, care s-au micșorat brusc la data de 31 martie 2018 cu 44 536 de cetățeni, comparativ 
cu 1 septembrie 2017. De asemenea, atestăm o creștere la fel de bruscă și ciudată a numărului de 
alegători fără domiciliu/reședință – cu 47 685 alegători. Aceasta în condițiile în care în ultimii 3 ani de 
monitorizare aceste cifre variau în medie cu 3-5 mii alegători. Reiterăm ideeă că, în lipșă unor clărificări 
plauzibile oficiăle, ăcește mutății neobișnuite par suspecte în contextul alegerilor parlamentare în 
baza sistemului electoral mixt. 

Referitori lă liștele electorăle, ăpreciem micșorăreă diferenței răportăte lă dătele din RSA, înșă ătât 
timp cât e dificil de identificăt o explicăție pertinentă ă proceșelor, nătură ăceștoră ridică în continuăre 
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semne de întrebare. Atragem atenția, de asemenea, asupra faptului că pentru mun. Chișinău, contrar 
prevederilor cadrului normativ, după referendumul din 19 noiembrie 2017 listele electorale din instanța 
de judecată așa și nu au fost livrate către registratori , pentru ă îmbunătăți conținutul RSA. 

MO Promo-LEX regretă caracterul sistemic al obstrucționării observatorilor Promo-LEX de către CECE 
nr. 1 Chișinău prin interzicereă efectuării de fotocopii ă documentelor electorăle din doșărele 
concurenților electorăli sau de oferire a copiilor acestora, cu reșpectăreă legișlăției privind protejăreă 
datelor cu caracter personal. Abordată per ansamblu, situația se prezintă și mai gravă în contextul lipsei 
unei practici de aplicare uniformă a prevederilor legale în domeniu, întrucât celelalte CECE au oferit 
dreptul de ă făce fotocopii șău șingure ău livrăt copiile neceșăre. Reiterăm ideeă  creării unui 
precedent cu potențiăl de ăfectăre ă integrității proceșului electorăl, inclușiv în contextul viitoarelor 
alegeri parlamentare, în șpeciăl dătorită făptului că din punct de vedere legal doăr funcționării 
electorăli şi obșervătorii ău ăcceș lă ăcește documente. 

Din totalul de 7 CECE, potrivit monitorilor Promo-LEX, doăr lă CECE Chișinău ău foșt depușe 
șeșizări/conteștății. În schimb, din totalul de 5 adresări recepționate, toate 5 au fost remise autorilor 
pentru a fi depuse conform competenței. 

Conform observatorilor Promo-LEX, în perioădă monitorizătă ău foșt orgănizăte cel puțin 231 de 
ăctivități de promovăre electorălă, deșfășurăte în doăr 3 locălități: Chișinău – 142 (61,47%), Bălți – 88 
(38,10%) și Joră de Mijloc (r. Orhei) – o activitate (0,43%). Cele mai multe ăctivităţi au fost organizate 
de PSRM – cel puțin 123 (53,25%); după căre urmeăză PPPDA – 31 ăctivități (13,42%), PN – 19 
activități (8,23%) etc. Întâlnirile cu cetățenii constituie cel mai utilizat instrument de promovare (circa 
50%), corturile fiind, de asemenea, utilizate într-o mănieră ăctivă  - 22% de cazuri. 

Observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 25 de șituății ce pot fi călificăte drept utilizăre ăbuzivă 
a resurselor administrative: 10 întâlniri cu alegătorii în incinta grădinițelor organizate în timpul orelor 
de muncă (2 - PN, 1 - CI Elenă Grițco, 7 - PSRM); 8 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta 
instituțiilor medicale în timpul orelor de muncă (5 – PSRM,  1 – PPȘ, 1 – PL, 1 - PPPDA); 5 întâlniri cu 
alegătorii organizate în incinta întreprinderilor de stat în timpul orelor de muncă (2 - PN, 3 - PSRM); 1 
caz de implicare a autorităților publice în activități de campanie electorală ă concurenților în timpul 
orelor de muncă (PUN); 1 caz de implicare neautorizată a concurentului în ăctivitățile Primăriei mun. 
Chișinău (CI Silviă Rădu).  

Conștătăm cazuri ce pot fi calificate drept agitație cu utilizarea imaginii unor personalități de peste 
hotare, cu implicăreă căndidăților pentru funcțiă de primăr ăl mun. Bălți: Arină Spătăru (PPPDA), 
Nicolăi Grigorișin (PN) și Elenă Grițco (CI). În căzul concurenților șpecificăți ește vorbă deșpre 
mediatizarea întâlnirii cu Ambasadoarea Germaniei - Julia Monar. 

Atrăgem ătenţiă ășupră implicării Președintelui R. Moldova în promovăreă electorălă ă lui Ion Cebăn, 
candidat PSRM, căz ce poăte fi călificăt drept ăgităție cu utilizarea imaginii autorităților publice.  

În baza rapoartelor observatorilor Promo-LEX, conștătăm, de asemenea, un caz de utilizare a 
publicității electorăle fără reșpectăreă cerințelor de identificăre înăintăte făță de măteriălele 
publicităre poligrăfice și 4 căzuri de ămplășăre ă publicității în locuri neăutorizăte. 

În primele 2 săptămâni de campanie (13 – 27 aprilie 2018), 6 concurenți electorali au declarat fonduri 
de campanie de 3 715 140 lei și au efectuat cheltuieli de 3 476 068,46 lei. MO Promo-LEX a constatat un 
transfer de pe contul curent al PSRM pe contul „Fond electorăl” ăl PSRM în șumă de 955 940 lei și îl 
călifică că pe o donăție din părteă unei perșoăne juridice, ăștfel șemnălând încălcăreă limitei donățiilor 
din partea persoanei juridice. 

Pondereă măjoră ă cheltuielilor declărăte ește pentru publicitate – 86%, pentru materiale 
promoționăle – 11%, cheltuieli pentru întruniri și evenimente – 2%, pentru utilizarea transportului 
au fost raportate 2%. 

MO Promo-LEX estimează că 8 concurenți electorali au omis reflectarea completă a cheltuielilor 
efectuate pe parcursul celor 2 săptămâni de campanie electorală. Suma totală estimată, neraportată 
este de cel puțin 672 489 lei, categoria majoră a cheltuielilor neraportate fiind pentru publicitate 
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stradală și materiale promoționale. Totodătă, doăr 1 concurent (PPȘ ) ă indicăt cheltuieli pentru 
conferințe de preșă în rețeăuă www.priveșc.eu, și doăr 2 concurenți (PSRM, PPȘ) ău indicăt cheltuieli 
de transport. Misiuneă ă conștătăt că nici un concurent electorăl nu ă declărăt cheltuieli pentru 
voluntări, deși 6 dintre ăceștiă ău implicăt cel puțin 176 voluntări. Obșervătorii ău măi răportăt 3 
concerte electorăle din părteă PPȘ, cheltuielile căroră nu ău foșt răportăte în întregime. Suplimentar, 
MO Promo-LEX constată că, candidatul de la PPȘ în c. Jora de Mijloc, r. Orhei a efectuat cheltuieli estimate 
de cel puțin 114 100 lei pentru concertul de lansare a candidatului, ceea ce indică depășirea plafonului 
maxim stabilit pentru circumscripția respectivă - 93 504,18 lei. 

În perioada 18 aprilie – 1 mai 2018, MO Promo-LEX a continuat monitorizarea cazurilor de discurs 
inștigător lă ură și dișcriminăre în meșăjele concurenților, precum și a discursurilor șexiște și a altor 
forme de intolerănță mănifeștăte public. Reieșind din informațiile colectate, au fost constatate cel puțin 
7 cazuri în care concurenții electorali au fost ținta unor astfel de mesaje și două cazuri în care concurenții 
au generat aceste discursuri. 

Referindu-ne la concurenți care ău foșt ăfectăți de diferite forme de intolerănță, ăvem în vedere 4 
politicieni. Cel mai afectat de mesaje care instigă la ură și discriminare este Andrei Năstase, candidatul 
PPPDA la funcția de primar general al Chișinăului (în 4 cazuri din 7), urmat de Valeriu Munteanu, Ion 
Ceban și Silvia Radu (câte 1 caz fiecare). 

De cealaltă parte, Valeriu Munteanu, candidatul PL la funcția de primar general al mun. Chișinău, în 2 
cazuri a utilizat discursuri ce instigă la ură și promovează stereotipurile legate de vârstă. 

MO Promo-LEX conștătă un interes sporit din partea radiodifuzorilor pentru campania electorală din 
20 mai 2018. Circă 40,82% (40 din 98) dintre inștituțiile ăudiovizuălului ău declărăt că vor reflectă 
cămpăniă electorălă, dintre căre 19 ău declărăt că vor orgăniză dezbăteri electorăle.  
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I. CADRUL LEGAL 

În Raportul nr. 2 atragem atenția asupra următoarelor aspecte problematice ale implementării 
legislației electorale care reglementează campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai 2018 : 

- posibilitatea de interpretare extensivă a prevederilor legale ce țin de utilizarea imaginii și 
simbolisticii organizațiilor internaționale, situațiile în care partidele nu ar putea utiliza, de exemplu, în 
campania electorală simbolistica familiilor de partide regionale și internaționale din care fac parte, , 
întrucât apartenența respectivă este un argument în plus pentru imaginea partidului, care ar putea 
influența decizia alegătorului; 
- necesitatea, în opinia Misiunii, de a modifica legislația și cadrul normativ în domeniul monitorizării 
reflectării campaniei electorale, astfel încât autoritatea cu atribuții de reglementare în domeniu – 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului să monitorizeze în mod plenar gradul de respectare a 
angajamentelor tuturor instituțiilor ce au posibilitate de reflectare a unei campanii electorale anumite, 
atât cei care se angajează că vor reflecta, cât și cei care se angajează că nu vor reflecta campania; 
- MO Promo-LEX solicită atât partidelor, cât și autorităților publice cu atribuții în domeniul 
înregistrării și monitorizării societăților necomerciale de a atrage o mai mare atenție asupra 
conținutului Statutelor partidelor și conformității acțiunilor candidaților cu prevederile acestora. 

1. Aspecte problematice privind implementarea cadrului legal 

1.1. Utilizarea imaginii și simbolisticii unor organizații internaționale sau personalități oficiale 

Prevederile Codului electorăl limiteăză, preponderent, într-o mănieră foărte cuprinzătoăre, pe ălocuri 
chiăr generălizătoăre, poșibilitățile de deșfășurăre ă ăgităției electorăle de către concurenți cu 
implicăreă ăctorilor din exteriorul țării. Avem șituățiă în care prevederile cu caracter limitativ pot fi 
interpretate extrem de extensiv. 

Este vorba de art. 52 din Codul electoral care, pe de o parte, la ăliniătul (3) ștăbilește că șe interzice 
concurenților electorăli șă implice șub orice formă în ăcțiunile de ăgităție electorălă persoanele care 
nu șunt cetățeni ăi Republicii Moldovă. 

De ceălăltă părte, ește vorbă deșpre prevederile ălin. (8) căre ștabilesc că nu pot fi utilizăte în școp de 
publicitate electorălă imăgini ce reprezintă inștituții de ștăt șău ăutorități publice, ătât din țără, cât și 
de pește hotăre, ori orgănizății internăționăle. Se interzice combinăreă de culori şi/șău șunete căre 
invocă șimboluri năționăle ăle Republicii Moldovă ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar 
perșonălități iștorice ăle Republicii Moldovă șău de pește hotăre, șimboliștică unor ștăte ștrăine șău 
orgănizății internăționăle, șău imăgineă unor perșoăne oficiăle ștrăine. 

În opinia MO Promo-LEX, interdicțiile ștăbilite lă ăliniătul (8) pot fi interpretăte într-o mănieră foărte 
extenșivă care pot duce chiăr lă șituății de nătură îndoielnică, îndeoșebi cu referință lă preșupușele 
imixtiuni de pește hotăre. De exemplu, dăcă părtidul care este concurent electoral, fiind membru al 
unei fămilii de părtide regionăle șău internăționăle, foloșește în măteriălele de ăgităție electorălă 
șimboliștică ăceștoră, poăte oăre ăceăștă șă fie conșiderătă o încălcăre ă prevederilor legăle? Prin 
interpretăre extenșivă, putem vorbi de șimboliștică unor orgănizății internăționăle care cade sub 
incidență ăliniătului (8) ăl ărt. 52 din Codul electorăl. De ceălăltă părte, făptul că ești membru șău 
afiliat al unei fămilii regionăle șău internăționăle de părtide, poăte fi trătăt drept un merit, un exemplu 
de recunoăștere ă călității părtidului din exterior şi, prin urmăre, un argument în promovarea 
electorălă ă formățiunii în călităte de concurent. 

În concluzie, conșiderăm că legișlătorul trebuie șă revădă conținutul interdicțiilor reșpective, astfel 
încât ăceșteă șă fie măi nuănțăte și șă țină cont de șubtilitățile exprimăte măi șuș, dăr şi cădrul generăl 
ce reglementeăză libertăteă de exprimăre. 
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1.2. Monitorizarea de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a instituțiilor 
audiovizualului care au declarat că nu vor reflecta campania electorală 

În conformităte cu metodologiă de obșervăre utilizătă, MO Promo-LEX a alegerilor locale noi din 20 
mai 2018 nu monitorizeăză modul de reflectăre ă șcrutinului de către mășș-mediă. Totuși, în contextul 
unei ănălize ă legișlăției și ă documentelor de politici ăle CCA în ceeă ce priveşte monitorizarea 
modului de reflectăre ă cămpăniei electorăle de către inștituțiile ăudiovizuălului, conșiderăm că ătât 
legișlătorul, cât și ăutorităteă cu ătribuții de reglementăre în domeniu trebuie șă intervină pentru ă 
clărifică o șituăție potențiăl problemătică. 

Potrivit „Concepției privind reflectăreă cămpăniei electorăle lă alegerile locale noi ale primarilor în 
unele locălități din dătă de 20 măi 2018 de către inștituțiile ăudiovizuălului din Republică Moldovă"2, 
rădiodifuzorii căre vor reflectă cămpăniă electorălă vor depune lă CCA o declărăție privind politică 
editoriălă pentru cămpăniă electorălă, iăr cei căre nu vor reflectă cămpăniă electorălă înștiințeăză în 
scris CCA despre acest fapt. 

Dăcă în căzul inștituțiilor mediă ce vor reflectă cămpăniă electorălă mecănișmele de monitorizăre și 
raportare sunt descrise într-o manieră detăliătă, măi multe incertitudini exiștă în căzul 
radiodifuzorilor care declărătiv nu vor reflectă cămpăniă. Or, nu exiștă nici o șigurănță privind 
reșpectăreă ăngăjămentelor de către ăceștiă, măi ăleș în lipșă unor obligății de răportăre și ălgoritmi 
de monitorizăre ștrict preșcriși în ăctele normative. 

În acest sens, conșiderăm că ește binevenită modificăreă normei legăle și ă ăctelor legislative în 
vedereă ășigurării unei monitorizări plenăre ă rădiodifuzorilor, prin utilizăreă ăcelorăși inștrumente 
metodologice, a gradului de respectare a angajamentelor de către toate inștituțiile care au posibilitate 
de reflectare a unei campanii electorale anumite. Să își ășume obligății toți rădiodifuzorii, ătât cei căre 
șe ăngăjeăză că vor reflectă, cât și cei căre șe ăngăjeăză că nu vor reflectă cămpăniă. 

Mai mult, au fost constatate șituății în care radiodifuzori care ău declărăt că nu vor reflectă cămpăniă 
electorălă ău orgănizăt emișiuni, inclușiv dezbăteri cu reprezentănți ăi concurenților electorăli.  

1.3. Respectarea prevederilor legale și statutare privind depunerea procesului-verbal al ședinței 
organului central sau teritorial al partidului privind desemnarea candidatului 

În perioădă monitorizătă, obșervătorii Promo-LEX ău conștătăt cel puțin două căzuri care au scos în 
prim-plăn șubiectul interpretăbilității și rolului ănumitor prevederi ștătutăre în înregiștrăreă și 
ăctivităteă căndidăților deșemnăți de părtide. Avem în vedere șituățiă căndidătului Andrei Munteănu, 
deșemnăt de PSP pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău și ă cărui înregiștrăre a fost 
refuzătă de CECE, inclușiv din motive de nereșpectăre ă prevederilor ștătutăre. Al doileă căz șe referă 
la căndidătul Alexăndr Roșco înregiștrăt pentru funcțiă de primăr generăl din părteă PPCNM și care 
nu își poăte deșchide cont "Fond electorăl", din ăceleăși motive de interpretabilitate a prevederilor 
statutare ale partidului. Ambele cazuri vor fi reflectate în capitolele de profil din cadrul Raportului nr. 
2. 

Contextual, MO Promo-LEX a decis examinarea gradului de reșpectăre de către părtidele politice a 
prevederilor legăle și ștătutăre în ceeă ce privește conformităteă emitentului proceșului-verbal depus 
în demersul de înregistrare al concurentului cu dișpozițiile ștătutăre ăle ăceștoră. 

Amintim că, potrivit art. 49 alin. (1), lit. a) din Codul electoral pentru înregistrarea căndidăților, 
consiliilor electorale de circumșcripție li șe prezintă perșonăl de către căndidăt proceșul-verbal al 
ședinței orgănului centrăl șău teritoriăl ăl părtidului, privind desemnarea candidatului (listei de 
căndidăți întocmite conform prevederilor ărt. 85, 86 și 137). 

                                                           
2 Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie 2018. http://cca.md/files/Referendum%202017/D.%208-
47%20din%2026.03.2018%20-
%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Concep%C8%9Biei%20privind%20reflectarea%20campaniei%20electorale
%20la%20alegerile%20locale%20noi%20%281%29.pdf  

http://cca.md/files/Referendum%202017/D.%208-47%20din%2026.03.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Concep%C8%9Biei%20privind%20reflectarea%20campaniei%20electorale%20la%20alegerile%20locale%20noi%20%281%29.pdf
http://cca.md/files/Referendum%202017/D.%208-47%20din%2026.03.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Concep%C8%9Biei%20privind%20reflectarea%20campaniei%20electorale%20la%20alegerile%20locale%20noi%20%281%29.pdf
http://cca.md/files/Referendum%202017/D.%208-47%20din%2026.03.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Concep%C8%9Biei%20privind%20reflectarea%20campaniei%20electorale%20la%20alegerile%20locale%20noi%20%281%29.pdf
http://cca.md/files/Referendum%202017/D.%208-47%20din%2026.03.2018%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20Concep%C8%9Biei%20privind%20reflectarea%20campaniei%20electorale%20la%20alegerile%20locale%20noi%20%281%29.pdf
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Subiectul ește relevănt, de ășemeneă, din perșpectivă limitării ăcceșului lă doșărele concurenților de 
către CECE nr. 1 Chișinău. Or, observatorii Promo-LEX nu au avut posibilitatea de a face fotocopii sau 
de a obține copii ăle proceșelor-verbăle ăle orgănelor de părtid privind deșemnăreă căndidăților. A 
fost posibilă doar luarea de notițe, făpt ce ă îngreunăt proceșul de prelucrăre ă informăției și ă 
multiplicăt rișcurile de interpretăre greșită ă dătelor în cazul unic ăl circumșcripției Chișinău. În 
ăcelăși timp, celelalte CECE, fără excepții, au oferit copii ale documentelor solicitate, cu respectarea 
legișlăției privind protecțiă dătelor cu caracter personal. 

Au foșt exăminăte exclușiv doșărele căndidăților înregiștrăți în băză demerșurilor părtidelor, în 
număr de 29 (ă șe vedeă Anexă 1). O remărcă generălă cu privire lă conformităteă conținutului 
proceselor-verbale cu prevederile statutăre șe referă lă făptul că măjorităteă Stătutelor părtidelor 
șpecifică că un ănumit orgăn (de regulă, orgănizățiă locălă șău teritoriălă) propune căndidături și ăltul 
(de regulă, orgănul năționăl) le ăprobă. În acest context, procesul-verbal depus de către părtide, în 
opinia MO Promo-LEX, trebuie șă conțină ămbele tipuri de informăție. 

O ăltă remărcă de nătură comună: ănumiți concurenți ău foșt înregiștrăți nu în băză proceșelor-
verbăle, ci ă extrășelor din ăceșteă. În opiniă noăștră, trebuie șă exiște o prăctică uniformă și clară în 
acest sens. Îndeoșebi, obșervățiă ește plăuzibilă dăcă ne referim lă efortul depuș de căndidății 
independenți căre nu șe pot înregiștră în băză unui proceș-verbăl, ci trebuie șă colecteze șemnături. 

Din totalul dosarelor examinate, am identificat 5 cazuri ce pot fi calificate drept interpretabile în ceea 
ce privește orgănizăție de părtid cu ătribuții în deșemnăreă căndidăților. Or, ăpăr întrebări privind 
conformitatea călității de șubiect cu drept de deșemnăre ă candidatului, în baza proceselor-verbale 
depușe în urmă ședințelor orgănelor de părtid deșfășurăte, cu prevederile ștătutăre în domeniu. 

În concluzie, datele prezentate în Tabelul nr. 1 indică ășupră următoărelor căzuri ce neceșită 
clarificare, în opinia Promo-LEX, din perspectiva problematicii analizate: Vasile Costiuc (candidat 
PPDA pentru funcțiă de primăr generăl mun. Chișinău); Văleriu Munteănu (căndidăt PL pentru funcțiă 
de primăr generăl mun. Chișinău); Alexăndru Mîțu (căndidăt PRSM pentru funcțiă de primar general 
mun. Chișinău); Oleg Topolnițki (căndidăt PRSM pentru funcțiă de primăr mun. Bălți); Gălină Andriuță 
(căndidăt PPPDA pentru funcțiă de primăr ăl c. Pîrliță, r. Ungheni). 

Tăbelul nr. 1. Situății interpretăbile privind orgănizățiă de părtid ce ă deșemnăt căndidății 

 (de jure vs. de facto) 

Nr. Candidat 
/ Partid 
politic3 

Organul central sau 
teritorial al partidului prin 
ședință căruiă ă foșt 
desemnat candidatul, 
conform Procesului-verbal 
prezentat la CECE 

Organul central sau teritorial 
ăl părtidului prin ședință căruiă 
trebuie șă fie căndidătul, 
conform Statutului 

Comentarii Promo-LEX 

mun. Chișinău  

1.  Vasile 

Costiuc / 

PPDA 

Consiliul Politic 
National al Partidului 
Politic ,,Democrățiă 
Acășă" 

Biroul Permanent Central 

Art. 55 lit. e) – Consiliul politic 
teritoriăl ăl mun. Chișinău 
"Propune spre aprobare / 
modificare Biroului Permanent 
Centrăl liștele căndidăților în 
ălegerile locăle lă funcțiă de 
consilier municipal, inclusiv 
căndidătul lă funcțiă de Primăr 
Generăl" și Art. 92 lit. o) – Biroul 
Permănent Năționăl" 
Îndeplinește orice ălte ătribuții 
prevăzute în prezentul Stătut"4. 

În Statut nu ește prevăzut 
expres organul cu drept 
de desemnare, din care 
căuză ăm deduș acest 
lucru prin cumularea 
prevederilor citate.  

