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I. SUMAR 
 
• Parlamentul Republicii Moldova a anunţat alegeri locale pentru data de 3 iunie 2007. 

Alegătorii vor vota pentru primari şi membrii consiliilor raionale, municipale, orăşeneşti, 
comunale şi săteşti. Ca şi la alegerile precedente, votarea nu se va desfăşura pe teritoriul 
Transnistriei, care de facto nu se află sub controlul autorităţilor moldovene din anul 1992. 

 
• Alegerile vor fi administrate de o administraţie electorală cu patru nivele, constînd în 

Comisia Electorală Centrală (CEC), 37 consilii electorale de circumscripţie de nivelul doi, 
899 consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi 1 967 birouri electorale ale 
secţiilor de votare. 

 
• Întîlnirile CEC au loc la intervale regulate şi sînt deschise publicului şi mass media. Listele 

de alegători sînt în curs de actualizare şi vor fi afişate pentru a fi consultate de public pînă la 
data de 14 mai. 

 
• Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a expirat la data de 3 mai. Înscrierea la 

nivelul consillilor electorale de circumscripţie a fost programată să se încheie pînă la data 
de 10 mai. Unii dintre participanţii la alegeri au semnalat faptul că asupra candidaţilor lor s-
au exercitat presiuni să nu ia parte la alegeri, sau să candideze ca independenţi şi nu pe liste 
de partid.  

 
• Pînă la data de 7 mai, la CEC au fost depuse 32 contestaţii. Cu excepţia a două dintre ele, 

toate cele 21 de contestaţii examinate de CEC au fost respinse, majoritatea în lipsă de 
dovezi. Unele dintre aceste contestaţii au avut ca obiect procedurile de înscriere a 
candidaţilor. Pe lîngă acestea, un număr de cazuri au fost aduse în faţa instanţelor de 
judecată. 

 
• Campania electorală a început, însă, pînă la acest moment nu este foarte activă. Au fost 

afişate panouri şi afişe electorale şi s-au observat activităţi de campanie desfăşurate din casă 
în casă, mitinguri şi întîlniri cu alegătorii. 

 
• Principalul demers în direcţia observării alegerilor la nivel local a fost lansat de “Coaliţia 

2007”, compusă din 12 organizaţii non-guvernamentale. 
 
 
II. INTRODUCERE 
 
Parlamentul Republicii Moldova a anunţat alegeri locale pentru data de 3 iunie 2007.1 La 
invitaţiile din partea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi din partea 
Comisiei Electorale Centrale, Oficiul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 
(OSCE/ODIHR) a deschis la data de 24 aprilie 2007 Misiunea de Observare a Alegerilor pentru 

                                                 
*  Singura versiune oficială a acestui document este versiunea în limba engleză. 
1 Data alegerilor a fost stabilită de parlament la 23 martie 2007. Decizia a intrat în vigoare odată cu 

publicarea in Monitorul Oficial la data de 30 martie. 
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alegerile locale ce urmeazǎ să se desfăşoare în Republica Moldova. Înfiinţarea Misiunii 
OSCE/ODIHR a urmat după desfăşurarea unei Misiuni Pentru Evaluarea Necesităţilor în 21-23 
februarie.2 Misiunea OSCE/ODIHR, condusă de ambasadorul Dieter Boden, este formată dintr-
o echipă de bază cu 13 membri, aflată în Chişinău, şi 12 observatori pe termen lung (LTO), 
care începînd cu data de 2 mai se află în şase localităţi pe teritoriul ţării. Membrii echipei de 
bază şi observatorii pe termen lung provin din 19 state participante. Statelor participante li s-a 
cerut să susţină 100 de observatori pe termen scurt pentru a observa votarea şi numărarea 
voturilor.  
 
III. CONTEXTUL POLITIC 
 
La scrutinul ce urmează, se vor desfăşura alegeri la nivel local pentru a patra oară de când 
Moldova a obţinut independenţa în 1991, şi al treilea scrutin naţional de la venirea la putere a 
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) în 2001. La alegerile parlamentare din 
2005 PCRM a obţinut 46% din voturi şi 56 dintre cele 101 locuri în parlament. În urma 
alegerilor, PCRM a ajuns la o înţelegere cu mai multe partide de opoziţie, inclusiv Partidul 
Democrat din Moldova (PDM), Partidul Social-Liberal (PSL) şi Partidul Popular Creştin 
Democrat (PPCD), care i-au acordat susţinerea necesară pentru realegerea lui Vladimir Voronin 
ca preşedinte al republicii la data de 4 aprilie 2005.  
 