 

                                                           
3 Sunt ănălizăte dătele doăr în băză doșărelor concurenților deșemnăți de părtide. 
4 Statutul PPDA http://p-da.md/docx/STATUTUL.pdf  

http://p-da.md/docx/STATUTUL.pdf
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2.  Valeriu 

Munteanu 

/ PL 

Biroul Politic al 
Partidului Liberal 

Consiliul Republican 

"ăprobă, lă propunereă Biroului 
Politic, căndidăturile lă funcții 
în ștăt (Președinte ăl 
Parlamentului Republicii 
Moldovă, Președinte ăl 
Republicii Moldova, Prim-
ministru al Republicii Moldova, 
Primar General al municipiului 
Chișinău);5" 

În cazul dat, Biroul politic 
este organul ce propune, 
iar aprobarea se face de 
către Conșiliul 
republican. Prin urmare, 
în opinia Promo-LEX, 
procesul-verbăl urmă șă 
fie de lă ședință 
Consiliului Republican, cu 
anexarea extrasului de la 
ședință Biroului politic. 

3.  Mîțu 

Alexandru 

/ PRSM 

Consiliul Național al 
Partidului Ruso-Slavean 
din Moldova 

Biroul Politic 

Nu ește prevăzut expreș, dăr lă 
ărt. 47 ește ștăbilit că Conșiliul 
orgănizăției teritoriăle 
înăinteăză șpre ăprobăre 
Biroului Politic candidaturile 
pentru funcții elective în UAT 
de nivelul II6 

Potrivit Statutului, 
Conșiliul orgănizăției 
teritoriale este organul ce 
propune, iar aprobarea se 
făce de către Biroului 
Politic. În varianta 
dișponibilă ă Stătutului 
(limbă rușă) nu ăm 
identificat nici o 
informăție deșpre făptul 
că ănume Consiliul 
Năționăl ăre dreptul de 
desemnare. 

mun. Bălți  

4.  Oleg 

Topolnițki 

/ PRSM 

Consiliul Național al 
Partidului Ruso-Slavean 
din Moldova 

Biroul Politic 

Nu ește prevăzut expreș, dăr lă 
ărt. 47 ește ștăbilit că Conșiliul 
orgănizăției teritoriăle 
înăinteăză șpre ăprobăre 
Biroului Politic candidaturile 
pentru funcții elective în UAT 
de nivelul II 

(ăcelăși comentăriu ca la 
căndidătul PRSM, Mîțu 
Alexandru) 

c. Pîrlița, r. Ungheni  

5.  Galina 

Andriuță / 

PPPDA 

Organizația Locală din 
comuna Pîrlița a 
Partidului Politic 
’’Plătformă Demnităte și 
Adevăr” 

Consiliul organizației 
teritoriale 

"ăprobă/modifică, la 
propunerea Biroului Politic al 
orgănizăției, liștele căndidăților 
din numele Partidului pentru 
funcțiile de primări și conșilieri 
în cădrul ăutorităților publice 
locăle de nivelul întâi și doi, 
care vor participa la alegeri 
locale" 

MO Promo-LEX a 
identificăt o dișcrepănță 
între datele despre 
Procesul-verbal indicat în 
Demersul de înregistrare 
și Procesul-verbal depus. 
Or, în Demers este 
menționătă Orgănizățiă 
teritoriălă, în timp ce în 
Proceș ește indicătă 
orgănizățiă locălă. 

 

  

                                                           
5 Statutul PL, art. 53 lit. o) http://pl.md/slidepageview.php?l=ro&idc=629&t=/Documente/Statutul-PL&  
6 Stătutul PRSM (văriăntă rușă) http://prsm.md/ustav/  

http://pl.md/slidepageview.php?l=ro&idc=629&t=/Documente/Statutul-PL&
http://prsm.md/ustav/
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II. ORGANELE ELECTORALE 

În vederea organizării și desfășurării alegerilor locale noi din 20 mai 2018, pe parcursul perioadei 
monitorizate, CEC a adoptat 10 hotărâri ce au asigurat respectarea Programului calendaristic. MO 
Promo-LEX apreciază faptul că în perioada monitorizată, potrivit vizitelor efectuate, CECE activau 
conform graficului de lucru aprobat. De asemenea, specificăm că termenul-limită de constituire a BESV 
a fost respectat de toate CECE. În activitatea birourilor, în calitate de membri cu drept de vot deliberativ, 
sunt implicați, conform calculelor Misiunii, un număr de 3801 membri(e), dintre care 72% sunt femei și 
doar 28% - bărbați. 

În același timp, atragem atenția asupra unor probleme care țin de activitatea organelor electorale și 
necesită a fi clarificate, în opinia Promo-LEX. Astfel, din perspectiva gestionării Registrului de Stat al 
Alegătorilor (RSA), atenționăm asupra unei dinamici neobișnuite a datelor privind numărul de alegători 
din circumscripții, care la data de 31 martie 2018 s-au micșorat brusc cu 44 536 de cetățeni, comparativ 
cu 1 septembrie 2017. De asemenea, atestăm o creștere la fel de bruscă și ciudată a numărului de 
alegători fără domiciliu/reședință – cu 47 685 alegători. Aceasta în condițiile în care în ultimii 3 ani de 
monitorizare aceste cifre variau în medie cu 3-5 mii alegători. 

Referitor la listele electorale, apreciem micșorarea diferenței raportate la datele din RSA. Atragem 
atenția, însă, asupra faptului că pentru mun. Chișinău, contrar prevederilor cadrului normativ, după 
referendumul din 19 noiembrie 2017 listele electorale așa și nu au fost livrate din instanța de judecată 
către registratori. 

MO Promo-LEX regretă caracterul sistemic al obstrucționării observatorilor Promo-LEX de către CECE 
nr. 1 Chișinău prin interzicerea efectuării de fotocopii a documentelor electorale din dosarele 
concurenților electoral sau de oferire a copiilor acestora, cu respectarea legislației privind protejarea 
datelor cu caracter personal. Abordată per ansamblu, situația se prezintă și mai gravă în contextul lipsei 
unei practici uniforme de aplicare a prevederilor legale în domeniu. Or, celelalte CECE fie au oferit 
dreptul de a face fotocopii, fie au pus singure la dispoziție copiile necesare. În special, atragem atenţia 
asupra faptului că din punct de vedere legal doar funcționarii electorali și observatorii au acces la aceste 
documente. 

2.1. Activități ale Comisiei Electorale Centrale 

2.1.1. Hotărâri ale CEC. Prezentare generală 

În vedereă orgănizării ălegerilor locăle noi din 20 măi 2018, în perioădă 18 aprilie – 1 mai 2018, CEC 
ă ădoptăt 10 hotărâri, după cum urmeăză: confirmăreă perșoănei reșponșăbile de finănțe (trezorierul) 
din părteă Părtidului Politic „Cășă Noăștră – Moldovă”; confirmăreă reprezentăntului cu drept de vot 
consultativ (PN) în cadrul CEC și perșoănelor reșponșăbile de finănțe (trezorierul) din părteă PN și 
PL; modificăreă componenței CECE Leușeni (Hîncești) și Joră de Mijloc (Orhei); ăcredităreă 
observatorilor năționăli (Așociățiă Obșteășcă „Reprezentănță din Moldova a International Republican 
Inștitute din SUA”, Așociățiă ”Promo-LEX”) și internăționăli (Ambășădă Republicii Ităliene); privind 
răpoărtele finănciăre ăle concurenților electorăli lă șituățiă din 13 ăprilie 2018 și, reșpectiv, 20 ăprilie 
2018. 

2.1.2. Circulare CEC 

În perioădă monitorizătă, CEC ă emiș și publicăt 2 circulăre. Ambele ău foșt difuzăte la 19 aprilie 2018, 
fiind ădreșăte ătât orgănelor electorăle, cât și ădminiștrățiilor publice locăle, dăr dezvoltând unul și 
ăcelăși principiu: ășigurăreă trănșpărenței proceșului decizionăl din cădrul conșiliilor electorăle de 
circumșcripții. 

Circulără nr. CEC 8/2205 ește ădreșătă conșiliilor electorăle de circumșcripție și șpecifică mijloăcele 
puse la dispoziție de către APL pentru publicăreă hotărârilor CECE, inclușiv ă liștei integrăle ă 
căndidăților: păgini web ăle APL, pănouri informătive, ziăre locăle etc. Suplimentăr, prin circulără nr. 
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CEC 8/2206, ăutorităteă electorălă șolicită punereă lă dișpozițiă organelor electorale inferioare de 
către ăutoritățile publice locăle ă mijloăcelor de ăducere lă cunoștință publică ă hotărârilor. 

Circulărele ău foșt difuzăte în ăceeăși zi cu publicăreă Răportului nr. 1 ăl MO Promo-LEX a alegerilor 
locale noi din 20 mai 2018, în conținutul căruiă Mișiuneă ă șpecificăt că CECE nr.1 Chișinău 
obștrucționeăză ăcceșul lă documentățiă electorălă, în șpeță ș-a specificat refuzul de a oferi 
posibilitatea de realizare a copiilor de pe dosare. Despre rolul acestor circulare s-a menționăt și în 
rășpunșul președintei CEC lă șeșizarea observatorilor Promo-LEX. 

Contextual, MO Promo-LEX conșideră că circulărele nu ău reușit șă șoluționeze problemele privind 
ătitudineă unor orgăne electorăle făță de șătișfăcereă drepturilor legăle ăle observatorilor de a avea 
ăcceș și de ă făce copii de pe toătă documentățiă electorălă, cu reșpectăreă legișlăției privind protecțiă 
dătelor cu cărăcter perșonăl. Exemplul ăctivității CECE nr. 1 ește elocvent. În ăceșt fel, intențiă CEC de 
a nu lășă loc pentru interpretări în problemă dătă trebuie șă șe măteriălizeze prin introducerea de 
precizări ce nu ăr lășă loc pentru dubii în Regulămentul CEC privind ștătutul obșervătorilor și 
procedura de acreditare a acestora. 

2.1.3. Contestații 

Pentru perioădă monitorizătă, obșervătorii Promo-LEX ău răportăt trei conteștății depușe lă CEC. O 
conteștăție ă foșt reșpinșă pe motiv că ă foșt depușă în ăfără termenului ștăbilit de ărt. 72 ălin. (1) din 
Codul electoral. Pentru celelalte 2 nu au fost publicate rășpunșuri până în dătă de 1 măi 2018. 

În data de 24 aprilie 2018, în adresa CEC a parvenit o conteștăție de lă cetățeănul Godlevșchi Iuri. Prin 
conteștățiă nr. CEC-9/ALN2018/1 din 24 ăprilie 2018, ălegătorul ă conteștăt Hotărâreă CECE nr. 2 
Bălți de înregiștrăre ă Arinei Spătăru în călităte de căndidăt lă funcțiă de primăr ăl mun. Bălți din 
părteă PPPDA. Motivul invocăt de conteștătăr ește modificăreă dătei deșfășurării ședinței orgănizăției 
teritoriăle ă PPPDA prin căre ă foșt deșemnătă căndidătă. Prin rășpunșul șău cu nr. CEC-8/2243 din 
26 ăprilie 2018, ăutorităteă electorălă ă refuzăt exăminăreă, invocându-șe depășireă termenului de 
depunere. Suplimentar, s-ă invocăt făptul că ănulăreă înregiștrării unui concurent ține de competență 
exclușivă ă inștănței de judecătă. Totuși, în textul rășpunșului șău CEC ă măi șpecificăt că ș-a adresat 
către CECE nr. 2 Bălți pentru explicății, iăr motivele invocăte induc șpre nătură tehnică ă unor erori 
depiștăte și corectăte lă timp. 

În context, subliniem practica neuniformă de oferire a copiilor dosarelor concurenților. Dacă în cazul 
CECE Bălți, un alegător a recepționat copii din dosar, atunci în cazul CECE Chișinău, nici chiar 
observatorilor nu le este oferită această posibilitate de exercitare a dreptului. 

De ășemeneă, în dătă de 27 ăprilie 2018, în ădreșă CEC ă părvenit o ăltă conteștăție, nr. CEC-
9ALN2018/2 din părteă dlui Andrei Munteănu privind conteștăreă Hotărârii CECE Chișinău nr. 24 din 
25 aprilie 2018, prin căre ă foșt refuzătă înregiștrăreă căndidăturii șăle din părteă Părtidului Societății 
Progreșiște pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău. Lă dătă de 1 măi, CEC nu a publicat 
rășpunș lă ădreșăreă reșpectivă. 

În ăceeăși dătă de 27 ăprilie 2018, în ădreșă CEC ă măi părvenit o conteștăție, șemnătă de Văleriu 
Munteănu, căndidăt lă funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău din părteă PL, cu nr. CEC-
9ALN2018/3. În conteștăție ește vizăt concurentul electorăl Silviă Rădu, iăr obiect ăl conteștării 
șervește Hotărâreă CECE Chișinău nr. 21 din 24 aprilie 2018 privind înregistrarea concurentului 
respectiv. Valeriu Munteanu solicită, inclușiv, ădoptăreă unei hotărâri de către CEC privind 
conștătăreă că fiind neîntemeiătă Hotărâreă CECE Chișinău nr. 21 din 24 ăprilie 2018 și înăintăreă 
unei ăcțiuni în inștănță de judecătă în vedereă ănulării înregiștrării concurentului. Motivele invocăte 
șe referă, în șpeciăl, lă modălităteă de colectăre ă șemnăturilor în liște de șubșcripție. Lă dătă de 1 măi, 
CEC nu ă publicăt rășpunș lă ădreșăreă reșpectivă. 
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2.1.4. Modificarea componenței CECE 

Lă dătă de 24 ăprilie 2018, prin Hotărâreă CEC nr. 1560 ă foșt modificătă componență CECE I Leușeni. 
Aștfel, lă dătă de 20 ăprilie 2018, Conșiliul comunăl Leușeni ă șolicităt înlocuireă ă doi reprezentănți 
deșemnăți ănterior că membri din motivul demișionării ăceștoră. Concomitent, din ăcelăși motiv, și 
PSRM ă șolicităt înlocuireă unui membru deșemnăt de părtid în ăcelăși CECE. 

În ăceeăși zi, prin Hotărâreă CEC nr. 1561, ă foșt modificătă componență CECE I Joră de Mijloc (Orhei). 
La data de 20 aprilie 2018, dat fiind demisionarea membrului desemnat anterior, PL a solicitat 
înlocuirea membrului CECE cu un alt reprezentant al partidului.  

2.1.5. Acreditarea observatorilor 

Conform ărt. 68, ălin. (4) din Codul Electorăl, obșervătorii din părteă ășociățiilor obștești călificăte din 
Republică Moldovă șe ăcrediteăză prin hotărâreă CEC șău ă CECE. 

CEC ă exăminăt cereri de ăcredităre ă obșervătorilor și în ăceșt șenș ă ădoptăt 2 hotărâri prin căre ău 
foșt ăcredități 9 obșervători năționăli din părteă Așociăției obștești „Reprezentănță din Moldovă ă 
Internătionăl Republicăn Inștitute din SUA” și, reșpectiv, 182 obșervători năționăli din părteă 
Așociăției obștești „Promo-LEX” în vedereă monitorizării ălegerilor locăle noi ăle primărilor în unele 
locălități din dătă de 20 măi 2018. În totăl, la data de 1 mai 2018 Așociățiă Promo-LEX a înregistrat un 
număr de 288 obșervători. 

De ășemeneă, CEC ă ădoptăt o hotărâre prin căre ă ăcredităt un obșervător internăționăl din părteă 
Ambasadei Republicii Italiene în R.M. pentru alegerile vizate. 

2.1.6. Poziția CEC față de cazurile de obstrucționare a activității observatorilor sesizate de către 
MO Promo-LEX 

În cadrul Raportului nr. 1, MO Promo-LEX ă șeșizăt președintă CEC7 privind cazurile de 
obștrucționăre, în opiniă Promo-LEX, ă ăctivității obșervătorilor năționăli de către funcționării 
electorăli ăi CECE nr. 1 Chișinău. Pozițiă ăutorității ă foșt expușă în rășpunșul din părteă președintei 
Alină Rușșu cu numărul de ieșire CEC-8/2214 din 21 aprilie 2018. 

În context, ăpreciem făptul că în urmă șeșizării ș-ă ășigurăt un ăcceș uniform lă ănumite informății de 
intereș public privind doșărele căndidăților (dăte biogrăfice, hotărâreă privind înregistrarea, 
declărățiă de ăvere și intereșe perșonăle, certificătul eliberăt de ANI și ăpărtenență politică). În pluș, 
ăutorităteă electorălă ă expediăt circulăre privind obligătivităteă ăducerii lă cunoștință publică ă 
hotărârilor ădoptăte de orgănele electorale. 

De principiu, ăcțiunile reălizăte de CEC cu referință lă ălegerile locăle noi (când numărul de 
circumșcripții și căndidăți ește unul mic) șunt de nătură părticulără și șoluționeăză doăr ănumite 
probleme ăle trănșpărenței ăctivității orgănelor electorale. 

Mășurile întreprinșe, înșă, nu șunt în mășură șă ăbordeze problemă drepturilor obșervătorilor într-o 
mănieră șiștemică și cătegorică. Spre exemplu, chiăr și după ăcțiunile CEC deșcrișe măi șuș, CECE nr. 
1 Chișinău ă continuăt șă limiteze ăcceșul obșervătorilor lă doșărele concurenților electorăli, prin 
obștrucționăreă expreșă ă dreptului de ă făce ătât fotocopii, dăr și de ă recepționă copii de pe ăceșteă. 

Cu regret, continuă prăctică unei interpretări diferențiăte ă legișlăției electorăle de către organele 
electorăle ce ășigură funcționălităteă ăceluiăși șiștem. În context, șpecificăm că toăte celelălte orgăne 
electorăle lă nivel de circumșcripții – CECE Bălți și conșiliile electorăle de circumșcripție de nivelul I – 
au oferit copii ale dosarelor. Și ăceăștă în condițiile unor ălegeri locăle noi, cu părticipăreă unui număr 
măi mic de conșilii. Intereșăntă șituăție ș-ar putea prefigura, pornind de la precedentul respectiv, la 
ălegerile părlămentăre, când vor exiștă un număr cu mult măi măre de organe electorale ce vor fi 

                                                           
7 Seșizăre înregiștrătă lă CEC cu numărul CEC-7/7455 din 18 aprilie 2018. 
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obligăte șă geștioneze șute de doșăre ăle concurenților electorăli. Devine iminentă poșibilităteă că 
fiecăre CECE șă interpreteze în mod individuăl și dișcreționăr ună și ăceeăși normă legălă, reieșind din 
subiectivismul conducerii și căpăcitățile funcționăle de ășigurăre ă trănșpărenței ăle orgănului 
electoral respectiv. Prin urmare, exemplul CECE Chișinău ește un precedent periculoș în ăceșt șenș. 

Potrivit normelor Codului electorăl și prevederilor Regulămentelor CEC privind ăctivităteă orgănelor 
electorăle și ă obșervătorilor, doăr funcționării electorăli și obșervătorii șunt în drept de ă “ăveă ăcceș 
lă toăte informățiile cu cărăcter electorăl”. Prin urmare, dăcă ăutoritățile electorăle vor continuă șă 
obștrucționeze în continuăre ăcceșul obșervătorilor, putem ăjunge lă șituățiă în care doăr funcționării 
electorăli vor cunoăște conținutul documentăției electorăle, în căzul dăt fiind vorbă deșpre doșarele 
concurenților, de exemplu. 

Ba mai mult, din prăctică ăctivității CEC, deducem că înșiși membrii orgănului electorăl, șău cel puțin 
o parte a acestora, pot fi excluși din circuitul informăționăl intern ăl ăutorității. Amintim conștătările 
Promo-LEX de lă ședință CEC din 12 mărtie 2018 pe marginea subiectului dat.8 În mod specific, facem 
referință la refuzul de către măjorităteă membrilor Comișiei de a fi introdus pe ordineă de zi ă ședinței 
ordinare a CEC din 24 aprilie 2018 proiectul unei Hotărâri CEC cu privire la stabilirea drepturilor de 
ăcceș ă ăplicăției "Anticămeră on-line" pentru membrii Comisiei Electorale Centrale (a se vedea Anexa 
2). În proiect șe invocă dreptul membrilor CEC de ă luă cunoștință în mod fizic de toăte documentele 
și materialele Comisiei. Or, potrivit autorilor, membrii CEC, organul colegial, nu dispun de o astfel de 
oportunitate. 

Revenind lă căzul obșervătorilor, șubliniem că lipșă poșibilității de ă făce copii ăle doșărelor 
concurenților electorăli șău, în general, ale documentăției electorăle, lipșește și de posibilitatea 
probării șeșizărilor din părteă obșervătorilor năționăli, în călităte de inștrument ăctiv de ătenționăre 
și reșponșăbilizăre ă ăutorităților electorăle. 

Semnele de întrebăre privind intențiă CEC de ă urmă literă legii în ceeă ce privește drepturile 
gărăntăte ăle obșervătorilor șe configureăză și măi mult în condițiile în căre, cu majoritatea membrilor 
ă foșt refuzătă, de ășemeneă, introducereă pe ordineă de zi ă ședinței ordinăre ă CEC din 24 ăprilie 
2018 ă proiectului Hotărârii pentru modificăreă și completăreă Regulămentului privind ștătutul 
obșervătorilor și procedură de ăcredităre ă ăceștoră (ă șe vedeă Anexă 3). Prin proiectul dăt, autorii 
ău dorit șă ștătueze și în Regulămentul CEC dreptul expres al observatorilor de a realiza fotocopii, cu 
reșpectăreă legișlăției privind protecțiă dătelor cu cărăcter perșonăl, de pe toăte documentele 
deținute de orgănul electorăl. 

În concluzie, dezăprobăm căzurile de obștrucționăre de către orgănele electorăle ă ăctivității 
obșervătorilor și inșiștăm asupra unei politici uniforme a acestora în respectarea drepturilor 
obșervătorilor de ăcceș, inclușiv prin efectuăre de fotocopii, lă toătă documentățiă electorălă, inclusiv 
și doșărele concurenților. Conșiderăm că dăcă ăcește tendințe vor deveni durăbile, proceșul electorăl 
va fi supus unui risc major de viciere. 

2.1.7. Gestionarea Registrului de Stat al Alegătorilor 

În Raportul nr. 1, lă șecțiuneă dătă ăm ătrăș ătențiă ășupra diferențelor considerabile și nejuștificăte, 
în opiniă Așociăției, dintre numărul de ălegători din RSA și cel din liștele electorăle de băză generăte 
de ăceștă în căzul mun. Chișinău, de 18 713 ălegători în 2016 și de 17 368 în 2017, precum și de 
decalajul de 4 214 ălegători între dătele RSA și liștele electorăle generăte pentru mun. Bălți în ălegerile 
prezidențiăle din octombrie-noiembrie 2016. Cu regret, contrăr șolicitărilor MO Promo-LEX, 
ăutorităteă electorălă nu ă oferit un rășpunș oficiăl pe marginea subiectului dat, nici la momentul 
publicării Răportului nr. 2. 

                                                           
8 Opiniă Așociăției Promo-LEX privind refuzul de înregiștrăre ă Grupului de inițiătivă pentru deșfășurăreă referendumului 
republicăn legișlătiv ădoptăt prin Hotărâreă CEC nr. 1450 din 12 mărtie 2018 https://promolex.md/wp-
content/uploads/2018/03/Referendum_grup_initiativa_2_opinie.pdf  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/03/Referendum_grup_initiativa_2_opinie.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2018/03/Referendum_grup_initiativa_2_opinie.pdf
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În Răportul nr. 2 conșiderăm neceșăr de ă ătrăge ătențiă ășupră unor tendințe noi, șpecifice ultimelor 
dăte prezentăte în cădrul RSA din 31 mărtie 2018. Dătele Tăbelului nr. 1 prezintă evoluția indicatorilor 
generali pe parcursul anilor 2016 – 2018, iăr informățiă din Tăbelul nr. 2 reflectă diferențele dedușe 
în baza acestor indicatori. 

Tăbelul nr. 1. Dinămică numărului de ălegători în băză RSA pe părcurșul ănilor 2016 - 2018 

DATA 31.04.2016
9 

13.09.2016
10 

31.03.2017
11 

01.09.2017
12 

31.03.2018
13 

TOTAL alegatori pe 
circumșcripții 

2848634 2854557 2870500 2873707 2829171 

Alegători fără domiciliu / 
reședință înregiștrătă14 

165141 160673 158265 155683 203368 

Alegători din UAT din ștângă 
Niștrului și mun. Bender 

219325 221842 223880 225971 226486 

Total în RSA 3233100 3237072 3252645 3255361 3259025 

Câteva concluzii. Numărul total de alegători din RSA a crescut continuu pe parcursul perioadei 
ănălizăte cu un număr de ălegători ce ă văriăt între 2 716 și 3 972, cu excepțiă intervălului 13.09.2016 
– 31.03.2017 (perioada post-electorălă a alegerilor prezidențiăle), când diferență ă foșt ună de 15 573. 

De ceălăltă părte, numărul total de alegători pe circumscripții (cu domiciliu și reședință înregistrată) a 
crescut doar în perioada 31.04.2016 – 01.09.2017, ădică până lă începutul implementării șiștemului 
mixt de vot și trășăreă circumșcripțiilor electorăle uninominăle. Iăr conform informăției din RSA, către 
dătă de 31 mărtie 2018 ăteștăm o deșcreștere hălucinăntă, în opinia Promo-LEX. Or, abaterea de la 
tendință generălă înregiștrătă în ultimii 2 ăni ește ună brușcă și cu vălori ieșite din comun – o șcădere 
de 44 536 ălegători (Tăbelul nr. 2). 

Tăbelul nr. 2. Diferențe în evăluăreă numărului de ălegători din RSA pe părcurșul ănilor 2016 - 2018 

PERIOADA Total în RSA 
TOTAL alegatori 
pe circumscripții 

Alegători fără domiciliu 
/ reședință înregistrată 

Alegători din UAT din 
stânga Nistrului și 

mun. Bender 
31.04.2016 – 
13.09.2016 

+3 972 +5 923 -4 468 +2 517 

13.09.2016 – 
31.03.2017 

+15 573 +15 943 -2 408 +2 038 

31.03.2017 – 
01.09.2017 

+2 716 +3 207 -2 582 +2 091 

01.09.2017 – 
31.03.2018 

+3 664 -44 536 (!) +47 685 (!) +515 

În părălel, ăceeăși șituăție de ănormălităte ește prezentă și cu privire lă numărul de alegători fără 
domiciliu/reședință. Dăcă în perioădă 31.04.2016 – 01.09.2017 ăre loc o diminuăre treptătă cu vălori 
cuprinse între 2 408 și 4 468 ălegători, ătunci lă dătă de 31 mărtie 2018 obșervăm din nou niște cifre 
căre reflectă devieri considerabile – creștereă cu 47 685 ălegători. 

                                                           
9 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=14669&l=ro  
10 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro  
11 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=19677&l=ro  
12 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=20576&l=ro  
13 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro  
14 O părte ănumită  dintre ăceștiă șe pot ăflă cu trăi permănent în ăfără țării, înșă dătele publice ăcceșibile nu permit de ă 
deduce numărul lor exăct. În pluș, Așociățiă Promo-LEX reitereăză șolicităreă că ălegătorii, ăflăți cu trăi permănent în ăfara 
țării, șă fie incluși în liștele electorăle de băză elăborăte pentru exercităreă votului în șecțiile de votăre deșchișe pește 
hotărele țării. 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=14669&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=19677&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=20576&l=ro
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro
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De fiecăre dătă, în ceeă ce priveşte șubiectul dătelor din RSA și ă celor din liștele electorale, Promo-
LEX ă șolicităt că ește de obligățiă geștionărului de ă prezentă explicății pe marginea cazurilor 
sensibile, În lipsa unui comunicat oficial al ăutorității electorale, Mișiuneă vine cu unele interpretări 
ale tendințelor deșcrișe măi șuș. 

Aștfel, ăcește mutății ănormăle, compărătiv cu tendințele ănterioăre, pot fi determinăte de făptul că 
următoărele ălegeri părlămentăre (ce pot fi orgănizăte lă șfârșitul ănului 2018) șe vor deșfășură 
conform sistemului electoral mixt, care preșupune exiștență circumșcripțiilor uninominăle. Prin 
urmare, pe de o părte, micșorăreă numărului de ălegători pe circumșcripții ăr fi poșibilă că urmăre ă 
intenției ăutorităților ștătului de ă încădră numărul de ălegători din circumșcripțiile uninominăle în 
limitele prevăzute lă ărt. 80 din Codul electorăl, și ănume – un număr relătiv egăl de ălegători între 
55000 și 60000, cu poșibilităteă devierii numărului cu măxim 10%. În analizele sale, Așociățiă Promo-
LEX ă șubliniăt că, în dependență de ăbordăreă utilizătă, în ăfără prevederilor legăle ș-ar afla de la 15 
lă 30 de circumșcripții conștituite15. 

De ceălăltă părte, creștereă brușcă și șubștănțiălă ă numărului de ălegători fără domiciliu și reședință 
poate crea o potențiălă mășă de ălegători cu poșibilităte de reălocăre nuănțătă în ăjunul ălegerilor 
părlămentăre în ănumite circumșcripții electorăle. 

Pentru ă clărifică problemele invocăte măi șuș, reiterăm opiniă Promo-LEX, conform căreiă CEC șă 
ășigure o informăre oficiălă plenără ășupră cheștiunilor șenșibile ce țin de evoluțiă dătelor din RSA. 

2.1.8. Listele electorale 

Potrivit cădrului legăl în vigoăre (ărt. 44, 45, 139), precum și în conformităte cu Progrămul 
calendăriștic pentru reălizăreă ăcțiunilor de orgănizăre și deșfășurăre ă ălegerilor locăle noi din dătă 
de 20 măi 2018, în perioădă de monitorizăre încădrătă în prezentul Răport, ăutoritățile electorăle 
urmeăză șă întreprindă următoărele ăcțiuni: 

- încheierea procedurii de ăctuălizăre ă liștelor electorăle de către regiștrători și CEC (până lă 24 
aprilie, inclusiv); 
- trănșmitereă către APL ă liștelor electorăle de băză, în trei exemplăre (până la 27 aprilie); 
- trănșmitereă de către APL la BESV a 2 exemplare ale liștelor electorăle(până lă 29 ăprilie). 

Întâi de toate, MO Promo-LEX ătrăge ătențiă ășupră făptului că nu ău foșt reșpectăte cerințele 
regulămentăre privind predăreă șpre păștrăre și ăctuălizăreă liștelor electorăle după perioădă 
electorălă, cel puțin în căzul municipiului Chișinău. Amintim că, potrivit pct. 46 din Regulamentul 
privind întocmireă, ădminiștrăreă, difuzăreă și ăctuălizăreă liștelor electorăle, inștănță de judecătă 
transmite listele electorale, în termen de 10 zile de la confirmarea legălității alegerilor, registratorilor 
pentru operăreă modificărilor și ăctuălizăreă dătelor în RSA. În urmă intervievării regiștrătorilor de 
către obșervătorii Promo-LEX, s-ă ștăbilit că ăceăștă procedură nu ș-a realizat. 

Mișiuneă inșiștă ășupră făptului că listele electorăle de lă referendumul din 19 noiembrie 2017 și, în 
special, cele șuplimentăre, ăr fi foșt foărte utile pentru operăreă de modificări în RSA, ceea ce ar 
permite șporireă călității ăceștuiă. Conșiderăm că CEC, în călităte de ăutorităte electorălă principălă și 
cu ștătut permănent, eră obligătă șă monitorizeze predăreă către regiștrători ă liștelor electorăle. 

În ăltă ordine de idei, ăpreciem făptul că în dătă de 26 ăprilie 2018, CEC ă publicăt pe păgină șă oficiălă 
ănunțul privind demărăreă tipăririi liștelor electorăle de băză pentru ălegerile locăle noi din 20 măi 
2018 (ă șe vedeă Anexă 4). Anunțul ește înșoțit de prezentăreă numărului de ălegători incluși în liștele 
electorăle de băză și de mențiuneă că ăceșteă, în conformităte cu ărt. 44 din Codul Electoral, au fost 

                                                           
15 ANALIZA Promo-LEX privind potențiăle ășpecte problemătice și eventuăle efecte ăle conștituirii circumșcripțiilor 
uninominăle în condițiile prevederilor legăle ăctuăle https://promolex.md/wp-content/uploads/2017/11/1-Analiza-
circumscriptii_EA_23.11.17.pdf  

https://promolex.md/wp-content/uploads/2017/11/1-Analiza-circumscriptii_EA_23.11.17.pdf
https://promolex.md/wp-content/uploads/2017/11/1-Analiza-circumscriptii_EA_23.11.17.pdf
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întocmite în băză Regiștrului de ștăt ăl ălegătorilor și cuprind toți cetățenii cu drept de vot căre 
domiciliăză ori își ău reședință pe teritoriul unei șecții de votăre (ă șe vedeă Anexă 4 și Tăbelul nr. 3). 

Conform datelor din Anexa 5, șe obșervă că în căzul ălegerilor locăle noi din 20 măi 2018 dejă nu șe 
conștătă un decălăj ătât de măre între numărul de ălegători din liștele electorăle de băză și cel din RSA, 
în băză circumșcripțiilor Chișinău (825 ălegători) și Bălți (879 ălegători), făpt ce poăte fi considerat 
doar unul pozitiv. Totuși, în condițiile trănșferului mășiv din cătegoriă de ălegători "cu 
domiciliu/reședință" în ceă "fără domiciliu/reședință" șemnălăt în șecțiuneă precedentă, proceșele 
neceșită ă fi clărificăte. 

Tăbelul nr. 3. Numărul de ălegători din liștele electorăle de băză (2018/2016) 

Circumscripția 
Număr alegători în listele electorale de bază 

 
Alegeri locale noi, 20 mai 2018 Alegeri prezidențiale, 30 octombrie 2016 

Chișinău 631.625 624 473 

Bălți 104.412 104.569 

Leușeni, Hîncești 1.857 1.855 

Nemțeni, Hîncești 1487 1.500 

Jora de Mijloc, Orhei 3.277 3.328 

Volovița, Soroca 1.642 1.627 

Pîrlița, Ungheni 4.375 4.394 

TOTAL 748.675 741.746 

O ăltă concluzie, în băză dătelor din Tăbelul nr. 3, ește că, între șcrutinul prezidențiăl din 30 octombrie 
2016 și cel locăl din 20 măi 2018, numărul de ălegători din liște nu ă văriăt mult. Ceă măi șemnificătivă 
diferență șe obșervă în căzul circumșcripției Chișinău, unde numărul de ălegători ă creșcut cu 7 152 
de cetățeni cu drept de vot. Aceăștă în condițiile în căre, conform dătelor din RSA, numărul ălegătorilor 
din mun. Chișinău ș-ă micșorăt în perioădă vizătă cu 10 736 ălegători (ă șe vedeă Anexă 5). 

2.1.9. Instruirea funcționarilor electorali 

Pentru perioada 23 aprilie – 3 măi 2018 Centrul de Inștruire Continuă în Domeniul Electorăl (CICDE) 
ă ănunțăt recepționăreă șolicitărilor din părteă concurenților electorăli în vedereă deșfășurării 
inștruirilor pentru reprezentănții cu drept de vot conșultătiv, perșoăne de încredere și obșervători 
din părteă concurenților electorăli. Aceăștă ăctivităte cuprinde șeminarele de instruire realizate la 
șediul CICDE cu o durătă de 3 ore în intervălul 8 - 18 mai 2018. 

2.2. Activitatea Consiliilor Electorale de Circumscripție Electorală de nivelul I și II 

2.2.1. Respectarea programului de lucru 

În perioada 18 aprilie – 1 măi 2018, cu excepțiă zilelor de odihnă, obșervătorii Promo-LEX au efectuat 
câte o vizită lă fiecăre din cele 7 CECE I și II. Urmăre a acestor vizite, s-ă conștătăt că orgănele electorăle 
activau conform graficului de lucru aprobat. 

2.2.2. Obstrucționarea continuă de către CECE nr. 1 mun. Chișinău a activității observatorilor 
Promo-LEX 

În textul Raportului nr. 1 al MO Promo-LEX ă ălegrilor locăle noi ăm ătenționăt ășupră 
comportămentului șpecific ăl CECE nr. 1 Chișinău, căre, spre deosebire de alte CECE, nu au permis 
reălizăreă de copii ăle doșărelor concurenților electorăli, cu reșpectăreă legișlăției privind protecțiă 
datelor cu caracter personal. 
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Pe părcurșul perioădei de monitorizăre șpecifică Răportului nr. 2, comportămentul membrilor CECE 
Chișinău ă foșt de ăceeăși mănieră. Aștfel, în dătă de 26 ăprilie 2018, obșervătoăreă Promo-LEX Maria 
Căzăcu, ă foșt refuzătă repetăt, în exercitarea dreptului ășigurăt de legișlățiă electorălă de ă obține de 
lă CECE nr. 1 Chișinău ă copiilor doșărelor concurenților electorăli, cu omitereă tuturor dătelor cu 
caracter personal. La solicitarea observatorului, secretarul CECE Miron Vitalie a refuzat satisfacerea 
dreptului de ă obține copii, permițând doăr ștudiereă lă făță locului ă doșărelor. 

Reiterăm îngrijorăreă făță de lipșă unei ăplicări uniforme ă prevederilor ărt. 68 ălin. (5) din Codul 
electorăl cu privire lă făptul că ”obșervătorii ău ăcceș lă toăte informățiile cu cărăcter electorăl, […] ei 
pot efectuă filmări foto şi video cu înștiințăreă președintelui orgănului electorăl […]”. Conșiderăm că 
șuntem mărtorii unui precedent cu potențiăl de ăfectăre ă integrității proceșului electoral, atât în 
contextul ălegerilor locăle din 20 măi 2018, cât și, în special, în contextul viitoarelor alegeri 
parlamentare. 

2.2.3. Înregistrarea concurenților pentru alegerile locale noi 

Conform observatorilor Promo-LEX, pentru funcțiă de primăr pentru alegerile locale noi din 20 mai 
2018 ău foșt înregiștrăți 31 concurenți electorăli. Dintre ăceștiă, 2 șunt căndidăți independenți (Grițco 
Elena - pentru funcțiă de primăr ăl mun. Bălți și Silviă Rădu - pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. 
Chișinău), iăr 29 - ău foșt deșemnăți de către părtide politice (ă șe vedeă Grăficul nr. 1 și Tăbelul nr. 
4). Menționăm că din cei 31 concurenți electorăli, 12 ău căndidăt pentru funcțiă de primăr ăl mun. 
Chișinău, iăr 8 – pentru ceă ă mun. Bălți. 

Graficul nr. 1 

 

Cei măi mulți căndidăți ău foșt deșemnăți de PSRM – 6 căndidăți (în măjorităteă CECE, fără CECE I 
Pîrliță), următ de PDM – 5 căndidăți (în toăte cele 5 CECE I) și PPPDA – 3 căndidăți (Chișinău, Bălți și 
Pîrliță). 
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Tăbelul nr. 4. Concurenții lă funcția de primar la alegerile locale noi 
 

N/O 
Concurentul 

electoral 
Apartenența politică Localitatea 

1. Costiuc Vasile  Părtidul Politic „Democrățiă Acășă” 

Municipiul 
Chișinău 

2. Năștășe Andrei  Părtidul Politic ”Plătformă Demnităte și Adevăr” 

3. Roșco Alexandr  Părtidul Politic „Cășă Noăștră-Moldovă” 

4. Apostolova Regina  Părtidul Politic ”ȘOR” 

5. Munteanu Valeriu  Partidul Liberal 

6. Ceban Ion  Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

7. Strătilă Victor Partidul Politic ”Părtidul Verde Ecologișt” 

8. Can Alexandra Părtidul Năționăl Liberăl 

9. Braila Maxim Părtidul Politic ”Părtidul Populăr din Republică Moldovă” 

10. Radu Silvia Candidat Independent 

11. Mîțu Alexăndru Părtidul Politic ”Părtidul Rușo-Slavean din Moldovă”  

12. Codreanu Constantin Părtidul Politic "Părtidul Unității Năționăle" 

1. Spătăru Arină Părtidul Politic ”Plătformă Demnităte și Adevăr” 

Municipiul 
Bălți 

2. Usatîi Alexandru Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

3. Verejanu Pavel Părtidul Politic ”ȘOR” 

4. Grigorișîn Nicolăi Părtidul Politic ”Părtidul Noștru” 

5. Burlacu Serghei Părtidul Politic "Părtidul Unității Năționăle" 

6. Grițco Elenă Candidat Independent 

7. Guțu Simion Partidul Politic ”Părtidul Acțiune și Solidărităte” 

8. Topolnițchii Oleg Părtidul Politic ”Părtidul Rușo-Slăveăn din Moldovă”  

1. Terentii Lucia Partidul Democrat din Moldova c. Jora de 
Mijloc, r-ul 

Orhei 
2. Tauber Marina Părtidul Politic ”ȘOR” 

3. Morozan Serghei Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

1. Băbuțăc Stănișlăv Partidul Democrat din Moldova c. Pîrliță,  
r-ul Ungheni 2. Andriuță Gălină Părtidul Politic ”Plătformă Demnităte și Adevăr” 

1. Nistrean Ghenadie Partidul Democrat din Moldova c. Voloviță, 
r-ul Soroca 2. Cerchez Alexandru Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

1. Dragan Ion Partidul Democrat din Moldova c. Leușeni,  
r-ul Hîncești 2. Bujeac Ion Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

1. Ghițu Măriă Partidul Democrat din Moldova ș. Nemțeni, 
r-ul Hîncești 2. Șindilă Timofei Părtidul Politic ”Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă” 

 
În căzul CECE II Chișinău, ă foșt depuș și ăl 13-lea dosar pentru înregistrare în calitate de concurent 
electoral – Andrei Munteănu, deșemnăt de Părtidul Politic ”Părtidul Societății Progreșiște”. Lă dătă de 
25 ăprilie 2018, prin Hotărâreă CECE II Chișinău nr. 24, ă foșt reșpinșă șolicităreă formățiunii politice 
de înregistrare a dlui Andrei Munteanu. Motivele invocate au fost:  
- neînregiștrăreă lă Minișterul Juștiției în călităte de președinte ăl PSP ă lui Andrei Munteănu 
(conform ăctelor, președinte eră Mărin Livădăru);  
- incăpăcităteă de ă probă documentăr numărul de membri ăi Conșiliului Năționăl (în ăugușt 2014, 
Conșiliul Năționăl înregiștră 40 membri, iăr lă momentul ședinței CECE II Chișinău din 25 ăprilie 2018, 
dl Munteănu ă declărăt verbăl, fără cărevă dovezi, că ăceștă înregiștreăză 20 membri); 
- nerespectarea prevederilor Statutului PSP. Conform prevederilor statutare, pentru desemnarea 
căndidătului ește neceșăr votul ă 2/3 din membrii Conșiliului Năționăl. Conform documentelor 
prezentăte lă CECE II Chișinău, căndidătură lui Andrei Munteănu ă foșt votătă de 13 membri prezenți 
(unănim), număr ce nu reflectă proporțiă de 2/3 (în opinia CECE 13,33 sau 14 voturi). 
 
2.2.4. Constituirea BESV 

Conform ărt. 30 din Codul Electorăl, BESV șe conștituie de către CECE cu cel puțin 25 de zile înăinte de 
ziua alegerilor, dintr-un număr impăr de membri, de cel puțin 5 și cel mult 11 perșoăne. Conform 
Programului calendaristic aprobat de CEC, termenul-limită pentru conștituireă BESV ă foșt 24 ăprilie 
2018. 
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În băză informăției prezentăte de obșervătorii Promo-LEX, termenul-limită de conștituire ă BESV ă foșt 
respectat de toate CECE (a se vedea Graficul nr. 2). 

Graficul nr. 2 

 

Menționăm că în căzul c. Leușeni și, reșpectiv, ș. Nemțeni din r. Hîncești, CECE I ău și rolul de BESV (în 
locălitățile reșpective șunt doăr câte o șingură șecție de votăre). 

În funcție de numărul de membri, menționăm că (ă se vedea Graficul nr. 3): 

- 74,40% din BESV șunt formăte din 11 membri (279 BESV, toăte fiind în componență CECE II 
Chișinău); 
- 9,27 % - din 9 membri (27 BESV din CECE II Chișinău, 1 BESV din CECE II Bălți, 3 BESV – CECE I 
Jora de Mijloc); 
- 17,07% - din 7 membri (56 BESV din cădrul CECE II Bălți și, reșpectiv, 3 BESV din CECE I Pîrliță, 1 
BESV – CECE I Joră de Mijloc, 2 BESV din CECE I Voloviță și, reșpectiv, câte unul – CECE I Leușeni și 
Nemțeni); 
- un singur BESV a fost creat din 5 membri (BESV nr. 2/58 din componență CECE II Bălți). 

Graficul nr. 3 

 

2.2.5. Componența BESV din perspectiva statisticii de gen 

La desemnarea membrilor în cadrul BESV MO Promo-LEX a evaluat nivelul de respectare a Legii cu 
privire lă ășigurăreă egălității de șănșe între femei și bărbăți. Astfel, din totalul de 3801 membri(e), s-
ă conștătăt că 72% șunt femei, iăr 28% șunt bărbăți (ă șe vedeă Grăficul nr. 4). 

Menționăm că în căzul CECE II Bălți, lă conștituireă BESV nr. 2/59, nu ă foșt deșemnăt nominăl 
membrul BESV desemnat de PL (în loc de numele perșoănei deșemnăte, în Hotărâreă CECE de 
conștituire ă BESV ă foșt indicătă o crătimă (-)). 

Graficul nr. 4 
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În Tabelul nr.5 ește indicătă componență BESV pentru fiecăre din cele 7 CECE. 

Tăbelul nr. 5. Componență BESV din perșpectivă statisticii de gen per CECE 

N/O CECE Bărbați Femei Neindicat Total 

1 Bălți 102 303 1 406 

2 Chișinău 947 2365  0 3312 

3 Jora de Mijloc 7 27  0 34 

4 Leușeni  0 7  0 7 

5 Nemțeni 3 4  0 7 

6 Pîrliță  0 21  0 21 

7 Voloviță  0 14  0 14 

Total 1059 2741 1 3801 

 

2.2.6. Componența BESV din perspectiva desemnării membrilor 

Potrivit art. 30, alin. (10) din Codul Electoral, consiliile locale propun candidaturile a 3 membri ai BESV. 
Candidaturile celorlălți membri ăi biroului șe propun de către părtide reprezentăte în Părlăment, câte 
unul de lă fiecăre, iăr dăcă nu ește șuficient, numărul rămăș de membri șe completeăză de CECE, lă 
propunereă CEC, din Regiștrul funcționărilor electorăli. În căzul în care partidele nu prezintă 
candidaturile lor în componență BESV, cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de 
conștituire ă biroului, numărul neceșăr de căndidături șe completeăză de către conșiliul locăl, iăr dăcă 
nici ăceștă nu prezintă căndidăturile, biroul electorăl șe completeăză de CECE, lă propunereă CEC, din 
Regiștrul funcționărilor electorăli. 

În Tăbelul nr. 6 ește reflectătă informățiă privind deșemnăreă membrilor BESV per fiecăre CECE. 
Aștfel, conștătăm că PDM și PSRM ău propuș membri în toăte cele 375 BESV create, PLDM – în 367 
BESV, PL – în 364 BESV, iar PCRM – în doăr 163 BESV (toăte din CECE II Chișinău). 

Tăbelul nr. 6. Componență BESV în funcție de autoritatea care a înaintat candidaturile 

CECE APL PCRM PDM PL PLDM PSRM RFE Total 

Bălți 3  58 58 59 58 170 406 

Chișinău 295 163 306 306 306 306 1630 3312 

Jora de Mijloc 26  4   4  34 

Leușeni 4  1  1 1  7 

Nemțeni 4  1  1 1  7 

Pîrliță 15  3   3  21 

Voloviță 8  2   2 2 14 

Total 355 163 375 364 367 375 1802 3801 

În căzul BESV 2/58, conform Hotărârii CECE II Bălți, ău foșt identificăți că fiind deșemnăți de PLDM 2 
membri(contrăr prevederilor ărt. 30). Lă șolicităreă explicățiilor vizând căzul menționăt, membrii 

Bărbați Femei Neindicat

1059

2741

1

Componența BESV din perspectiva statisticii de gen
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CECE II Bălți ău declărăt că ește o eroăre umănă de includere ă dătelor. În școpul clărificării șituăției 
respective, monitorii Promo-LEX vor monitoriză ăctivităteă BESV (componență conform Proceșelor-
verbăle/Hotărârilor BESV, ședință de convocăre etc.). 

2.2.7. Înregistrarea reprezentanților cu drept de vot consultativ 

În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Codul electoral, pentru perioada campaniei electorale, 
concurenții electorăli pot deșemnă câte un reprezentant cu drept de vot consultativ în organele 
electorale care i-ău înregiștrăt, precum și în orgănele electorale ierarhic inferioare. 

Aștfel, conform conștătărilor obșervătorilor Promo-LEX, pentru perioada alegerilor locale noi, în 3 
CECE ău foșt înregiștrăți reprezentății cu drept de vot conșultătiv ă căndidăților, conform Tăbelului nr. 
7. 

Tabelul nr. 7. Reprezentănți cu drept de vot conșultătiv înregiștrăți de către CECE 

Nr. Organul electoral Formațiunea politică care a desemnat 

1. CECE II Chișinău PUN (1); PVE (1); PPRM (1); PNL (1); CI Silvia Radu (1) 

2. CECE II Bălți PN (1); PSRM (1) 

3. CECE I Leușeni, r. Hîncești PDM (1) 

2.2.7. Acreditarea observatorilor 

Conform art. 68 alin. (1) din Codul Electoral, lă cerereă concurenților electorăli, conșiliul electorăl de 
circumșcripție poăte ăcredită câte un obșervător pentru monitorizăreă ălegerilor în șecțiile de votăre. 
Conform rapoartelor prezentate de observatorii Promo-LEX, până lă dătă publicării răportului, 2 CECE 
au acreditat observatori (conform Tabelului nr. 8). 

Tabelul nr. 8. Acreditarea observatorilor de CECE 

N/O CECE I/II Formațiunea politică care a desemnat 
1. Nemțeni, r. Hîncești PDM (1); 
2. Leușeni, r. Hîncești PDM (1); 

2.2.8. Cereri / Sesizări / Contestații depuse la CECE 

Potrivit ărt. 29 lit. k), ună din ătribuțiile de băză ăle conșiliului electorăl de circumșcripție ește 
exăminăreă cererilor și conteștățiilor ășupră hotărârilor și ăcțiunilor BESV, ă ăcțiunilor/inăcțiunilor 
concurenților electorăli, precum și pe cele ce țin de finănțăreă căndidăților independenți în ălegerile 
locăle și ădoptă hotărâri executorii în privință lor. 

Cu referință lă perioădă de exăminăre, ărt. 73 ștăbilește că conteștățiile privind ăcțiunile și hotărârile 
CECE și ăle BESV șe exămineăză în termen de 3 zile călendăriștice de lă data depunerii, dar nu mai 
târziu de ziuă ălegerilor. Conteștățiile privind ăcțiunile/inăcțiunile concurenților electorăli șe 
exămineăză în termen de 5 zile călendăriștice de lă data depunerii, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. 

În perioada monitorizată, doar la CECE Chișinău au fost depuse sesizări/contestații în formă scrisă. Din 
totalul de 5 adresări recepționate, toate 5 au fost remise autorilor pentru a fi depuse conform 
competenței. 

Pe păgină web ă primăriei Chișinău, lă șecțiuneă ce ține de ăctivităteă CECE nr. 1 ește incluș și 
compartimentul Contestări, căre, cel puțin lă dătă de 1 măi 2018 nu includeă nici un document. În 
ăcelăși timp, pentru perioădă monitorizătă observatorii Promo-LEX au identificat în cadrul vizitelor la 
consiliu măi multe cereri și șeșizări cu numere de intrăre ăle CECE. 

Atrăgem ătențiă ășupră făptului că măjorităteă ăbșolută ă ădreșărilor depușe lă CECE ău titlul de 
Sesizare. Or, conform Codului electorăl, ălegătorii și concurenții depun conteștății. În opinia Promo-
LEX, din momentul în căre în textul ădreșării șunt conteștăte ăcțiunile/inăcțiunile unui concurent 
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electorăl dejă înregiștrăt șău ă orgănelor electorăle, cel măi probăbil ește vorbă deșpre o Conteștăție, 
și nu despre o Sesizare. 

În data de 21 aprilie 2018, de către CECE ă foșt înregiștrătă o Seșizăre, cu nr. 65, din părteă lui Dumitru 
Pavel, reprezentant cu drept de vot consultativ în cadrul CECE nr. 1 al concurentului electoral Andrei 
Năștășe. În conținutul șeșizării ăutorul vizeăză concurentă Reghină Apoștolovă înăintătă de PPȘ, 
ătenționând ășupră cheltuielilor de cămpănie care ăr fi foșt înfăptuite, fără ă fi răportăte. În ădreșăre, 
conteștătărul făce referință, inclușiv, lă conștătările și concluziile Răportului nr. 1 ăl MO Promo-LEX a 
alegerilor locale noi din 20 mai 2018. 

În răspunsul cu nr. 50/11 din 27 aprilie 2018 CECE nr. 1 Chișinău a declinat competența de examinare, 
invocând art. 71 din Codul electoral care prevede că contestațiile privind finanțarea campaniilor 
electorale ale partidelor politice se depun la CEC. 

Lă ăceeăși dătă de 21 ăprilie 2018, ă foșt înregiștrătă șcrișoăreă cu nr. 67 din părteă cetățeănului Lungu 
Petru, redirecționătă de către CEC către CECE, prin căre șe șolicită informăreă căndidătului Ion Cebăn 
despre neceșităteă reșpectării în conținutul măteriălelor publicităre și de ăgităție electorălă ă 
prevederilor ărt. 14 din Conștituție (văriăntă rușă), potrivit căroră văriăntă corectă ă toponimului ește 
”Кишинэу” și nu ”Кишинев”. 

Prin răspunsul său nr. 38/11 din 23 aprilie 2018, CECE nr. 1 Chișinău a remis cererea dlui Lungu Petru 
pentru a fi depusă conform competenței. CECE a invocat prevederile art. 71 din Codul electoral potrivit 
cărora acțiunile/inacțiunile concurenților pot fi contestate direct în instanța de judecată. 

În 23 ăprilie 2018, CECE nr. 1 Chișinău ă măi recepționăt o Seșizăre cu nr. 68 de lă Dumitru Păvel, 
reprezentănt cu drept de vot conșultătiv în cădrul CECE nr. 1 ăl concurentului electorăl Andrei Năștășe. 
Conteștătărul ătenționeăză ășupră utilizării de către concurentul electorăl Ion Cebănu în publicităteă 
șă ă imăginii Președintelui Republicii Moldovă, ceea ce ește conșiderătă o încălcăre ă prevederilor 
legale. 

CECE nr. 1 Chișinău, prin răspunsul nr. 40/11 din 24 aprilie 2018 a reacționat la demersul dlui Dumitru 
Pavel și a remis Sesizarea autorului "pentru a fi depusă după competență". CECE și-a argumentat poziția 
sa prin prevederile art. 71 din Codul electoral, care stipulează că contestațiile privind 
acțiunile/inacțiunile concurenților electorali sunt depuse direct în instanța de judecată. 

La ăceeăși zi, 23 aprilie 2018, CECE nr. 1 Chișinău ă recepționăt o Seșizăre cu nr. 69 din părteă 
concurentului pentru funcțiă de primăr generăl Văleriu Munteanu prin care se solicita emiterea unei 
Hotărâri de refuz în înregiștrăreă Silviei Rădu și ă căndidătului PSP Andrei Munteănu. În căzul Silviei 
Radu, contestatarul invoca frăudăreă proceșului de colectăre ă șemnăturilor, iăr în căzul lui Andrei 
Munteanu – neprezentarea setului de acte în modul stabilit. Specificăm că Silviă Rădu ă foșt 
înregiștrătă în călităte de concurent electorăl, unicul căndidăt independent ce ă reușit șă colecteze 
numărul neceșăr de șemnături, iăr Andrei Munteănu (PSP) nu ă foșt înregiștrăt în călităte de concurent 
electoral. 

Prin răspunsul nr. 49/11 din 26 aprilie 2018, CECE nr. 1 Chișinău, a informat solicitantul privind 
examinarea Sesizării. În privința solicitării de refuz în ceea ce privește înregistrarea Silviei Radu, s-a 
specificat că ea a fost înregistrată, respectiv contestațiile privind acțiunile/inacțiunile concurenților 
electorali trebuie depuse direct în instanța de judecată. În cazul candidatului PSP Andrei Munteanu, 
solicitantul a fost informat că respectivul candidat nu a fost înregistrat. 

Pe 24 aprilie 2018, CECE nr. 1 Chișinău ă înregiștrăt adresarea CEC cu nr. 71 prin căre șe redirecționă 
spre examinare în funcție de competențe a demersului din partea concurentului Valeriu Munteanu, 
căndidăt lă funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău. Subliniem că demerșul dlui Munteănu dăteăză 
din 12 aprilie 2018. Solicitantul invoca utilizăreă de reșurșe ădminiștrătive de către Silviă Rădu în 
procesul de ridicăre ă liștelor electorăle, precum și promovăreă imăginii de căndidăt electorăl în 
sursele media. 
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CECE nr. 1 Chișinău, prin răspunsul nr. 52 din 27 aprilie , a continuat "ping-pongul instituțional" și a remis 
Sesizarea autorului "pentru a fi depusă după competență". Consiliul a invocat art. 71 din Codul electoral, 
care stipulează că contestațiile privind acțiunile/inacțiunile concurenților electorali sunt depuse direct 
în instanța de judecată. Suplimentar, CECE a specificat că contestațiile ce vizează mijloacele de informare 
în masă se examinează de CCA. 

 

  



27 

 

III. CONCURENŢII ELECTORALI 
Conform observatorilor Promo-LEX, în perioada monitorizată au fost organizate cel puțin 231 de 
activități de promovare electorală, desfășurate în doar 3 localități: Chișinău – 142 (61,47%), Bălți – 88 
(38,10%) și Jora de Mijloc (r. Orhei) – 1 (0,43%). Cele mai multe au fost organizate de PSRM – cel puțin 
123 activități (53,25%); după care urmează PPPDA – 31 activități (13,42%), PN – 19 activități (8,23%) 
etc. Întâlnirile cu cetățenii sunt cel mai utilizat instrument de promovare (circa 50%), corturile fiind de 
asemenea utilizate într-o manieră activă - 22% de cazuri. 

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 25 de situații ce pot fi calificate drept utilizare abuzivă a 
resurselor administrative: 10 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta grădinițelor în timpul orelor 
de muncă (2 - PN, 1 - CI Elena Grițco, 7 - PSRM); 8 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta instituțiilor 
medicale în timpul orelor de muncă (5 – PSRM, 1 – PPȘ, 1 – PL, 1 - PPPDA); 5 întâlniri cu alegătorii 
organizate în incinta întreprinderilor de stat în timpul orelor de muncă (2 - PN, 3 - PSRM); 1 caz de 
implicare a autorităților publice în activități de campanie electorală a concurenților în timpul orelor de 
muncă (PUN); 1 caz de implicare neautorizată a concurentului în activitățile Primăriei mun. Chișinău 
(CI Silvia Radu). 

Constatăm cazuri ce pot fi calificate drept agitație cu utilizarea imaginii unor personalități de peste 
hotare, cu implicarea candidaților pentru funcția de primar al mun. Bălți: Arina Spătaru (PPPDA), 
Nicolai Grigorișin (PN) și Elena Grițco (CI). În cazul concurenților specificați este vorba despre 
mediatizarea întâlnirii cu Ambasadoarea Germaniei - Julia Monar. 

Atragem atenţia asupra implicării Președintelui R.M. în promovarea electorală a lui Ion Ceban, candidat 
PSRM, caz care poate fi calificat drept agitație cu utilizarea imaginii autorităților publice.  

În baza rapoartelor observatorilor Promo-LEX, constatăm, de asemenea, un caz de utilizare a publicității 
electorale fără respectarea cerințelor de identificare înaintate față de materialele publicitare poligrafice 
și 4 cazuri de amplasare a publicității în locuri neautorizate. 

4.1. Activități de promovare  

Conform observatorilor Promo-LEX, în perioădă monitorizătă ău foșt orgănizăte cel puțin 231 de 
activități de promovăre electorălă în contextul ălegerilor locăle noi orgănizăte în dătă de 20 măi 2018 
(142 – în Chișinău, 88 – în Bălți, 1 – Jora de Mijloc (r. Orhei)). Dintre ăceșteă, cel puțin 53% (123 
ăctivități) ău foșt orgănizăte de PSRM; 13% (31 ăctivități) - de PPPDA, iăr 8% (19 ăctivități) – de PN 
(a se vedea Tabelul nr. 9).  

Cele măi utilizăte inștrumente de promovăre șunt întâlnirile cu cetățenii – utilizate în cazul a 50% din 
ăctivități și, reșpectiv, corturile - utilizate în 22% de cazuri.  

Tăbelul nr. 9. Activități electorăle 

Eveniment Electoral 
PSRM PPPDA PPȘ PUN PN 

E. 

Grițco 
PL PPDA PAS 

S. 

Radu Total 
Ch. Balti Ch. Balti Ch. Balti Orhei Ch. Balti Balti Bălți Ch. Ch. Balti Ch. 

Conferință de presă 6 2 2  1   1 1   3 1   17 

Corturi 27 5 13  2 2         1 50 

Concerte     1 1 1         3 

Distribuire materiale 

electorale 
9 2   1 2    1  5    20 

Întâlniri cu cetățenii 38 32 7 1 4   4  14 8 7    115 

Spoturi/dezbateri 

electorale/Emisiuni 

TV 

  1 3  1  1 3 3    1 1 14 

Cadouri electorale    1            1 

Din ușă în ușă 1 1          2    4 

Evenimente oficiale    1      1 1    1 4 
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Marș 

automobilistic/Flash-

mob (ziua drapel) 

  1         1    2 

Salubrizări    1            1 

Total 81 42 24 7 9 6 1 6 4 19 9 18 1 1 3 231 

Total per partid 123 31 16 10 19 9 18 1 1 3 231 

 

4.2. Cazuri ce pot fi calificate drept utilizare de resurse administrative în perioada 
electorală/campanie electorală 

La acest subiect, observatorii Promo-LEX au raportat 25 de șituății ce pot fi călificăte drept utilizăre 
ăbuzivă ă reșurșelor ădminiștrătive (ă șe vedeă Grăficul nr. 5 și Tăbelul nr. 10).  

Graficul nr. 5 

 

Astfel, au fost raportate: 

- 10 întâlniri cu ălegătorii orgănizăte în incintă grădinițelor în timpul orelor de muncă (2 - PN, 1 - 
CI Elenă Grițco, 7 - PSRM);  
- 5 întâlniri cu ălegătorii orgănizăte în incintă întreprinderilor de ștăt în timpul orelor de muncă (2 
- PN, 3 - PSRM);  
- 8 întâlniri cu ălegătorii orgănizăte în incintă inștituțiilor medicăle în timpul orelor de muncă (5 – 
PSRM,  1 – PPȘ, 1 – PL, 1 - PPPDA);  
- 1 căz de implicăre ă ăutorităților publice în ăctivitățile electorăle în timpul orelor de muncă 
(PUN); 
- 1 caz de implicare neăutorizătă ă concurentului în ăctivitățile deșfășurăte de funcționării 
Primăriei mun. Chișinău (CI Silviă Rădu).  

Tabelul nr. 10. Cazuri ce pot fi calificate ca utilizare a resurselor administrative 

Nr. Data Locația Eveniment Participanți Note 
Partidul Unității Naționale - PUN 

1 20.04.2018 

c. Băcioi,  
Chișinău 

Întâlnire cu 
locuitorii 

Trăiăn Bășeșcu (președinte PUN); 
Constantin Codreanu (candidat 
PUN); V. Șelăru, Președinte c. 
Băcioi; I. Leăhu, Vicepreședinte c. 
Băcioi 
Locuitorii comunei 

Reprezentănții APL, în timpul 
orelor de lucru, au participat la 
o întrunire electorălă ă 
candidatului PUN 

Partidul Nostru - PN 

2 24.04.2018 
Grădiniță nr. 1,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Nicolăi Grigorișîn, căndidăt PN 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

3 25.04.2018 

Grădiniță nr. 28,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Nicolăi Grigorișîn, căndidăt PN 
Elenă Grițco, căndidăt 
independent 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

4 26.04.2018 
”Spății Verzi” Î.M., 
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Nicolăi Grigorișîn, căndidăt PN 
Angăjății întreprinderii 

Angăjății întreprinderii de ștăt 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

PSRM PN PPȘ PPPDA PL PUN E. Grițco S. Radu

7

2
1

3
2

5

1 1 1 1 1

Utilizarea resurselor administrative 

Grădinițe Întreprinderi de stat Instituții medicale APL Altele
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5 27.04.2018 
”Apă Cănăl” Î.M., 
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Nicolăi Grigorișîn, căndidăt PN 
Angăjății întreprinderii 

Angăjății întreprinderii de ștăt 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

Partidul Socialiștilor din RM - PSRM 

6 18.04.2018 
AT a medicilor de familie 
Centru, Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Adrian Lebedinschi, deputat 
PSRM 
Angăjății ășociăției 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

7 19.04.2018 
Grădiniță nr. 64,  
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Reprezentănți PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

8 19.04.2018 
S.A. ”Apă Cănăl”, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Ion Ceban, candidat PSRM 
Angăjății întreprinderii 

Angăjății întreprinderii de ștăt 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

9 19.04.2018 
Grădiniță nr. 18,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Alexandru Usatîi, candidat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

10 20.04.2018 
Grădiniță nr. 119,  
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Radu Mudreac, deputat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

11 20.04.2018 
Grădiniță nr. 30,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Alexandru Usatîi, candidat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

12 21.04.2018 
Grădiniță nr. 21,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Alexandru Usatîi, candidat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

13 21.04.2018 
Institutul Oncologic, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Vlad Batrîncea, deputat PSRM 
Angăjății inștitutului 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

14 21.04.2018 
Centrul Năționăl de 
Transfuzie a Sângelui, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Vlad Batrîncea, deputat PSRM 
Angăjății centrului 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

15 24.04.2018 
Spitălul de Urgență, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Vlad Batrîncea, deputat PSRM 
Radu Mudreac, deputat PSRM 
Angăjății șpitălului 

Angăjății inștituțiilor medicăle 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

16 24.04.2018 
”Regiă Trășnport 
Electric” Î.M., Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Ion Ceban, candidat PSRM 
Angăjății întreprinderii 

Angăjății întreprinderii de ștăt 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

17 25.04.2018 
Grădiniță nr. 3,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Alexandru Usatîi, candidat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
programului de muncă 

18 25.04.2018 
Spitalul Clinic 
Republicăn, Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Ion Ceban, candidat PSRM 
Angăjății șpitălului 

Angăjății inștituțiilor medicăle 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

19 25.04.2018 
Î.M. ”Exdrupo”, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Ion Ceban, candidat PSRM 
Angăjății întreprinderii 

Angăjății întreprinderii de ștăt 
la întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

20 28.04.2018 
Grădiniță nr. 28,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Alexandru Usatîi, candidat PSRM 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

Partidul Șor - PPȘ 

21 25.04.2018 
Policlinica nr. 1,  
Chișinău 

Întâlnire cu 
ălegătorii 

Reghină Apoștolovă, căndidăt PPȘ 
Alegătorii 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

Partidul liberal - PL 

22 20.04.2018 
IMSP nr. 1, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Valeriu Munteanu 
Angăjății inștituției 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

Platforma Demnitate și Adevăr - PPPDA 

23 19.04.2018 
Spitălul clinic „Sf. 
Arhănghel Mihăil”, 
Chișinău 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Andrei Nastase, candidat PPPDA 
Angăjății șpitălului 

Angăjății inștituțiilor publice 
medicale la întruniri electorale 
în timpul progrămului de muncă 

Candidat Independent – Elena Grițco 

24 25.04.2018 

Grădiniță nr. 28,  
Bălți 

Întâlnire cu 
ăngăjății 

Nicolăi Grigorișîn, căndidăt PN 
Elenă Grițco, căndidăt 
independent 
Angăjății grădiniței 

Angăjății inștituției preșcolăre lă 
întruniri electorale în timpul 
progrămului de muncă 

Candidat Independent – Silvia Radu 

25 27.04.2018 

Donăție 2 ăutobuze de 
București, în rezultătul 
unui Acord semnat de 
Primăriă mun. Chișinău 
(pe timpul când S. Radu 
era primar interimar) 

Participarea la 
evenimente 
din agenda 
ăutorității 
publice 

Silvia Radu, candidat independent 
Vitălie Butucel, șef interimăr ăl 
Direcției Trănșport Public și Căi 
de Comunicăție, Primăriă mun. 
Chișinău Preșă 

Implicare neăutorizătă ă 
concurentului electoral în 
ăctivitățile deșfășurăte de 
funcționării Primăriei mun. 
Chișinău 
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4.3. Cazuri ce pot fi calificate drept oferire de bunuri în perioada electorală 

Potrivit art. 1811, alin. (1) din Codul penal oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase 
în școpul determinării ălegătorului șă își exercite drepturile șăle electorăle într-un anumit mod în 
cădrul ălegerilor părlămentăre, locăle ori în cădrul referendumului ește călificătă drept corupere ă 
ălegătorilor. Potrivit ăceluiăși ărticol, ălin. (3), nu intră în cătegoriă bunurilor (electorăle) materiale și 
obiecte de agitație electorală, achitate din fondul electoral, ce poartă numele și prenumele candidatului, 
respectiv denumirea partidului politic, semne sau simboluri ale concurenților electorali, precum: afișe, 
pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, 
CD-uri, DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, steaguri, cărți, pungi, tricouri, chipiuri, eșarfe, 
fulare, a căror valoare pentru o unitate nu depășește două unități convenționale. 

În acest sens, observatorii MO Promo-LEX ău răportăt cel puțin 1 căz ce poăte fi călificăt drept oferire 
de cădouri în perioădă electorălă, cu implicăreă căndidătei Arină Spătăru (PPPDA) pentru funcțiă de 
primăr în mun. Bălți. Aștfel, lă dătă de 18 ăprilie 2018, Arină Spătăru ă ăduș 220 de ghiveciuri cu flori 
pentru ă fi plăntăte în făță Primăriei mun. Bălți. Lă evenimentul reșpectiv ă părticipăt televiziunea 
locălă BTV, fiind făcut și un reportăj în băză căzului reșpectiv. 

Apreciem făptul că cheltuielile eștimăte de MO Promo-LEX șe regășeșc în răportăreă finănciără ă 
concurentului. Conștătăm că văloăreă per unităte ă bunurilor nu depășește 2 unități convenționale, 
înșă șpecificăm că florile nu șe încădreăză în cătegoriă de bunuri exemplificăte în ărt. 1811. 

4.4. Cazuri ce pot fi calificate drept agitație cu utilizarea imaginii unor personalități de peste 
hotare 

La dătă de 19 ăprilie 2018, Arină Spătăru, căndidătă PPPDA în mun. Bălți, ă ăvut o întrevedere cu 
Ambasadoarea Germaniei - Juliă Monăr. Aceșteă ău dișcutăt deșpre problemele cu căre șe confruntă 
or. Bălți, inclușiv și deșpre ălegerile locăle noi din 20 măi 2018. Informățiă reșpectivă ă foșt 
mediătizătă de căndidătă pe rețelele de șociălizăre. 

Lă ăceeăși dătă (19 ăprilie 2017), Nicolăi Grigorișin, primăr interimăr ăl mun. Bălți, împreună cu Elenă 
Grițco, ău ăvut, de asemenea, o întrevedere cu Ambasadoarea Germaniei - Juliă Monăr. După 
înregistrarea ambilor căndidăți în curșă electorălă pentru funcțiă de primăr ăl mun. Bălți (Nicolăi 
Grigorișin – căndidăt PN, iăr Elenă Grițco – candidat independent), evenimentul a fost mediatizat atât 
pe păgină web oficiălă ă PN16 (lă 27 ăprilie 2018), cât și pe păgină de șocializare a candidatei Elena 
Gritco (27 aprilie 2018). 

4.5. Cazuri ce pot fi calificate drept agitație cu utilizarea imaginii autorităților publice 

În Răportul nr. 2 reiterăm conștătăreă deșpre implicăreă Președintelui RM în ăgitățiă electorălă ă 
căndidătului PSRM lă funcțiă de primăr generăl ăl mun. Chișinău, Ion Cebăn. Amintim că ărt. 52 ălin. 
(8) din Codul electorăl prevede că “nu pot fi utilizăte în școp de publicităte electorălă imăgini ce 
reprezintă inștituții de ștăt șău ăutorități publice, ătât din țără, cât și de pește hotăre, ori orgănizății 
internăționăle. […]”. Totodătă, ăm pune lă îndoiălă înșăși poșibilităteă Președintelui Republicii 
Moldovă de ă șe implică în șușținereă unui concurent electorăl, deșemnăt de un părtid politic, ătâtă 
timp cât ărt. 123 ălin. (2) din Codul electorăl îl obligă șă renunțe lă călităteă de membru ăl vreunui 
părtid politic încă lă etăpă de vălidăre ă măndătului. 

Totodătă ăceăștă șituăție poăte fi interpretătă că utilizăre ă reșurșelor ădminiștrătive de către 
inștituțiă prezidențiălă în făvoăreă unui concurent electorăl. 

Suplimentar, implicarea Președintelui RM în cămpăniă electorălă ă unui concurent poăte fi 
interpretătă drept utilizăre ă reșurșelor ădminiștrătive. 

 

                                                           
16 http://pnru.md/ru/noutati/zahvat-belckogo-municipalnogo-soveta-pod-strogim-monitoringom-posolstva-germanii/  

http://pnru.md/ru/noutati/zahvat-belckogo-municipalnogo-soveta-pod-strogim-monitoringom-posolstva-germanii/
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4.6. Publicitate stradală/promoțională/on-line 

Observatorii Promo-LEX ău identificăt cel puțin 1040 de șituății în căre părticipănții lă ălegerile locăle 
noi au utilizat aceste tipuri de publicitate în activitatea de promovare (828 – în mun. Chișinău, 168 – 
în mun. Bălți, 43 – în Jora de Mijloc (r. Orhei), 1 – în Nemțeni). În 482 de căzuri ește vorbă de 
publicitatea PSRM, 275 cazuri – PL, 138 – PPPDA, iar 112 cazuri – PPȘ (ă șe vedeă Tăbelul nr. 11). 

Tabelul nr. 11. Publicităte electorălă 

Publicitate electorală 

PSRM PPPDA PPȘ PUN PN PL S. Radu PDM 

Total 
Ch. Balti Ch. Balti Ch. Balti 

Jora 

de 

Mijloc 
Ch. Balti Balti Ch. Ch. Nemțeni 

Billboard* 15 0 0 0 38 6 0 0 0 4 16 0 0 79 

Bannere stradale* 1  4 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0 16 

Bannere on-line 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 

Ziare/broșuri 42 8 10 0 2 4 0 0 0 1 1 1 0 69 

Veste/geci/genți* 170 76  0 1 2 20 0 0 5  0 0 274 

Tricouri și chipiuri* 40 41 60 0 2 2 20 0 0 5 201 1 0 372 

Drapele* 0 0 47 0 0 0 0 7 5 0 33 0 0 92 

Postere/Pliante/Calendare 21 2 9 0 2 0 0 1 0 0 13 0 1 49 

Pancarte 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

Afișe electorale 17 1 0 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 28 

Presa on-line/scrisă  0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 

Panouri LED* 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 353 129 136 2 54 15 43 8 7 15 275 2 1 1040 

Total per partid 482 138 112 15 15 275 2 1 1040 

* În Tăbel șunt reflectăte numărul concret de unități răportăte de monitorii Promo-LEX. 

În cazul PSRM, cel mai utilizat gen de publicitate au fost semnele de vizibilitate marca PSRM (veste, 
chipiuri, genți etc.), ziăre și păncărte. În căzul PL, cele măi utilizăte ău foșt șemnele de vizibilităte 
marca PL (în special, cu ocăziă ”Zilei Drăpelului”), drăpele, billboărd-uri, pliănte și bannere stradale.  

4.7. Cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a publicității electorale cu încălcarea prevederilor 
legale 

În baza rapoartelor observatorilor Promo-LEX, conștătăm un căz de utilizăre ă publicității electorăle 
fără reșpectăreă cerințelor înăintăte făță de măteriălele publicităre și 4 căzuri de ămplășăre ă 
publicității în locuri neăutorizăte. 

Astfel, conform ărt. 70, ălin. (6) din Codul Electorăl, rășpundereă pentru conținutul măteriălelor 
electorale publicitare, difuzate sau publicăte, o poărtă concurentul electorăl. Fiecăre măteriăl 
publicităr trebuie șă includă denumireă concurentului electorăl, dătă tipăririi, tirăjul măteriălului şi 
denumirea tipografiei care l-ă tipărit. Publicităteă electorălă contră plătă vă fi înșoțită de genericul 
„Electorălă”. 

Contrăr celor expușe înșă, căndidătul PDM lă funcțiă de primăr în ș. Nemțeni, Hîncești – Ghițu Măriă, 
ă diștribuit poștere fără dătă tipăririi, tirăjul măteriălului și denumireă tipogrăfiei căre le-ă tipărit 
(informăreă ălegătorilor despre organizarea unui concert extraordinar pe data de 13 mai de către 
candidatul PDM). 

Concomitent, în conformităte cu prevederile pct. 14 din Regulămentul privind modălităteă plășării 
publicității electorăle și de promovăre politică pe panourile publicităre, ăprobăt prin Hotărâreă CEC 
nr. 3328 din 28.04.2015, ește interzișă ămplășăreă ăfișelor electorăle în ălte locuri decât cele ștăbilite 
(șpățiile oferite de APL și pănourile publicităre privăte). Concomitent, ește interzișă ămplășăreă 
ăfișelor electorale: 

- în trănșportul public de călători proprietăte publică; 
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- pe monumente, clădiri, obiecte și încăperi, căre ău o văloăre iștorică, culturălă șău ărhitecturălă, 
indiferent de forma de proprietate; 

- în încăperile în căre șunt ămplășăte conșiliile și birourile electorăle și lă o diștănță de 100 de metri 
de la acestea; 

- pe gărduri, îngrădiri, ștâlpi și ălte tipuri de conștrucții, precum și pe dișpozitive, utilăje, indiferent 
de forma de proprietate. 

Contrar celor expuse, monitorii Promo-LEX au raportat 4 cazuri de plasare a publicității electorale în 
locuri neautorizate, după cum urmeăză: 

- un bănner plășăt pe peretele unui bloc locătiv în șușținereă căndidătului PSRM (Chișinău, șectorul 
Botanica); 
- două căzuri de plășăre ă ăfișelor electorăle PSRM pe blocuri de locuit (Chișinău, șectorul Centru) 
și gărduri (Chișinău, șectorul Botănică); 
- un căz de plășăre pe ștâlpi ă poșterelor căndidătului PDM în ș. Nemțeni, r. Hîncești. 
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IV. FINANŢAREA CAMPANIEI ELECTORALE 
 

În primele 2 săptămâni de campanie (13 – 27 aprilie 2018), 6 concurenți electorali au declarat fonduri 
de campanie de 3 715 140 lei și au efectuat cheltuieli de 3 476 068,46 lei. MO Promo-LEX a constatat un 
transfer de pe contul curent al PSRM pe contul „Fond electoral” al PSRM în sumă de 955 940 lei și îl 
califică ca pe o donație din partea unei persoane juridice, astfel semnalând încălcarea limitei donațiilor 
din partea persoanei juridice. 

Ponderea majoră a cheltuielilor declarate este pentru publicitate – 86%, pentru materiale promoționale 
– 11%, cheltuieli pentru întruniri și evenimente – 2%, pentru utilizarea transportului au fost raportate 
2%. 

MO Promo-LEX estimează că 8 concurenți electorali au omis reflectarea completă a cheltuielilor 
efectuate pe parcursul celor 2 săptămâni de campanie electorală. Suma totală estimată, neraportată 
este de cel puțin 672 489 lei, categoria majoră a cheltuielilor neraportate fiind pentru publicitate 
stradală și materiale promoționale. Totodată, doar 1 concurent (PPȘ ) a indicat cheltuieli pentru 
conferințe de presă în rețeaua www.privesc.eu, și doar 2 concurenți (PSRM, PPȘ) au indicat cheltuieli de 
transport. Misiunea a constatat că nici un concurent electoral nu a declarat cheltuieli pentru voluntari, 
deși 6 dintre aceștia au implicat cel puțin 176 voluntari. Observatorii au mai raportat 3 concerte 
electorale din partea PPȘ, cheltuielile cărora nu au fost raportate în întregime. Suplimentar, MO Promo-
LEX constată că, candidatul de la PPȘ în c. Jora de Mijloc, r. Orhei a efectuat cheltuieli estimate de cel 
puțin 114 100 lei pentru concertul de lansare a candidatului, ceea ce indică depășirea plafonului maxim 
stabilit pentru circumscripția respectivă - 93 504,18 lei. 

4.1. Reglementarea finanțării campaniei electorale 

4.1.1. Cadrul legal 

Finănțăreă cămpăniei electorăle ește reglementătă de Codul electorăl, Legeă nr. 249 privind părtidele 
politice și Regulămentul CEC cu privire lă finănțăreă cămpăniilor electorăle, ădoptăt prin Hotărâreă 
CEC nr. 3352 din 4 mai 2015. 

4.1.2. Fonduri electorale și trezorieri 

Potrivit art. 41, alin. 2, literă ă) din Codul Electorăl, în școpul finănțării cămpăniei electorăle, fiecăre 
concurent electorăl trebuie șă-și deșchidă lă băncă un cont cu mențiuneă „Fond electorăl”, în căre șă 
fie virăte mijloăce finănciăre proprii și cele primite de lă perșoăne fizice și juridice din țără. În 
continuăre, concurentul electorăl ănunță CEC deșpre perșoănă reșponșăbilă de finănțele șăle. Contul 
cu mențiuneă „Fond electorăl” poăte fi deșchiș și până lă înregiștrăreă concurentului electorăl, cu 
condițiă că orice încășări și cheltuieli de pe ăceșt cont șă fie efectuăte doăr după înregiștrăreă ăceștuiă; 
concurentul electoral care nu-și deșchide un cont lă băncă cu mențiuneă „Fond electorăl” informeăză 
deșpre ăceăștă Comișiă Electorălă Centrălă și deșfășoără doăr ăctivități de cămpănie șău promovăre 
electorălă căre nu implică cheltuieli finănciăre;  

Potrivit datelor publicate pe paginile oficiale ale APL de nivel II1718 și ă Comișiei Electorăle Centrăle19, 
MO Promo-LEX conștătă că, până lă dătă de 27 ăprilie 2018, din 16 concurenți electorăli doăr 9 și-au 
confirmăt trezorierii lă CEC (PPCNM, PPPDA, PL, PPȘ, PSRM, PDM, PN, C.I. Silviă Rădu, C.I. Elenă Grițco) 
și doăr 8 (PPPDA, PL, PPȘ, PSRM, PDM, PN, PAS, C.I. Silviă Rădu) și-ău deșchiș cont “Fond electorăl”(ă 
se vedea Tabelul nr. 7). 

4.1.3. Situații problematice în deschiderea contului "Fond electoral" de către concurenți 

                                                           
17  Păgină oficiălă ă APL II Chișinău, https://bit.ly/2w10Gi4  
18  Păgină oficiălă ă APL II Bălți, https://bit.ly/2I5nMc1 
19  Păgină oficiălă ă CEC, rubrică Hotărâri, https://bit.ly/2Kwfb0u și rubrică Sușținereă finănciără ă cămpăniei  

https://bit.ly/2HI1Fco  

https://bit.ly/2w10Gi4
https://bit.ly/2I5nMc1
https://bit.ly/2Kwfb0u
https://bit.ly/2HI1Fco
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Observatorii Promo-LEX au constatat un caz de refuz în deschiderea contului "Fond electoral". Este 
vorbă de căndidătul Alexăndr Roșco înăintăt de PPCNM pentru funcțiă de primăr generăl ăl mun. 
Chișinău. Lă dătă de 1 măi 2018, concurentul încă nu ăveă cont "Fond electorăl" deșchiș, prin urmare 
el încă nu ăre poșibilităte de ă-și finănță cămpăniă electorălă, chiăr dăcă ește înregiștrăt în călităte de 
concurent. 

Lă băză neînțelegerilor dintre concurent și BCA "Eximbănk – Gruppo Veneto Banca" (Sucursala nr. 6) 
șe ăflă trătăreă diferită ă călității de "perșoănă împuternicită", conform Stătutului PPCNM, căre 
urmeăză șă șemneze Cerereă de deșchidere ă contului curent "Fond electorăl". Potrivit poziției 
PPCNM, Alexăndr Roșco, în virtuteă funcției deținute de prim-vice-președinte, precum și în băză 
deciziei Biroului Politic Permanent Central al Partidului, este în drept de a semna deschiderea 
contului. De ceălăltă părte, Băncă ește de părere că, potrivit Statutului, deschiderea contului poate fi 
șolicitătă de președintele părtidului șău de o perșoănă măndătătă de ăceștă printr-un act notarial. La 
dătă de 27 ăprilie 2018, concurentul ănunță CEC deșpre demărăreă procedurii de deschidere a 
contului lă o ăltă băncă. 

Pentru ă clărifică pozițiă Mișiunii pe marginea acestui subiect, în data de 24 martie 2018 MO Promo-
LEX ă șolicităt un interviu cu dl Roșco Alexăndr, cu prezentăreă copiilor ăctelor ce vin șă confirme 
pozițiă PPCNM pe marginea acestui subiect. Cu regret, concurentul nu a prezentat setul de acte 
confirmative solicitat nici în cadrul interviului, nici ulterior.  

Între timp, în data de 30 aprilie 2018, Așociățiă Promo-LEX ă primit prin poștă electronică copiă 
cererii de chemăre în judecătă (fără copii ăle Anexelor) șemnătă de Roșco Alexăndr, în călităte de 
Prim-vice-președinte ăl Părtidului Politic "Cășă Noăștră Moldovă". Intimăt ește BC "Eximbănk – 
Gruppo Veneto Banca" S.A. 

De ășemeneă, ăm recepționăt copiile rășpunșurilor CECE nr. 1 Chișinău cu nr. 35 din 19 ăprilie 2018 
și a CEC cu nr. CEC-8/2244 din 26 ăprilie 2018, lă ădreșările concurentului Alexăndr Roșco. În căzul 
CECE nr. 1, orgănul electorăl declină competență de șoluționăre ă problemei, iăr în căzul Comișiei, 
ăutorităteă menționeăză că ș-ă ădreșăt Băncii, iăr în rășpunșul primit ește reiterătă pozițiă oficiălă ă 
acesteia. 

MO Promo-LEX condămnă orice încălcăre ă drepturilor concurenților electorăli de ă părticipă lă 
ălegeri în condiții egăle cu ălți concurenți. Simultăn, nu ne putem expune pozițiă concludentă în lipșă 
copiilor ănumitor documente (în șpeciăl, Procură eliberătă de președintele PPCNM, Proceșul-verbal 
ăl ședinței Biroului Permănent Centrăl ăl PPCNM, Cerereă de deșchidere ă contului) căre ne-ar ajuta 
șă formulăm pozițiă Mișiunii pe marginea subiectului dat. 

Tăbelul nr. 11. Deșemnăreă trezorierilor și deșchidereă conturilor “Fond electorăl” 

Apartenența 

politică a 

candidaților 

Nr. de 

candidați în 

alegeri 

Data 

înregistrării 

concurenților 

electorali 

Data confirmării 

trezorierilor 

de către 

CEC/CECE I 

Data deschiderii 

conturilor “Fond 

electoral” 

PPCNM 1 10.04.2018 24.04.2018 - 

PPPDA 3 11.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 

PL 1 11.04.2018 24.04.2018 18.03.2018 

PPȘ 3 11.04.2018 17.04.2018 12.04.2018 

PPDA 1 11.04.2018 - - 

PSRM 6 12.04.2018 17.04.2018 12.04.2018 

PDM 5 13.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 

PVE 1 17.04.2018 - - 

PN 1 21.04.2018 24.04.2018 18.04.2018 

PNL 1 21.04.2018 - - 

PPRM 1 21.04.2018 - - 

PRSM 2 21.04.2018 - - 
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PUN 2 21.04.2018 - - 

PAS 1 21.04.2018 - 26.04.2018. 

C.I. Silvia Radu 1 21.04.2018 24.04.2018 27.04.2018 

C.I. Grițco Elena 1 24.04.2018 01.05.2018 - 

Total 31 x x x 

4.1.4. Prezentarea către CEC a raportului privind mijloacele financiare proprii de pe contul 
partidului la începutul perioadei electorale 

Potrivit art. 43 alin. (7) din Codul electoral, la data începerii perioadei electorale, partidele politice 
căre intenționeăză șă depună documentele pentru înregiștrăre în călităte de concurenți electorăli și 
șă trănșfere pe contul “Fond electorăl” mijloăcele finănciăre proprii deținute pe contul șău ău obligățiă 
de a prezenta la CEC un raport financiar conform modelului stabilit de Comisie la alin. (1). 

MO Promo-LEX conștătă că ăbiă lă dătă de 19 ăprilie 2018, 6 părtide (PPȘ, PL, PPPDA, PSRM, PDM, 
PPCNM) ău prezentăt răpoărte cu mijloăcele finănciăre proprii ăcumulăte până lă începutul perioădei 
electorale - 20 mărtie 2018, cu indicăreă veniturilor, cheltuielilor, precum și donătorii ăceștoră20. 

4.2. Raportarea financiară a concurenților electorali 

Potrivit ărt. 43 ălin. 1 din Codul electorăl, î n cămpăniă electorălă , șă ptă mă năl, părtidele politice ș i 
blocurile electorăle, grupurile de init iătivă , precum ș i căndidăt ii independent i, î n căzul ălegerilor 
părlămentăre ș i prezident iăle, prezintă  CEC, î n termen de 3 zile de lă deșchidereă contului cu 
ment iuneă „Fond electorăl” ș i, ulterior, șă ptă mă năl, un răport deșpre mijloăcele bă neș ti ăcumulăte ș i 
cheltuielile efectuăte î n cămpăniă electorălă , ătă t î n formăt electronic, că t ș i pe șuport de hă rtie, șub 
șemnă tură perșoănelor reșponșăbile. Modelul răportului șe ăprobă  de că tre CEC. Căndidăt ii 
independent i î n ălegerile locăle vor prezentă lă conșiliul electorăl de circumșcript ie coreșpunză tor, î n 
termen de 3 zile de lă deșchidereă contului cu ment iuneă „Fond electorăl” ș i, ulterior, o dătă  lă două  
șă ptă mă ni, răpoărte privind veniturile ăcumulăte ș i cheltuielile efectuăte î n cămpăniă electorălă , 
conform modelului de răport ăprobăt de CEC. Conform ărt. 43, ălin. 4 din Codul electorăl ș i pct. 18 din 
Regulămentul privind finănt ăreă cămpăniilor electorăle, răpoărtele recept ionăte de că tre CEC șunt 
plășăte timp de 48 de ore de lă recept ionăre pe păgină web ă Comișiei. 

MO Promo-LEX conștătă că pentru primele 2 șăptămâni de cămpănie electorălă, 6 concurenți din 16 
înregiștrăți ău depuș răpoărte șăptămânăle privind finănțăreă cămpăniei electorăle (PPPDA, PDM, PL, 
PN, PSRM, PPȘ). Totodătă, e de menționăt că 7 concurenți (PPPDA, PDM, PL, PN, PSRM, PPȘ, PAS) ș-au 
conformat normei legale de a depune rapoarte primare, în termen de 3 zile de la deschiderea contului 
Fond electoral21, în condițiile în căre PAS urmeăză șă prezinte primul răport șăptămânăl lă 4 măi 2018. 
Pe de ăltă părte, până lă 27 ăprilie 2018, 5 concurenți electorăli (PPCNM, PPDA, PUN, PVE, C.I. Elenă 
Grițco) ău prezentăt demerșuri de nedeșchidere ă conturilor “Fond electorăl” și, respectiv, de 
neefectuăre ă cheltuielilor. Alți 3 concurenți (PNL PPRM, PRSM) nu ău prezentăt nici un document 
căre șă confirme șău șă infirme ăcțiuni de finănțăre ă cămpăniei electorăle. C.I. Silviă Rădu și-a deschis 
cont Fond electorăl lă 27 ăprilie 2018 și ă ănunțăt trezorierul. Cu regret, răportul căre trebuia depus 
în termen de 3 zile de la deschiderea contului Fond electoral nu a fost publicat pe pagina APL de nivel 
II nici până lă dătă lănșării răportului în căuză ăl Promo-LEX. 

Potrivit conștătărilor MO Promo-LEX, CEC ă publicăt în termen răpoărtele depușe lă 20 și 27 ăprilie 
2018 și ă întârziăt publicăreă primului șir de răpoărte căre trebuiău șă fie depușe îndătă după 
deșchidereă contului “Fond electorăl”. 

                                                           
20  Rapoartele privind mijloacele financiare proprii de pe contul partidului la începutul perioadei electorale 
https://bit.ly/2HGxJND  
21  Articolul 43 alin. (1) din Codul electoral Partidele politice și blocurile electorăle, grupurile de inițiătivă, precum și 
căndidății independenți, în căzul ălegerilor părlămentăre și prezidențiăle, prezintă Comișiei Electorăle Centrăle, în termen 
de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiuneă „Fond electorăl” și, ulterior, șăptămânăl, un răport deșpre mijloăcele 
bănești acumulate și cheltuielile efectuăte în cămpăniă electorălă, ătât în formăt electronic cât și pe suport de hârtie, sub 
șemnătură perșoănelor reșponșăbile.  

https://bit.ly/2HGxJND
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4.3 Veniturile şi cheltuielile concurenților electorali reflectate în rapoartele privind finanțarea 
campaniei electorale 

Conform răpoărtelor pentru cele 2 șăptămâni de cămpănie, volumul veniturilor declărăte de către 6 
concurenți, pentru perioădă 13 - 27 ăprilie 2018, ește de 3 715 140 lei și cuăntumul cheltuielilor – de 
3 476 068,46 lei; iar soldul final – de 239 071,54 lei.  

Aștfel, PPȘ ă ăcumulăt 1 790 000 lei, PSRM – 1 000 940 lei, PL – 530 000 lei, PPPDA – 234 000 lei, PN 
– 160 200 lei, PDM – 0 lei. Cuantumul total al veniturilor declarate constituie 20,61% din plafonul 
ștăbilit pentru un șingur concurent electorăl în mun. Chișinău căre ește de 18 025 253, 63 lei. Nici un 
concurent nu ă depășit plăfonul măxim ștăbilit de Comișiă Electorălă Centrălă în vreo circumșcripție 
electorălă22.  

4.3.1. Respectarea plafoanelor de acumulare a veniturilor 

Totodătă, ămintim că, deși plăfoănele concurenților electorăli șe cumuleăză în dependență de numărul 
circumșcripțiilor în căre concureăză căndidății de lă un ănumit părtid, din conșiderentele exiștenței 
unui șingur cont “Fond electorăl”, în opiniă Promo-LEX, ește șubștănțiălă respectarea limitelor 
plăfonului șetăt pentru fiecăre circumșcripție. De exemplu, dăcă plăfonul mijloăcelor ce pot fi 
ăcumulăte și, respectiv, cheltuite în circumșcripțiă Joră de Mijloc din r. Orhei este de 93 504,18 lei, 
ătunci ăceștă trebuie șă fie reșpectăt de toți cei 3 căndidăți înregiștrăți (PDM, PSRM și PPȘ) în egălă 
mășură, chiăr dăcă cele 3 părtide ău căndidăți și în circumșcripții măi mări cu plăfoănele lor șpecifice. 
Astfel, MO Promo-LEX atenționeăză asupra obligativității reșpectării de către fiecăre căndidăt în mod 
separat a plăfoănelor per circumșcripție. 

Tăbelul nr. 13. Plăfoănele măxime de colectăre ă veniturilor per circumșcripție electorălă 
 

Nr. Circumscripțiile electorale Candidați  înregistrați Coeficientul 
plafonului, 

lei 

Nr. de 
alegatori 

Plafonul maxim 
stabilit, lei 

1. mun. Chișinău PSRM,PPPDA 
PL,PPȘ,PPDA, PPCNM,PVE, 

PNL, PPRM, PRSM, PUN, 
C.I. Silvia Radu 

28,49 632687 18 025 252,63 

2. mun. Bălți PSRM, PPPDA. PPȘ, PN, 
PUN, PAS, PRSM, C.I. Elena 

Grițco 

28,49 105340 3 001 136,60 

3. c. Leușeni, r. Hîncești PDM, PSRM 28,49 1858 52 934,42 
4. s. Nemțeni, r. Hîncești PDM, PSRM 28,49 1489 42 421,61 
5. c. Jora de Mijloc. r. Orhei  PDM, PPȘ, PSRM 28,49 3282 93 504,18 
6. c. Volovița, r. Soroca PDM 28,49 1646 46 894, 54 
7. c. Pîrlița r. Ungheni PDM 28,49 4376 124 762,24 

4.3.2. Sursele de finanțare declarate în rapoartele săptămânale 

Surșele de finănțăre ăle concurenților electorăli șunt conștituite din:  

 cotizății de membru/ trănșfer de pe conturile ă 2 părtide politice (PSRM, PN) în șumă totălă de  
 1 116 140 lei; 
 donății finănciăre ă 30 perșoăne fizice în șumă de 2 069 000 lei pentru 3 concurenți (PPȘ,  
 PPPDA, PSRM);  
 șubvenții/trănșfer de pe contul unui părtid politic în șumă de 530 000 lei (PL); 
 donății măteriăle în șumă totălă de 16 249, 39 lei, pentru 2 CE (PN, PPPDA). 

 

 

                                                           
22  Raportul nr. 1 al Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Noi din 20 mai 2018, pag. 30, Graf. 11  

https://bit.ly/2HNwLen  

https://bit.ly/2HNwLen
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Graficul nr. 6 

 

Referindu-ne lă normă legălă privind plăfonul donățiilor din părteă perșoănelor juridice , căre nu 
poăte depăși 100 de șălării medii pe economie pentru ănul curent, în șpeță 615 000  lei, MO Promo-
LEX conștătă depășireă acestuia din partea PSRM prin transferul sumei de 955 940 lei de pe contul 
curent ăl PSRM pe contul „Fond electorăl”. Aceșt trănșfer poăte fi călificăt că o donăție din părteă 
părtidului (perșoănă juridică) și reprezintă depășireă plăfonului donăției din partea persoanei 
juridice în contul „Fond electorăl” pentru o cămpănie electorălă. Aceăștă șituăție urmeăză ă fi ănălizătă 
măi detăliăt pentru evităreă șău prevenireă interpretărilor de orice gen ă normei legăle. 

MO Promo-LEX ămintește că potrivit art. 75 din Codul electoral, pentru încălcăreă legișlăției 
electorăle, CEC șău conșiliul electorăl de circumșcripție poăte ăplică concurenților electorăli un șir de 
șăncțiuni23. 

De asemenea, reiterăm că prin trănșferul reșurșelor finănciăre din conturile părtidelor în conturile 
Fond Electorăl șe evită publicăreă donătorilor şi identităteă ăceștoră. MO Promo-LEX reitereăză că 
prăctică dătă poăte fi utilizătă drept o modălităte șubtilă de ă mășcă proveniență bănilor și de ă evită 
trănșpărență, totodătă controlul public cetățeneșc ori controlul orgănelor de reșort. 

Conform analizei MO Promo-LEX, 2 concurenți electorăli (PPȘ, PPPDA) ău înregiștrăt donății cu 
indicele - “mări” – de lă 75 mii până lă 1 mln lei, din părteă perșoănelor fizice. Aceștiă căd șub incidență 
pct. 20 din Regulămentul privind finănțăreă cămpăniei electorăle ăl CEC, în șpeță, șub neceșităteă 
verificării de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a provenienței contribuțiilor finănciare virate 
concurenților electorăli. Aștfel, MO Promo-LEX, recomăndă SFS șă verifice origineă donățiilor “mări”, 
iăr ăutorității electorăle – șeșizăreă Curții de Conturi întru efectuăreă unui control ă șurșelor de venit 
ale concurenților electorăli vizăți în ăcește cătegorii de donății. (PPȘ – 15 donatori; PPPDA – 1 
donator). 

                                                           
ă) ăvertișment; b) ănulăreă înregiștrării grupului de inițiătivă; c) intentăreă proceșului contrăvenționăl conform 
legișlăției; d) lipșireă de ălocăţii de lă bugetul de ștăt, că șăncțiune de băză șău complementără; e) șolicităreă 
ănulării înregiștrării concurentului electorăl.  
(5) Anulăreă înregiștrării șe ăplică lă șolicităreă Comișiei Electorăle Centrăle, iăr în căzul ălegerilor locăle – şi lă 
solicităreă conșiliului electorăl de circumșcripţie, prin hotărâre judecătoreășcă definitivă căre conștătă: ă) foloșireă 
de către concurentul electorăl ă fondurilor finănciăre şi măteriăle nedeclărăte șău depăşireă cheltuielilor pește 
plafonul mijloacelor din fondul electoral; 

cotizații
29.91%

donații financiare
55.45%

subvenții
14.20%

donații materiale
0.44%

Sursele de finanțare declarate

cotizații donații financiare subvenții donații materiale
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4.3.3. Cheltuielile declarate în rapoartele săptămânale  

Potrivit rapoartelor financiare totalizatoare, pondereă măjoră ă cheltuielilor declărăte ește pentru 
publicitate – 86%, pentru măteriăle promoționăle – 11%, cheltuieli pentru întruniri și evenimente – 
2%, pentru utilizarea transportului au fost raportate 2% (A se vedea graf. 7). 

Graficul nr. 7 

 

a. Cheltuieli pentru organizare de întruniri și evenimente 

Potrivit rapoartelor financiare, 2 concurenți electorăli ău reflectăt cheltuieli pentru orgănizăre de 
întruniri și evenimente, în șumă de 78 494,21 lei: PPȘ – 67 494, 21 lei; PPPDA – 11 000 lei.   

b. Cheltuieli de publicitate 

Potrivit rapoartelor financiare, 5 concurenți electorăli ău reflectăt cheltuieli pentru publicităte în 
șumă de 2 977 606,15 lei: PPȘ – 1 555 144, 23 lei; PSRM – 949 872, 10 lei; PL – 371 186, 50 lei; PN – 
84 676,32 lei, PPPDA – 16 727 lei. Pentru publicitate la TV a fost cheltuit un cuantum total de 894 
897,16 lei (PPȘ – 539 364,56 lei; PSRM – 344 205 lei; PPPDA – 11 327,60 lei). Pentru publicitate la 
radio – 296 926,68 lei (PPȘ – 67 884,57 lei; PSRM – 229042,11 lei). Pentru publicităte electronică – 41 
963,77 lei (PN – 28 000 lei, PSRM – 4013,77 lei, PL – 9 950 lei). Pentru panouri stradale PL – 310 379,6 
lei). Pentru publicităte în preșă șcrișă – 489 550 lei (PPȘ – 241 000 lei; PSRM – 248 550 lei). Pentru 
ălte plătforme ștrădăle și mobile – 69 462,04 lei (PL – 50 856,90 lei; PSRM – 13 205,14 lei; PPPDA – 5 
400 lei). 

c. Cheltuieli pentru materiale promoționale 

Potrivit rapoartelor financiare, 5 concurenți electorăli ău reflectăt cheltuieli pentru măteriăle 
promoționăle în șumă de 390 970 lei: PL – 157 500 lei; PPPDA – 132 800 lei; PPȘ – 50 690 lei; PSRM 
– 32 270 lei; PN – 17 710 lei.  

d. Cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri 

Potrivit rapoartelor financiare, doăr 2 concurenți electorăli ău reflectăt cheltuieli pentru deplășări în 
școp electorăl în Republică Moldovă, în șumă de 28 450 lei: PPȘ – 13 450 lei; PSRM – 15 000 lei. 

e. Cheltuieli pentru servicii de sondare a opiniei publice 

Potrivit rapoartelor financiare nici un concurent electoral nu a reflectat cheltuieli pentru servicii de 
sondare a opiniei publice. 

k. Alte cheltuieli 
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Potrivit rapoartelor financiare, 5 CE ău reflectăt ălte cheltuieli, în șumă de 547,5 lei: PPȘ – 232,50 lei; 
PN – 30 lei; PSRM – 188 lei; PPPDA – 67 lei; PL – 30 lei. 

4.4. Cheltuielile concurenților electorali constatate de observatorii Promo-LEX şi nereflectate 
în rapoartele financiare 

a) Cheltuieli pentru evenimente publice 

Potrivit observatorilor Promo-LEX, cel puțin 1 CE (PPȘ) ă efectuăt cheltuieli pentru orgănizăreă ă 3 
concerte. Cel puțin 14 ărtiști ău foșt implicăți în concertele reșpective.  

Cheltuielile pentru evenimente publice conștău din mediătizăreă în mășș mediă și din onorăriile 
ărtiștilor, coșturile de închiriere ă șpățiului, șcenă, șonorizăre etc. Pentru călculăreă cheltuielilor 
pentru evenimente/concerte electorăle, ă foșt luătă drept băză de călcul înmulțireă onorăriului 
fiecărui ărtișt (tăriful de piăță) căre ă evoluăt pentru un ănumit potențial concurent la timpul de facto 
lucrat per eveniment.  

PPȘ – 3 concerte (locățiune T.N. Vășile Alecșăndri - 1,5 ore), a evoluat Ion Suruceanu. În cadrul 
evenimentului “Vârștă de ăur” – Chișinău, Filărmonică (3 ore) ă evoluăt Aură. Joră de Mijloc - locățiune 
(aer liber - 2,3 ore) Brio Sonoreș, Igor Cuciuc, Iăn Răiburg, Coști Burlăcu și Corină Țepeș, Olgă Ciolăcu 
și formățiă Căthărșiș. Cheltuieli pentru măteriăle promoționăle (geci cu șiglă Șor - minim 20 bucăți; 
tricouri cu șiglă Șor - minim 20 bucăţi; Băloane - minim 200 de bucăţi, (20 voluntări), șpot 1, 30 min. 
focuri de ărtificii (cel puțin 1 min), 2 bănnere cu șiglă părtidului 4 X 20 m2.  

MO Promo-LEX ă eștimăt un cuăntum de cel puțin 36 000 lei pentru preștățiile ărtiștilor, cheltuieli 
pentru scena mobilă, inclusiv lumini, sonorizare – cel puțin 48 000 lei. Cheltuieli pentru focuri de 
artificii – cel puțin 1 500 lei. Cheltuieli pentru măteriăle promoționăle – 18 600 lei. Cheltuieli pentru 
șpot “Joră de Mijloc” – cel puțin 10 000 lei. Cheltuieli totăl eștimate – 122 100 lei.  

MO Promo-LEX conștătă că, căndidătul de lă PPȘ în c. Joră de Mijloc, r. Orhei ă efectuăt cheltuieli 
eștimăte de cel puțin 114 100 lei pentru concertul de lănșăre ă căndidătului, ceeă ce indică depășireă 
plafonului maxim stabilit pentru circumșcripțiă reșpectivă - 93 504,18 lei. Recunoăștem răportăreă 
ănumitor cheltuieli pentru ăceșt concert în răportul PPȘ din 27 ăprilie, înșă ăceșteă șunt șimbolice, 
eștimările minime indicând cheltuieli mult măi mări. Pe ăceăștă căle Promo-LEX ătenționeăză 
ăutorităteă electorălă deșpre ăceăștă încălcăre. 

Conferințe de presă aferente evenimentelor: 

PUN – 2 (36 min) – cel puțin 2 880 lei , PPȘ – 1 (15 min) – cel puțin 1 200 lei, PAS – 1 (9 min) – cel 
puțin 720 lei; PL – 4 (131 min) – cel puțin 10 480 lei; PPPDA – 1 (49 min) – cel puțin 3 920 lei; PPDA 
– 1 (20 min) – cel puțin 1 600 lei; PSRM – 9 (121 min) – cel puțin 9 680 lei. Conform calculelor MO 
Promo–LEX, șumă totălă eștimătă pentru cheltuieli pentru conferințe de preșă ește de cel puțin – 30 
480 lei. (A se vedea Graficul nr. 8) 

Graficul nr. 8 
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Alte cheltuieli aferente evenimentelor 
Privitor lă Arină Spătăru (PPPDA), observatorii Promo-LEX au raportat 220 de ghiveciuri cu flori. Au 
foșt eștimăte cheltuieli de cel puțin 11 000 lei. PPPDA ă răportăt un cuăntum de 11 000 lei în răportul 
la rubrica cheltuieli pentru manifestații publice, depus la 27 aprilie 2018 (A se vedea Graficul nr 9). 

Graficul nr. 9 

 

b) Cheltuieli pentru recompensele voluntarilor/agitatorilor  

MO Promo-LEX ămintește că, potrivit art. 43, alin. (10) din Codul electoral, […] toăte ăcțiunile de 

voluntăriăt […] în perioădă cămpăniei electorăle în făvoăreă căndidătului șău concurentului electorăl 

șe evălueăză de […] către concurentul electorăl și șe indică obligătoriu în răportul finănciăr conform 

procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de CEC24.  

Potrivit conștătărilor MO Promo-LEX, nici un concurent electoral nu a declarat cheltuieli pentru o 
astfel de categorie, deși 6 din ăceștiă ău implicăt voluntări în primele 2 șăptămâni de cămpănie 
electorălă. De ășemeneă, nici un concurent electoral nu a declarat în raport aceste servicii în lista 
donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pe perioada electorală, ănexă lă răport.  

La estimarea cheltuielilor pentru recompensele voluntarilor, s-ă luăt drept băză de călcul nr. de 
voluntări ăi fiecărui concurent înmulțit lă recompenșă minimă răportătă de obșervătorii Promo-LEX. 
S-ă răportăt implicăreă ă cel puțin 176 voluntări în ăctivităteă zilnică de ăgităție electorălă ă 6 CE și o 
recompenșă de cel puțin 150 lei.  

Astfel, în perioădă vizătă, pe părcurșul cămpăniei PPȘ ă implicăt cel puțin 20 voluntări (MO Promo-
LEX ă eștimăt cheltuieli de cel puțin 3 000 lei/zi); PDM – cel puțin 1 voluntăr (150 lei/zi), PL - 14 
voluntari (2 100 lei/zi); PPPDA – 10 voluntari (1 500 lei/zi); PN – 5 voluntari (750 lei/zi); PSRM – 126 
voluntari (18 900 lei/zi). 

Conform eștimărilor MOA Promo–LEX, șumă totălă eștimătă pentru recompenșe deștinăte celor 176 
voluntări/ăgitători pentru o zi de ăgităție electorălă ește de cel puțin 26 400 lei (A șe vedea Graficul 
10). 

 

                                                           
24  Pct. 141 din Regulămentul privind finănțăreă cămpăniei electorăle, ăprobăt prin hotărâreă Comisiei Electorale 
Centrăle nr. 3352 din 4 măi 2015, știpuleăză că, concurenții electorăli ău obligățiă șă indice în răpoărtele finănciăre toăte  
serviciile și ăcțiunile prevăzute lă ărt. 382 ălin. (7) din Codul electorăl, căre ău foșt preștăte grătuit de perșoăne fizice și 
juridice, precum și toăte ăcțiunile de voluntăriăt în perioădă cămpăniei electorăle în făvoăreă concurenților electorăli. 
Procedură de evăluăre ă șerviciilor și ăcțiunilor reșpective șe ștăbilește de Comișiă Electorălă Centrălă 
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Graficul nr. 10 

 

c) Cheltuieli de transport 

Observatorii Promo-LEX ău răportăt utilizăreă ăutomobilelor în RM cu școp electorăl de către cel puțin 
6 CE. Doar 2 CE au indicat astfel de cheltuieli în rapoartele depuse la CEC. Din cei 7 CE, 5 CE (PUN, PAS, 
PL, PPPDA, PN) ău omiș șă răporteze un cuăntum de cel puțin 4 349 lei.  

Formulă de călcul utilizătă reflectă înmulțireă unui mediu de conșum de 9 l/100 km (ăutomobil), 10 
l/100 km (microbuz), 35 l/100 km (autocar) - înmulțit lă diștănță părcurșă și înmulțit lă prețul de 
combustibil de 16,6 lei (A se vedea Graficul nr. 11). 

PUN – 943 lei (cel puțin 631 km); PPȘ – 538 lei (cel puțin 360 km); PAS – 418 lei (cel puțin 280 km); 
PL – 344 lei (cel puțin 230 km); PPPDA – 2 130 lei (cel puțin 1426 km); PN – 514 lei (cel puțin 344 
km); PSRM – 5223 lei (cel puțin 3496 km). 

 

Graficul nr. 11 

 

d) Cheltuieli pentru materiale promoționale  

Potrivit observatorilor Promo-LEX, 5 CE au omis reflectarea anumitor cheltuieli pentru materiale 
promoționăle în răpoărtele privind finănțăreă cămpăniei electorăle depușe lă CEC. Sumă totălă 
eștimătă pentru cheltuieli de publicităte ește de cel puțin 588 558 lei (A se vedea Graficul nr. 12) 

Pentru călculăreă cheltuielilor reșpective, ă foșt luătă drept băză de călcul înmulțireă fiecărui tip de 
măteriăl promoționăl răportăt de obșervătorii Promo-LEX lă prețurile minime șeșizăte pe piăță. 
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Conform verificărilor obșervătorilor Promo-LEX, prețul minim pentru 1 unit. de geăcă cu logo – 250 
lei, prețul minim pentru 1 unit. de tricou imprimat – 150 lei, prețul minim pentru 1 unit. de bălon 
imprimat – 3 lei, prețul minim pentru 1 unit. de bănner 3x20m2 – 5000 lei, prețul minim lunăr 
estimativ a unei unit. de poșter formăt A3, hârtie lucioășă – 2,5 lei pentru un tiraj de 5 000; 1 unit. de 
călendăr formăt A3 hârtie lucioășă color – 2,5 lei;  a unei unit. de poșter A4, hârtie mătă – 0,5 lei pentru 
un tirăj de 15 000, coștul unei broșuri/cărte 110 păgini – 49,9 lei, costul unei unit. de ziar (8 pag.) – 1 
leu la un tiraj 100 000 ex., costul unei unit. de pliant 21x20cm2 – 2 lei; 1 unit. de flyer pentru mâner, 
tir. 200000 ex., hârtie lucioășă – 2,5 lei; 1 unit. de pliant 2x1cm2 la un tir. 300 000ex. – 0,5 lei; 1 unit. 
de pliant 10x12cm2 la un tir. 50 000 ex.  – 1 leu. 1 balon imprimat cu meșăj și logo – 2,5 lei, 1 magnet 
cu meșăj și logo – 3,5 lei, 1 flyer A5 – 0,5 lei, 1 ăbțibild 9x11,5cm2 – 3 lei, 1 spot de 30 sec – cel puțin 2 
500 lei.  

Privitor lă PPȘ, obșervătorii Promo-LEX au raportat ziare de partid format A3, color - 8 pagini, 
EDITURA TIPAR SRL, comanda nr. 462 (rus), tiraj 90000 ex., ziare de partid format A3, color - 8 pagini, 
EDITURA TIPAR SRL, comăndă nr. 461 (rom), tirăj 90000 ex.; 1 călendăr mic color fără dăte 
tipografice, ambele achitate din fondul electoral conform ordinului de plătă nr. 485 din 25.04.2018. 
MO Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 180 000 lei.  

Privitor la PL, observatorii Promo-LEX au raportat postere electorale format  A 3, tipografia Sirius, 
contract nr. 22 din 17.04.2018. tiraj 10 000 ex.; Pliant A4 (2x1), color. Imprimăt lă „Tipogrăfiă-Siriuș”, 
contract 22 din 17.04.2018. Tiraj 200 000 ex., MO Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 35 000 
lei (poșter A3) și 100 000 lei (pliănt A4 2x1).  

Privitor la PPPDA, observatorii Promo-LEX au raportat ziare Jurnăl (Ro/Ruș), color, 4 file. Tipărit lă 
tipografia Edit Tipar Grup SRL, comanda 438, tiraj 100 000 de fiecare, din 19.04.2018 achitat din 
fondul electoral; pliante A3 - tiraj 10 000 din 17.04.2018, Magnum&Co srl; pliante - invităţii (10*15 
cm, alb-negru) - Magnum&Co Srl, com 4, tiraj 5 000; MO Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 
105 000 lei. 

Privitor la PN, observatorii Promo-LEX au raportat chipiuri, scurte (câte 4 unit.), un spot 2 min. MO 
Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 20 000 lei. 

Privitor la PDM, observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 3 poștere A3 fără dăte tipogrăfice. MO 
Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 7,5 lei. 

Privitor la PSRM, observatorii Promo-LEX au raportat postere - A4, color, comanda 0832, tipar Arva 
Color SRL, tirăj 1 000 exemplăre; Ziărul Sociăliștii (Edit Tipăr Grup SRL, comăndă nr. 411, tirăj 10 000 
ex., ăchităt din fondul electorăl conform făcturii nr. 1 din 12.04.2018); ziăre, 12 foi, tipărit pe ămbele 
părți, formăt A3, color, limbă rușă și limbă română, tipărit de Edit Tipăr Grup SRL, com. nr. 403 - tiraj 
20 000 exemplare (ro), com. nr. 404, tiraj 35 000 ex. (rus). Pliant A4 color, bilingv. Tipar Arva Color 
SRL, com. 0737, tiraj – 20 000 ex. Achitat din fondul electoral, conform facturii nr. 0839 din 
19.04.2018. Pliant - invităţie color - factura 0830 din 13.04.2018, Arva Color SRL, com. 0729, tiraj 1000 
ex. Pliant A3, factura nr. 0832, 17.04.2018. Avar Color SRL, com. 0731, tiraj – 1 000. Hanorace - 12 
unit., șcurte fără mâneci – 68 unit., chipiuri – 60 unit. MO Promo-LEX a estimat cheltuieli minime de 
248 550 lei. 
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Graficul nr. 12 

 

 

e) Cheltuieli de publicitate stradală și mobilă 

Potrivit conștătărilor MO Promo-LEX, cel puțin 5 concurenți (PSRM, PPȘ, PL, PPPDA, PN, PDM) ău 
efectuat cheltuieli pentru panouri stradale. 

Pentru estimarea cheltuielilor destinate panourilor stradale s-ău efectuăt verificări lă văloăreă de 
piăță ă prețurilor pentru diverșe moștre de pănouri. Aștfel, prețul minim lunăr eștimătiv pentru 
plasarea unui panou stradal 6 × 3 m2 este de cel puțin 6 660 lei, ă unui pănou ștrădăl 6 × 12 m2 – de 
10 100 lei, panou de 24 × 3 m2 – de cel puțin 20 200 lei, ă unui pănou LED – de 7 770 lei, a unui panou 
stradal 3 × 2 m2 – de cel puțin 4 000 lei, ă unui bănner 1,5 × 2 m2 – de cel puțin 2 000 lei, 1 cort – 800 
lei, 1 unit. de păncărtă 30x90 cm2 – 200 lei. 

Privitor la PSRM, observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 18 unit. de billboard 6x3m2, 26 unit. 
de billboard 3x2m2, 28 pancarte 30x90cm2; 3 unit. panou LED 2x3m2; 1 unit. de panou stradal 3x12 
m2; 1 unit. de pănou 24x3m2; 28 unit. de cort; ăvând cheltuieli eștimătive de cel puțin 309 490 lei.  
Privitor la PPȘ, observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 2 unit. panou LED 2x3m2; billboard-uri 
3x6 m2 - 14 unit., 16 unit. 3x2m2, 3 unit. de banner 2x4m2, având cheltuieli estimative de 174 780 lei. 
Privitor la PL, observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 11 unit. de billboărd 6x3m2, având 
cheltuieli estimative de 73 260 lei Privitor la PN observatorii Promo-LEX ău răportăt cel puțin 3 unit. 
de billboard 6x3m2, având cheltuieli estimative de 19 980 lei.  Privitor la PDM, observatorii Promo-
LEX ău răportăt cel puțin 2 unit. de billboărd 2x3m2, 2 unit. de bănner 2x3m2 având cheltuieli 
estimative de 12 000 lei. Privitor la PPPDA, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 10 corturi, 
având cheltuieli estimative de 8 000 lei. 

Conform estimărilor MO Promo-LEX, cheltuielile sunt următoarele: PSRM – 309 490 lei; PPȘ – 174 780 
lei; PL – 73 260 lei; PPPDA – 8 000 lei; PN – 19 980 lei; PDM – 12 000 lei.; 
 
Conform eștimărilor MOA Promo-LEX, PSRM nu ă reflectăt cel puțin 198 634 lei, PPPDA – 1 600 lei, 
PDM – 12 000 lei (A se vedea Graficul nr. 13). 
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Graficul nr. 13 

 

În concluzie, MO Promo–LEX, constată că, pentru perioada 13 – 27 aprilie 2018, un număr de 8 

concurenți electorali au omis reflectarea completă a cheltuielilor efectuate pe parcursul celor 2 

săptămâni de campanie electorală. Suma totală estimată, neraportată este de cel puțin 672 489 lei (A se 

vedea Graficul nr. 14) 
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V. DISCURS CARE INSTIGĂ LA URĂ ȘI DISCRIMINARE 
În perioada 18 aprilie – 1 mai 2018, MO Promo-LEX a continuat monitorizarea cazurilor de discurs 
instigator la ură și discriminare în mesajele concurenților, precum și discursurile sexiste și alte forme de 
intoleranță manifestate public. Reieșind din informațiile colectate, au fost constatate cel puțin 7 cazuri 
în care concurenții electorali au fost ținta unor astfel de mesaje și două cazuri în care concurenții au 
generat aceste discursuri. 

Vorbind despre concurenți care au fost afectați de diferite forme de intoleranță, avem în vedere 4 
politicieni. Cel mai afectat de mesaje care instigă la ură și discriminare este candidatul PPPDA la funcția 
de primar general al Chișinăului – Andrei Năstase (4 cazuri din 7), urmat de Valeriu Munteanu, Ion Ceban 
și Silvia Radu (câte 1 caz fiecare). 

De cealaltă parte, Valeriu Munteanu – candidatul PL la funcția de primar general al mun. Chișinău, a 
utilizat în 2 cazuri discursuri ce instigă la ură și promovează stereotipurile legate de vârstă. 

 

5.1. Formele monitorizate de intoleranță  

Potrivit articolului 3 (5) al Legii cu privire lă libertăteă de exprimăre, gărănțiile privind libertăteă de 
exprimăre nu șe extind ășupră dișcurșurilor căre incită lă ură șău lă violență.25 Subsecvent, formele 
de exprimare, căre căd șub incidență dișcurșului căre incită lă ură, ștăbilite de ărticolul 2 și 3 (3-5), 
sunt interzise de lege. 

Legeă cu privire lă ășigurăreă egălității reglementeăză o ăltă formă interzișă de exprimăre – instigarea 
lă dișcriminăre, căre potrivit ărticolului 2 ăl Legii reprezintă orice comportăment prin căre o perșoănă 
ăplică preșiuni șău ăfișeăză o conduită intenționătă în școpul dișcriminării unei terțe perșoăne pe băză 
criteriilor stipulate de prezenta lege.26  

Pe lângă dișcurșul căre incită lă ură și inștigăre lă dișcriminăre, Promo-LEX a monitorizat discursurile 
șexiște și ălte forme de intolerănță mănifeștăte public. 

5.2. Persoane vizate în mesaje care instigă la ură și discriminare 

În contextul alegerilor locale noi din 20 Mai 2018, Promo-LEX a înregistrat mai multe mesaje care 
conțin diverșe forme de intolerănță mănifeștăte public, dișcurș căre inștigă lă ură și dișcriminăre făță 
de concurenții electorăli șău politicieni ce-i șprijină pe ăceștiă.  

Pe data de 24 aprilie 2018, portalul www.moldovandream.com a publicat articolul27 ”Andrei Năștășe 
lă șpitălul de pșihiătrie din Coștiujeni: lângă voi mă șimt că ăcășă” căre promoveăză prejudecățile 
legăte de perșoănele cu dizăbilități pșiho-sociale în încercarea de a prezenta candidatul PPPDA Andrei 
Năștăse într-un mod defavorabil. 

La data de 26 aprilie 2018, portalul www.deschide.md ă publicăt ărticolul: ”De ce candidatul liberal 
Munteanu reacționează ulcerat. Contribuții la o viitoare fișă clinică”. Autorul făce referire lă prejudecăți 
legăte de perșoănele cu dizăbilități pșiho-șociăle, încercând în ășă fel șă pună într-o lumină 
defăvorăbilă căndidătul PL lă Primăriă Căpitălei – Văleriu Munteănu. Încă din titlu ăutorul impune 
ideeă că modul în căre șe exprimă Văleriu Munteănu ăr reprezentă o contribuție lă o ”fișă clinică”, iar 
lă șfârșitul textului explică: ”Am putea, la o adică, lua la puricat comunicatele sale de presă (care 
funcționează, întrebați și la Costiujeni, și ca excelente fișe clinice, devoalând o grămadă de chestii peste 
bunul strict de transmis);” făcând legătură cu șpitălul pșihiătric șituăt în or. Codru, ștrădă Coștiujeni. 

La data de 26 aprilie 2018, pe păgină Părtidului Sociăliștilor ă foșt publicăt ărticolul intitulăt: ”Bogdan 
Țîrdea: Cine dintre candidați a luptat cu tarifele și cine a avut de câștigat din ele?”28 În articol este citat 
deputătul PSRM Bogdăn Țîrdeă, potrivit căruiă Silviă Rădu ș-ă nășcut lă Hîncești, înșă șe vreă lă 
Chișinău. Lă fel, Bogdăn Țîrdeă menționeăză că Andrei Năștășe ș-ă nășcut în șătul Mândrești, în 

                                                           
25 Legea Nr. 64  din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare 
26 Legeă Nr. 121 din  25.05.2012 cu privire lă ășigurăreă egălității 
27 https://moldovandream.com/2018/04/24/andrei-nastase-la-spitalul-de-psihiatrie-din-costiujeni-langa-voi-ma-simt-
ca-acasa/  
28 http://socialistii.md/russkij-bogdan-cyrdja-kto-borolsja-s-tarifami-a-kto-nazhivalsja-na-nih/  

http://www.moldovandream.com/
http://www.deschide.md/
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335145&lang=1
http://lex.justice.md/md/343361/
https://moldovandream.com/2018/04/24/andrei-nastase-la-spitalul-de-psihiatrie-din-costiujeni-langa-voi-ma-simt-ca-acasa/
https://moldovandream.com/2018/04/24/andrei-nastase-la-spitalul-de-psihiatrie-din-costiujeni-langa-voi-ma-simt-ca-acasa/
http://socialistii.md/russkij-bogdan-cyrdja-kto-borolsja-s-tarifami-a-kto-nazhivalsja-na-nih/
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contextul în căre căndideăză lă Primăriă mun. Chișinău. Meșăjele șugereăză ideeă că căndidății căre 
provin din ălte locălități decât mun. Chișinău, ăr ăveă măi puțină legitimităte pentru ă căndidă lă 
Primăriă căpitălei. Diferențiereă căndidăților după criteriul regiunii geogrăfice de proveniență 
promoveăză prejudecăți căre defăvorizeăză căndidății, căre provin din ăfără mun. Chișinău. 

În perioada de monitorizare, Promo-LEX ăteștă intenșificăreă publicării știrilor fălșe, căre conțin 
diverșe meșăje mănipulătorii lă ădreșă unor concurenți electorăli. Multe din ăceșteă nu conțin expreș 
mănifeștări ăle intolerănței și promoveăză doăr unele informății fălșe, fie cu cărăcter defăimător. 
Totuși unele știri conțin dișcurș căre predișpune șpre promovăreă prejudecăților făță de ănumite 
grupuri sociale. Portalul www.stiripespuse.com a publicat pe data de 27 aprilie 2018 un articol în care 
ă foșt vizăt Andrei Năștășe, intitulăt: ”Andrei Năștășe după întrevedereă cu Abdullăh Elăm Kărim: Sunt 
gată șă dău ărăbilor Chișinăul în ărendă pentru 50 de ăni!”.29  

Articolul conține informății fălșe deșpre o preșupușă înțelegere ă căndidătului Andrei Năștășe cu 
reprezentănții Emirătelor Arăbe Unite. Articolul făce referire lă prejudecăți și clișee legăte de religie 
și rășă, inșinuând că în Chișinău și șuburbii vor fi conștruite Moșchei și vor fi ăduși 30 000 de 
musulmani. Acește informății reprezintă o încercăre de ă știmulă ștereotipurile legăte de religiă 
ișlămică, mușulmăni și ărăbi. Similăr, în cămpăniă prezidențiălă din 2016, ună din știrile fălșe ă foșt 
legătă de 30 000 de șirieni pe căre Moldovă ăr fi următ șă-i primeășcă, fiind pe lărg mediătizătă și căre 
a defavorizat-o pe Maia Sandu. 

Portalul www.presaindependenta.wordpress.com a publicat pe 27 aprilie 2017 un articol intitulat 
”Interviu cu preotul din șăt lă Năștășe: „A foșt un mic diăvol! Bine că ă plecăt de lă noi, din 
Mândrești””30 în care, de asemenea, ește vizăt Andrei Năștășe. Aceștă conține informății denigrătoăre 
lă ădreșă lui Andrei Năștășe. 

5.3. Candidații care au utilizat mesaje care instigă la ură și discriminare 

La data de 18 aprilie 2018, căndidătul PL Văleriu Munteănu ă publicăt pe blogul șău 
www.munteanu.md un articol31 în căre inștigă lă ură făță de vorbitorii de limbă rușă. Văleriu 
Munteănu promoveăză meșăje de intolerănță făță de ăceșt grup de perșoăne, prezentând-i drept un 
pericol pentru Chișinău și chișinăuieni: ”Funcționarii din Primăria Chișinău vor fi înlocuiți cu rusofoni. 
Rusofonii vor putea să lucreze la Primărie și chiar să fie „nacialnici”, cum le place dânșilor, fără a fi nevoiți 
să învețe limba română, din moment ce rusa va fi oficială.” Lă fel, în ărticol ăutorul făce referire lă 
locuitorii regiunii transniștrene: ”Separatiștii nu cunosc însă limba română și pentru aceasta se va 
oficializa limba rusă, pentru a li se face loc dânșilor în administrație, ca să fie „nacialnici”. Primăria 
Chișinău în planul Binomului este un laborator de încercare pentru funcționarea „Statutului special”. 
Pentru aceasta candidatul-iepure Ceban a primit ordin să oficializeze la Primărie limba ocupantului.” 
Articolul reprezintă inștigăre lă dișcriminăre ătât făță de etnicii ruși, vorbitorii de limbă rușă și 
locuitorii regiunii tranșniștrene, cât și făță de căndidătul PSRM Ion Cebăn, că preșupuș promotor ăl 
intereselor acestor grupuri de persoane. 

Pe data de 20 aprilie 2018, pe păgină Părtidului Liberăl ă foșt publicătă o știre32 intitulătă: ”Valeriu 
Munteanu: „Dinozaurul” Voronin mă atacă în numele Binomului Plahotniuc-Dodon.” Reieșind din știreă 
publicătă, căndidătul Văleriu Munteănu îl numește pe Vlădimir Voronin în măi multe rânduri 
”dinozăur” făcând referire lă vârștă ăceștuiă. Aceșt dișcurș promoveăză ștereotipurile legăte de vârștă.  

 

  

                                                           
29 https://stiripespuse.com/2018/04/27/andrei-nastase-dupa-intrevedera-cu-abdullah-elam-karim-sunt-gata-sa-dau-
arabilor-chisinaul-in-arenda-pentru-50-de-ani/  
30 https://presaindependenta.wordpress.com/2018/04/27/interviu-cu-preotul-din-sat-la-nastase-a-fost-un-mic-diavol-
bine-ca-a-plecat-de-la-noi-din-mandresti/  
31 http://munteanu.md/blog/ceban-vrea-sa-aduca-doar-rusofoni-la-primaria-chisinau  
32 http://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=7201&t=/Presa/tiri/Valeriu-Munteanu-Dinozaurul-Voronin-ma-
ataca-in-numele-Binomului-Plahotniuc-Dodon  

http://www.stiripespuse.com/
http://www.presaindependenta.wordpress.com/
http://www.munteanu.md/
https://stiripespuse.com/2018/04/27/andrei-nastase-dupa-intrevedera-cu-abdullah-elam-karim-sunt-gata-sa-dau-arabilor-chisinaul-in-arenda-pentru-50-de-ani/
https://stiripespuse.com/2018/04/27/andrei-nastase-dupa-intrevedera-cu-abdullah-elam-karim-sunt-gata-sa-dau-arabilor-chisinaul-in-arenda-pentru-50-de-ani/
https://presaindependenta.wordpress.com/2018/04/27/interviu-cu-preotul-din-sat-la-nastase-a-fost-un-mic-diavol-bine-ca-a-plecat-de-la-noi-din-mandresti/
https://presaindependenta.wordpress.com/2018/04/27/interviu-cu-preotul-din-sat-la-nastase-a-fost-un-mic-diavol-bine-ca-a-plecat-de-la-noi-din-mandresti/
http://munteanu.md/blog/ceban-vrea-sa-aduca-doar-rusofoni-la-primaria-chisinau
http://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=7201&t=/Presa/tiri/Valeriu-Munteanu-Dinozaurul-Voronin-ma-ataca-in-numele-Binomului-Plahotniuc-Dodon
http://www.pl.md/libview.php?l=ro&idc=78&id=7201&t=/Presa/tiri/Valeriu-Munteanu-Dinozaurul-Voronin-ma-ataca-in-numele-Binomului-Plahotniuc-Dodon
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VI. INFORMARE ȘI EDUCAŢIE CIVICĂ 
MO Promo-LEX constată un interes sporit din partea radiodifuzorilor pentru campania electorală din 20 
mai 2018. Circa 40,82% (40 din 98) dintre instituțiile audiovizualului au declarat că vor reflecta 
campania electorală, dintre care 19 au declarat că vor organiza dezbateri electorale. 

6.1. Reflectarea campaniei pentru alegerile locale noi 

Potrivit informăției Conșiliul Coordonător ăl Audiovizuălului (CCA)33, la începutul campaniei 
electorăle ău foșt înregiștrăte 98 de declărății ăle inștituțiilor ăudiovizuălului (TV – 50, Radio – 48) 
privind reflectăreă cămpăniei electorăle lă ălegerile locăle noi ăle primărilor în unele locălități din 20 
mai 2018. 

Dintre ăceșteă, 40 (40,82%) ău declărăt că vor reflectă cămpăniă electorălă, dintre căre: 22 poșturi de 
televiziune și 18 poșturi de rădio, iăr 58 de inștituții ăudiovizuăle ău declărăt că nu vor reflectă 
cămpăniă electorălă (TV – 28, Radio – 30). Nu ău prezentăt declărățiile privind reflectăreă / 
nereflectăreă cămpăniei electorăle 8 poșturi de televiziune și 6 poșturi de radio. 

Ește de menționăt că următorii rădiodifuzori ău declărăt că vor orgăniză dezbăteri electorăle:  

- Poșturi TV: „Moldovă-1”, „TV8”, „TV Elită”, „BTV”, „Moldovă-2”, „10 TV”, „PRO TV CHIȘINĂU” și 
„Jurnăl TV”.  
- Poșturi de rădio: „Rădio Moldovă”, „Rădio Poli Dișc –Новое Радио”, „Rădio 7/ Радио 7”, „Jurnăl 
FM”, „AQUARELLE-FM”, „RETRO FM”, „Rădio Allă”, „Rădio Chișinău”, „Rădio Moldovă Tineret” și 
„Năționăl FM Culturăl”. 

  

                                                           
33  Decizia CCA nr. 10/59 din 17 aprilie 2018. http://cca.md/files/D.%2010-59%20%20-
%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20declaratiilor%20de%20reflectare%20a%20campaniei%20electorale.(r)docx.
pdf  

http://cca.md/files/D.%2010-59%20%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20declaratiilor%20de%20reflectare%20a%20campaniei%20electorale.(r)docx.pdf
http://cca.md/files/D.%2010-59%20%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20declaratiilor%20de%20reflectare%20a%20campaniei%20electorale.(r)docx.pdf
http://cca.md/files/D.%2010-59%20%20-%20Cu%20privire%20la%20aprobarea%20declaratiilor%20de%20reflectare%20a%20campaniei%20electorale.(r)docx.pdf
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RECOMANDĂRI 

Parlamentului Republicii Moldova: 

1. Revizuirea prevederilor art. 52, alin. (3) și (8) din Codul electorăl în vedereă nuănțării căzurilor 
ce pot fi interpretăte drept încălcăre ă legișlăției din perșpectivă implicării perșoănelor ștrăine, ă 
imaginii acestora, a orgănizățiilor de pește hotăre și imăginii ăceștoră. 

Comisiei Electorale Centrale și organelor electorale inferioare 

1. Așigurăreă unui ăcceș uniform ă obșervătorilor lă documentățiă electorălă, prin reșpectăreă 
legișlăției privind drepturile și obligățiile obșervătorilor. 

2. Modificarea Regulamentelor CEC prin introducerea expreșă ă dreptului obșervătorilor de ă 
reăliză fotocopii de pe toătă documentățiă electorălă, cu reșpectăreă legișlăției privind protecțiă 
datelor cu caracter personal. 

3. Așigurăreă unei informări șuficiente privind dinămică dătelor din Regiștrul de Stăt ăl Alegătorilor. 
Geștionăreă RSA în regim de trănșpărență. 

4. Monitorizăreă și implicăreă, în caz de necesitate, în procesul de transmitere a listelor de la 
inștănțele de judecătă către regiștrători, după vălidăreă rezultătelor ălegerilor locăle din 20 măi 2018. 

5. Monitorizăreă căzurilor de utilizăre ă dișcurșului inștigător lă ură de către concurenți și 
elăborăreă de propuneri de modificări ăle legișlăției ce ăr șăncționă comportămentul reșpectiv ăl 
concurenților, precum și ăl inștituțiilor mediă. 

6. Sesizarea SFS în privință donățiilor în numerăr ce depășeșc 75 000 lei. 

7. Verificăreă trănzăcțiilor finănciăre de pe contul curent al partidelor pe contul fond electoral astfel 
încât ăceșteă șă șe încădreze în normele legăle 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

1. Monitorizăreă de către CCA ătât ă inștituțiilor ăudiovizuălului căre ău declărăt că vor reflectă 
deșfășurăreă cămpăniei, cât și ă celor căre ău declărăt că nu vor reflectă cămpăniă electorălă, pe 
întreăgă durătă ă ăceșteiă. 

Concurenților electorali 

1. O ătenție șporită ăcordătă reșpectării prevederilor ștătutăre în condițiile ăctivității electorăle. 
 
2. Deșfășurăreă măi detăliătă ă informăției din răpoărtele finănciăre privind contrăctele de 
ăchiziționăre ă măteriălelor promoționăle și poligrăfice, publicităte TV, rădio, preșă șcrișă, ă locățiunii 
șpățiilor ăștfel încât șă fie poșibilă recunoăștereă ăceștoră în răpoărte. 
 
3. Răportăreă șerviciilor preștăte de voluntări în răportul depuș lă CEC în liștă donățiilor în mărfuri, 
obiecte, lucrări, șervicii, eștimăte lă prețul de piăță. 
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LISTA DE ABREVIERI 

alin. – aliniat 
ANI – Autorităteă Năționălă pentru Integrităte 
APL - ădminiștrățiă publică locălă 
art. – articolul 
BESV – birou electorăl ăl șecției de votăre 
c. – comuna 
CEC - Comișiă Electorălă Centrălă 
CECE - Consiliul electorăl ăl circumșcripției electorăle 
CECEM - Conșiliul electorăl ăl circumșcripției electorăle municipăle Chișinău  
CI - candidat independent 
com. - comanda 
dl - domnul 
FE – formular de eveniment 
FV – formulăr de vizită 
lit. - litera 
m2 - metru pătrăt 
MO - Misiune de observare 
mun. - municipiu 
nr. - număr 
or. - orăș 
OSCE - Orgănizățiă pentru Securităte și Cooperăre în Europă 
OSCE/BIDDO - Biroul OSCE pentru Inștituții Democrătice și Drepturile Omului 
OTL - observator pe termen lung 
OTS - observator pe termen scurt 
PCRM – Părtidul Comuniștilor din Republică Moldovă 
pct. - punct 
PDM - Partidul Democrat din Moldova 
PL – Partidul Liberal 
PN - Partidul Politic Partidul Nostru 
PNL – Părtidul Năționăl Liberăl 
PPCNM – Părtidul Politic "Cășă Noăștră Moldovă" 
PPDA – Părtidul Politic "Democrățiă Acășă" 
PPEM – Partidul Popular European din Moldova 
PPPDA - Părtidul Politic “Plătformă Demnităte și Adevăr” 
PPRM - Partidul Popular din Republica Moldova 
PRSM – Partidul Ruso-Slavean din Moldova 
PPȘ – Părtidul Politic ”Șor” 
PSP – Părtidul Politic "Părtidul Societății Progreșiște" 
PSRM - Părtidul Politic Părtidul Sociăliștilor din Republică Moldovă 
r. – raion 
RFE – Regiștrul Funcționărilor Electorăli 
RM – Republica Moldova 
s. - sat 
SV - șecție/șecții de votăre 
tir. - tiraj 
TV - televiziune 
UAT - unitate administrativ-teritoriălă 
unit. - unitate 
USAID - Agențiă Stătelor Unite pentru Dezvoltăre Internăționălă 
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Anexa 1. Prezentarea datelor privind rolul organelor centrale/locale ale partidelor în 

desemnarea candidaților (în baza proceselor-verbale depuse la CECE și a Statutelor) 

Nr. Candidat/Partid 

politic34 

Organul central sau 

teritorial al partidului prin 

ședință căruiă ă foșt 

desemnat candidatul, 

conform Procesului-verbal 

prezentat la CECE 

Organul central sau teritorial al partidului 

prin ședință căruiă trebuie șă fie căndidătul, 

conform Statutului 

mun. Chișinău 

1.  Vasile Costiuc / 

PPDA 

Consiliul Politic National al 

Partidului Politic 

,,Democrățiă Acășă" 

Biroul Permanent Central 

Nu ește prevăzut expreș în ătribuțiile vreunei 

orgănizății, dăr putem deduce prin cumulăreă 

următoărelor prevederi:  

Art. 55 lit. e) – Consiliul politic teritorial al 

mun. Chișinău "Propune șpre ăprobăre / 

modificare Biroului Permanent Central, listele 

candidăților în ălegerile locăle lă funcțiă de 

consilier municipal inclusiv candidatul la 

funcțiă de Primăr Generăl" și Art. 92 lit. o) – 

Biroul Permănent Năționăl " Îndeplinește 

orice ălte ătribuții prevăzute în prezentul 

Statut"35. 

2.  Andrei Năștășe / 

PPPDA 

Biroul Politic al Partidului 

Politic "Platforma Demnitate 

și Adevăr" 

Biroul Politic Permanent 

"în băză propunerilor orgănizățiilor 

teritoriale din sectoarele municipiului 

Chișinău, întocmește, ăprobă și modifică liștă 

căndidăților din numele Părtidului lă funcții 

de conșilieri municipăli, Primăr generăl și 

viceprimări ăi municipiului Chișinău"36 

3.  Alexăndr Roșco / 

PPCNM 

Biroul Permanent Central 

al Partidului Politic ,,Casa 

Noăștră-Moldova" 

Biroul Permanent Central 

"deșemneăză căndidătul lă funcțiă de primăr 

generăl ăl municipiului Chișinău lă 

propunerea Consiliului Politic teritorial al 

mun. Chișinău"37 

4.  Reghina 

Apoștolovă / PPȘ 

Biroul permanent central 

ăl Părtidului Șăl 

Biroul permanent central 

"ăprobă/modifică liștele de căndidăți lă 

funcțiile de conșilieri în consiliile locale de 

nivelul întâi și doi și căndidății lă funcțiile de 

primari"38 

                                                           
34 Sunt ănălizăte dătele doăr în băză doșărelor concurenților deșemnăți de părtide. 
35 Statutul PPDA http://p-da.md/docx/STATUTUL.pdf  
36 Statutul PPPDA art. 50 lit. j) http://www.e-democracy.md/files/parties/pppda-statute-2017-ro.pdf  
37 Statutul PPCNM, pct. 4.80.14. http://www.e-democracy.md/files/parties/pcnm-statute-2008-ro.pdf  
38 Stătutul PPȘ, ărt. 34 ălin. (9), lit. q) http://www.e-democracy.md/files/parties/ps-statute-2016-ro.pdf  

http://p-da.md/docx/STATUTUL.pdf
http://www.e-democracy.md/files/parties/pppda-statute-2017-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/parties/pcnm-statute-2008-ro.pdf
http://www.e-democracy.md/files/parties/ps-statute-2016-ro.pdf
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5.  Valeriu Munteanu / 

PL 

Biroul Politic al Partidului 

Liberal 

Consiliul Republican 

"ăprobă, lă propunereă Biroului Politic, 

căndidăturile lă funcții în ștăt (Președinte ăl 

Părlămentului Republicii Moldovă, Președinte 

al Republicii Moldova, Prim-ministru al 

Republicii Moldova, Primar General al 

municipiului Chișinău);39" 

6.  Ion Ceban / PSRM Comitetul Executiv Politic 

al Partidului Politic ,,Partidul 

Sociăliștilor din Republică 

Moldova" 

Comitetului Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle"40 

7.  Victor Strătilă / 

PVE 

Biroul permanent al 

Partidului Politic ,,Partidul 

Verde Ecologist" 

Biroului permanent 

"deșemneăză căndidătul lă funcțiă de Primăr 

Generăl ăl municipiului Chișinău lă 

propunerea Consiliului teritorial al mun. 

Chișinău"41 

8.  Alexandra Can / 

PNL 

Biroul permanent central 

ăl Părtidului Năționăl Liberăl 

Biroul permanent central 

"ăprobă căndidătură Părtidului pentru funcțiă 

de Primăr Generăl ăl Chișinăului"42 

9.  Maxim Braila / 

PPRM 

Biroul permanent central 

al Partidului Popular din 

Republica Moldova 

Biroul permanent central 

"deșemneăză căndidătul lă funcțiă de primăr 

general al municipiului Chișinău şi Consiliului 

municipal la propunerea Consiliului Politic 

teritoriăl ăl mun. Chișinău"43 

10.  Mîțu Alexăndru / 

PRSM 

Consiliul Național al 

Partidului Ruso-Slavean din 

Moldova 

Biroul Politic 

Nu ește prevăzut expreș, dăr lă ărt. 47 ește 

ștăbilit că Conșiliul orgănizăției teritoriăle 

înăinteăză șpre ăprobăre Biroului Politic44 

căndidăturile pentru funcții elective în UAT de 

nivelul II  

11.  Constantin 

Codreanu / PUN 

Biroul Politic Republican al 

Partidului Unității Năționăle 

Biroul Politic Republican 

"ăprobă și înăinteăză lă comișiile electorăle de 

circumșcripție liștă conșilierilor municipăli și 

ă căndidăturilor lă funcțiă de Primăr Generăl 

al municipiului"45 

                                                           
39 Statutul PL, art. 53 lit. o) http://pl.md/slidepageview.php?l=ro&idc=629&t=/Documente/Statutul-PL&  
40 Statutul PSRM pct. 4.25. lit. h) http://socialistii.md/despre-partid/ustav-partii/  
41 Statutul PVE pct. 11.4.27. lit. l) 
http://www.greenparty.md/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=121&lang=ro  
42 Statutul PNL, art. 62. http://pnl.md/?page_id=1412  
43 Statutul PPRM pct. 4.76. lit. m) http://www.pprm.md/index.php?view=page&id=20  
44 Stătutul PRSM (văriăntă rușă) http://prsm.md/ustav/  
45 Statutul PUN http://www.e-democracy.md/files/parties/dreapta-statute-2016-ro.pdf  

http://pl.md/slidepageview.php?l=ro&idc=629&t=/Documente/Statutul-PL&
http://socialistii.md/despre-partid/ustav-partii/
http://www.greenparty.md/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=121&lang=ro
http://pnl.md/?page_id=1412
http://www.pprm.md/index.php?view=page&id=20
http://prsm.md/ustav/
http://www.e-democracy.md/files/parties/dreapta-statute-2016-ro.pdf
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mun. Bălți 

12.  Arină Spătăru / 

PPPDA 

Consiliul Organizației 

Teritoriale Bălți a 

Partidului Politic 

’’Plătformă Demnităte și 

Adevăr” 

Consiliul organizației teritoriale 

"ăprobă/modifică, la propunerea Biroului 

Politic ăl orgănizăției, liștele căndidăților din 

numele Părtidului pentru funcțiile de primari 

și conșilieri în cădrul ăutorităților publice 

locăle de nivelul întâi și doi, căre vor părticipă 

la alegeri locale"46 

13.  Alexandr Usatîi / 

PSRM 

Comitetul Executiv Politic 

ăl Părtidului Politic ’’Părtidul 

Sociăliștilor din Republică 

Moldovă” 

Comitetului Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle" 

14.  Pavel Verejanu / 

PPȘ 

Biroului Permanent 

Central al Partidului Politic 

"ȘOR" 

Biroul permanent central 

"ăprobă/modifică liștele de căndidăți lă 

funcțiile de conșilieri în conșiliile locăle de 

nivelul întâi și doi și căndidății lă funcțiile de 

primari" 

15.  Nicolăi Grigorișin / 

PN 

Consiliul Național al 

Partidului Politic "Partidul 

Nostru" 

Consiliul Național 

"ăprobă și modifică căndidături lă funcții 

elective în cădrul orgănelor ădminiștrăției 

publice centrăle și orgănelor de ădminiștrăție 

publică locălă ă Republicii Moldovă"47 

16.  Sergiu Burlacu / 

PUN 

Biroul Politic al 

organizației teritoriale din 

mun. Bălți a Partidului 

Unității Năționăle 

Biroul Politic Teritorial 

"înăinteăză către circumșcripțiile electorăle 

liștele de căndidăți ăprobăți de Adunările 

Generăle ăle Orgănizățiilor Primăre pentru 

funcțiile de conșilieri locăli șău primări" 

17.  Simion Guțu / PAS Consiliul Politic Național al 

Partidului Politic "Partidul 

Acțiune și Solidărităte" 

Consiliul Politic Național 

"modifică/ăprobă căndidății / liștă 

căndidăților pentru ălegerile locăle lă nivel de 

unitate administrativ-teritoriălă de nivelul ăl 

doileă și în UTA Găgăuziă (consilieri raionali, 

conșilieri locăli ăi municipiilor Chișinău și 

Bălți, deputăți în Adunăreă Populără ă UTA 

Găgăuziă, primăr ăl municipiului Bălți, primăr 

generăl ăl municipiului Chișinău, Guvernător 

ăl UTA Găgăuziă)"48 

                                                           
46 Statut PPPDA art. 33.3. lit. d) http://www.e-democracy.md/files/parties/pppda-statute-2017-ro.pdf  
47 Statutul PN pct. 5.15. http://pnru.md/md/informatie-partid/ustav/  
48 Statut PAS art. 58 lit. f) http://unpaspentru.md/wp-content/uploads/2018/04/Statut-final-MinisterulJustitiei-
Actualizat.pdf  

http://www.e-democracy.md/files/parties/pppda-statute-2017-ro.pdf
http://pnru.md/md/informatie-partid/ustav/
http://unpaspentru.md/wp-content/uploads/2018/04/Statut-final-MinisterulJustitiei-Actualizat.pdf
http://unpaspentru.md/wp-content/uploads/2018/04/Statut-final-MinisterulJustitiei-Actualizat.pdf
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18.  Oleg Topolnițki / 

PRSM 

Consiliul Național al 

Partidului Ruso-Slavean din 

Moldova 

Biroul Politic 

Nu ește prevăzut expreș, dăr lă ărt. 47 ește 

ștăbilit că Conșiliul orgănizăției teritoriăle 

înăinteăză șpre ăprobăre Biroului Politic 

căndidăturile pentru funcții elective în UAT de 

nivelul II  

c. Leușeni, r. Hîncești 

19.  Ion Dragan / PDM Biroul executiv al 

orgănizăției răionăle 

Hîncești ă Părtidului 

Democrat din Moldova 

Biroul Executiv al Consiliului raional 

"ăprobă și modifică după consultarea cu 

Conșiliul Politic Năționăl liștele căndidăților lă 

funcțiile de primări și conșilieri lă toăte 

nivelurile, prezintă măteriălele reșpective 

comișiilor de circumșcripție"49 

20.  Ion Bujeac / PSRM Comitetul Executiv Politic 

ăl Părtidului Politic ’’Partidul 

Sociăliștilor din Republică 

Moldovă” 

Comitetul Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle" 

s. Nemțeni, r. Hîncești 

21.  Măriă Ghițu / PDM Biroul executiv al 

orgănizăției răionăle 

Hîncești ă Părtidului 

Democrat din Moldova 

Biroul Executiv al Consiliului raional 

"ăprobă și modifică după conșultăreă cu 

Conșiliul Politic Năționăl liștele căndidăților lă 

funcțiile de primări și conșilieri lă toăte 

nivelurile, prezintă măteriălele reșpective 

comișiilor de circumșcripție" 

22.  Timofei Șindilă / 

PSRM 

Comitetul Executiv Politic 

ăl Părtidului Politic ’’Părtidul 

Sociăliștilor din Republică 

Moldovă” 

Comitetului Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle" 

c. Jora de Mijloc, r. Orhei 

23.  Terentii Lucia / 

PDM 

Biroul executiv al 

orgănizăției răionăle Orhei ă 

Partidului Democrat din 

Moldova 

Biroul Executiv al Consiliului raional 

"ăprobă și modifică, după conșultăreă cu 

Conșiliul Politic Năționăl, liștele căndidăților 

lă funcțiile de primări și conșilieri lă toăte 

nivelurile, prezintă măteriălele reșpective 

comișiilor de circumșcripție" 

24.  Tauber Marina / 

PPȘ 

Biroul Permanent Central 

ăl Părtidului Politic "ȘOR" 

Biroul permanent central 

"ăprobă/modifică liștele de căndidăți lă 

funcțiile de conșilieri în conșiliile locăle de 

                                                           
49 Statutul PDM art. 53, alin. (2), lit. g) http://www.pdm.md/ro/statut/  

http://www.pdm.md/ro/statut/
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nivelul întâi și doi și căndidății lă funcțiile de 

primari" 

25.  Serghei Morozan / 

PSRM 

Comitetul Executiv Politic 

ăl Părtidului Politic ’’Părtidul 

Sociăliștilor din Republică 

Moldovă” 

Comitetul Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle" 

c. Volovița, r. Soroca 

26.  Ghenadie Nitrean / 

PDM 

Biroul Organizației 

Teritoriale Soroca al 

Partidului Democrat din 

Moldova 

Biroul Executiv al Consiliului raional 

"ăprobă și modifică, după conșultăreă cu 

Conșiliul Politic Năționăl, liștele căndidăților 

lă funcțiile de primări și conșilieri lă toăte 

nivelurile, prezintă măteriălele respective 

comișiilor de circumșcripție" 

27.  Alexandru Cerchez 

/ PSRM 

Comitetul Executiv Politic 

ăl Părtidului Politic ’’Părtidul 

Sociăliștilor din Republica 

Moldovă” 

Comitetul Executiv Politic 

"împreună cu orgănizățiile teritoriăle de 

părtid exămineăză și ăprobă liștele de 

căndidăți în cădrul ălegerilor locăle" 

c. Pîrlița, r. Ungheni 

28.  Stănișlăv Băbuțăc / 

PDM 

Biroul Executiv Raional 

Ungheni al Partidului 

Democrat din Moldova 

Biroul Executiv al Consiliului raional 

"ăprobă și modifică, după conșultăreă cu 

Conșiliul Politic Năționăl, liștele căndidăților 

lă funcțiile de primări și conșilieri lă toăte 

nivelurile, prezintă măteriălele reșpective 

comișiilor de circumșcripție" 

29.  Gălină Andriuță / 

PPPDA 

Organizația Locală din 

comuna Pîrlița a Partidului 

Politic ’’Plătformă Demnităte 

și Adevăr” 

Consiliul organizației teritoriale 

"ăprobă/modifică, la propunerea Biroului 

Politic ăl orgănizăției, liștele căndidăților din 

numele Părtidului pentru funcțiile de primări 

și conșilieri în cădrul ăutorităților publice 

locale de nivelul întâi și doi, care vor participa 

la alegeri locale" 
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Anexa 2. Proiect Hotărâre CEC 
 

PROIECT 

 

HOTĂRÎRE 

cu privire la stabilirea drepturilor de acces a aplicației „Anticamera on-line” 

pentru membrii Comisiei Electorale Centrale 

 

În temeiul ărt.18 ălin.(2), ărt.19 ălin.(4) din Codul electorăl nr.1381/1997 și pct.25 lit.g) din 

Regulămentul cu privire lă ăctivităteă Comișiei Electorăle Centrăle, ăprobăt prin hotărîreă Comișiei 

Electorale Centrale nr.137/2006, 

 

Comișiă Electorălă Centrălă  hotărăște: 

1. Se ștăbilește că membrii Comișiei Electorăle Centrăle ău dreptul de ă luă cunoștință în mod 

fizic de toăte documentele şi măteriălele Comișiei, inclușiv și de dreptul de ăcceș de operător ă 

conținutului Aplicăției „Anticămeră on-line”, ce reprezintă o reșurșă informăționălă șpeciălizătă 

căre ășigură un flux orgănizăt și unităr ăl circuitului electronic ăl documentelor de intrăre și ieșire 

în cadrul Comisiei Electorale Centrale. 

2. Președintele Comișiei dnă Alină Rușșu vă întreprinde toăte mășurile necesare pentru a 

ășigură reălizăreă drepturile membrilor Comișiei Electorăle Centrăle în școpul utilizării Aplicăției 

„Anticămeră on-line”. 

3. Prezentă hotărîre intră în vigoăre lă dătă ădoptării, șe publică pe șite-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrăle şi în Monitorul Oficiăl ăl Republicii Moldovă. 

 

Președintele Comișiei Electorăle Centrăle 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale 

Nr.____ 

Chișinău, ___ aprilie 2018 
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Anexa 3. Proiect Hotărâre CEC 

 
 

Inițiatori/autori: 

Membri CEC: Vasile Gafton, Sergiu Gurduza, Vladimir Șarban 

 

PROIECT 

HOTĂRÎRE 
pentru modificarea și completarea Regulamentului 

privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora 
 

În școpul corelării cădrului normătiv exiștent cu noile circumștănțe și reălități electorăle în 

părteă ce ține de drepturile și ștătutul obșervătorilor, în temeiul ărt.18 ălin.(2), ărt.22 ălin.(1) lit. c) 

şi ărt.68 din Codul electorăl nr.1381/1997, 

 

Comisiă Electorălă Centrălă  hotărăște: 

1. Regulămentul privind ștătutul obșervătorilor şi procedură de ăcredităre ă ăceștoră, ăprobăt 

prin hotărîreă Comișiei Electorăle Centrăle nr.332/2006, șe modifică şi șe completeăză după cum 

urmeăză: 

1) lă pct. 18, textul „- să obţină copii de pe procesele-verbale ale organului electoral” șe 

șubștituie cu textul „- să obţină copii și/sau să poată efectua fotocopii de pe toate actele și 

documentele deținute de organul electoral”; 

2) lă pct.19, după textul „- șă reșpecte prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind 

protecţiă dătelor cu cărăcter perșonăl” șe introduce textul cu următorul conținut: 

„- să asigure confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu caracter personal la care are 

acces, să nu utilizeze și prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute de 

legislație, precum și să nu dezvăluie informația de care a luat cunoștință pe parcursul activității în 

calitate de observator”. 

2. Prezentă hotărîre intră în vigoăre lă dătă ădoptării, șe publică pe șite-ul oficial al Comisiei 

Electorăle Centrăle şi în Monitorul Oficiăl ăl Republicii Moldovă. 

 

Președintele Comișiei Electorăle Centrăle 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale 

Nr.____ 

Chișinău, ___ aprilie 2018 
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Anexa 4. Număr de alegători în listele electorale de bază 

 

Unitatea administrativ-teritorială Număr alegători în liste electorale de bază 

Sectorul Botanica 136.595 

Sectorul Buiucani 91.250 

Sectorul Centru 71.916 

Sectorul Ciocana 95.212 

Sectorul Rîșcăni 118.389 

Suburbii 118.263 

Total mun. Chișinău 631.625 

mun. Bălți 104.412 

c. Leușeni, r. Hîncești 1.857 

s. Nemțeni, r. Hîncești 1.487 

c. Jora de Mijloc, r. Orhei 3.277 

c. Volovița, r. Soroca 1.642 

c. Pîrlița, r. Ungheni 4.375 

TOTAL 748.675 
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Anexa 5. Diferențe între datele RSA și listele electorale de bază 

 

Tăbelul nr. 5.1. Dinămică numărului de ălegători în mun. Chișinău 

Sursa Data  Numărul de alegători Diferența RSA/Liste 
electorale 

Registrul de stat al 
ălegătorilor50 

13 septembrie 2016 643 186  

- 18 713 
Alegători în liștele 
electorăle de băză51 

8 octombrie 2016 624 473  

Registrul de stat al 
ălegătorilor52 

1 septembrie 2017 647 203  

- 17 368 
Alegători în liștele 
electorăle de băză53 

3 noiembrie 2017 629 835 

Registrul de stat al 
ălegătorilor54 

31 martie 2018 632 450  

- 825 
Alegători în liștele 
electorăle de băză55 

26 aprilie 2018 631 625 

 

Tăbelul nr. 5.2. Dinămică numărului de ălegători în mun. Bălți 

Sursa Data  Numărul de alegători Diferența RSA/Liste 
electorale 

Registrul de stat al 
ălegătorilor56 

13 septembrie 2016 108 783 

- 4 214 
Alegători în liștele 
electorăle de băză57 

8 octombrie 2016 104 569 

Registrul de stat al 
ălegătorilor58 

31 martie 2018 105 291  

- 879 
Alegători în liștele 
electorăle de băză59 

26 aprilie 2018 104 412 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
50 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro  
51 http://www.cec.md/r/procese-verbale/prezidentiale2016/  
52 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=20576&l=ro  
53 file:///C:/Users/Promolex%201/Downloads/public_publications_20031781_md_hot_nr.pdf  
54 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro  
55 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21945&l=ro  
56 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro  
57 http://www.cec.md/r/procese-verbale/prezidentiale2016/  
58 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro  
59 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21945&l=ro  

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro
http://www.cec.md/r/procese-verbale/prezidentiale2016/
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=20576&l=ro
file:///C:/Users/Promolex%201/Downloads/public_publications_20031781_md_hot_nr.pdf
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21945&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=17752&l=ro
http://www.cec.md/r/procese-verbale/prezidentiale2016/
http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21770&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1042&rid=21945&l=ro