Spectrul politic din Moldova s-a schimbat în mod vizibil din 2005. Blocul “Moldova 
Democrată” (BMD), aflat în opoziţie, a obţinut 29% din voturi la alegerile din 2005. Această 
formaţiune s-a dezintegrat însă în decurs de cîteva săptămîni de la alegeri, după ce PDM şi PSL 
s-au despărţit de Bloc, lăsînd doar Alianţa “Moldova Noastră” (AMN). În vreme ce PPCD şi 
PDM au menţinut într-o oarecare măsură colaborarea cu PCRM, aflat la putere, PSL a retras în 
mod public sprijinul acordat anterior PCRM. Restul opoziţiei de centru şi centru dreapta constă 
în principal din Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM), Partidul Democraţiei Sociale 
(PDS), Partidul Popular Republican (PPR) şi Partidul Naţional Liberal (PNL)3. Opoziţia de 
stînga este reprezentată în principal de Partidul Socialiştilor din Republica Moldova "Patria-
Rodina" (PSRM) şi de Mişcarea Social-Politică “Ravnopravie”. 
 
 
IV. SISTEMUL ELECTORAL 
 
La alegerile locale din 2007 alegătorii vor vota pentru 899 primari de municipii, oraşe, comune 
şi sate şi pentru 11 967 membri de consilii raionale, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti. 
Primarii şi consilierii vor fi aleşi pentru un mandat de patru ani. Consilierii vor fi aleşi prin 
reprezentare proporţională, fără prag electoral. Primarii sînt aleşi prin sistem majoritar, cu un al 
doilea tur de scrutin ce urmează să se desfăşoare între primii doi clasaţi în cazul în care nici un 
candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate în primul tur. Al doilea 
tur de scrutin va avea loc la douǎ săptămîni după primul. La funcţia de primar sau consilier pot 
candida şi candidaţi independenţi.  
 
Prezenţa minimă la vot pentru toate tipurile de alegeri a fost redusă de la 33% la 25% din 
numărul alegătorilor înscrişi pe liste, iar pentru turul doi de scrutin şi alegeri repetate această 
cerinţă a fost înlăturată. 
 

 
2  http://www.osce.org/documents/odihr/2007/03/23662_en.pdf
3 PDS şi PNL au fost înscrise de Dumitru Braghiş şi respectiv Vitalia Pavlicenco, în iunie şi decembrie 

2006, ca urmare a plecării primului şi expulzării celui de-al doilea din AMN în octombrie 2005 şi 
octombrie 2006. 

http://www.osce.org/documents/odihr/2007/03/23662_en.pdf
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V. CADRUL LEGISLATIV  
 
Desfăşurarea tuturor alegerilor din Republica Moldova este reglementată în principal de Codul 
Electoral, care a fost adoptat în noiembrie 1997 şi a cunoscut o serie de revizuiri semnificative. 
Alte legi relevante includ, inter alia, Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, 
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, Legea privind organizarea 
administrativ-teritorială şi Legea administraţiei publice locale. 
 
În general, legislaţia electorală în vigoare asigură o bază adecvată pentru desfăşurarea 
alegerilor democratice, în măsura în care este implementată cu bună credinţă. Amendamentele 
recente au încorporat un număr de recomandări comune formulate de OSCE/ODIHR şi de 
Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei. Rămîn totuşi unele recomandări de luat în 
considerare. Autorităţile şi-au exprimat intenţia de a modifica din nou Codul Electoral după 
aceste alegeri.  
 
 
VI. ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ 
 
Teritoriul Moldovei este împărţit în 902 unităţi administrative de nivelul întîi (oraşe, comune şi 
sate), şi 37 unităţi de nivelul doi (32 raioane, municipiile Chişinău, Bălţi şi Bender, Unitatea 
Teritorial Autonomă Găgăuzia cu municipiul Comrat şi “unităţile din stînga rîului Nistru”, 
adică Transnistria, cu municipiul Tiraspol).  
 
Alegerile locale ce urmează vor fi administrate de o structură cu patru niveluri, compusă din 
Comisia Electorală Centrală, 37 consilii electorale de circumscripţie de nivelul doi, 899 consilii 
electorale de circumscripţie de nivelul întîi (la nivelul oraşelor, comunelor şi satelor)4, şi 
aproximativ 1 967 de birouri electorale ale secţiilor de votare. De regulă, circumscripţiile 
electorale corespund unităţilor administrative respective. Comisia Electorală Centrală din 
Găgăuzia (CECG), care administrează procesul electoral pe teritoriul Găgăuziei, are statutul 
unui consiliu electoral de circumscripţie de nivelul doi. 
 
Ca şi la alegerile precedente, votarea nu se va desfăşura pe teritoriul Transnistriei, care de facto 
nu se află sub controlul autorităţilor Moldovei din anul 1992. Cu toate că CEC a înfiinţat oficial 
consilii electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru “localităţile de pe malul stîng al 
Nistrului” şi pentru municipiul Bender, aceste consilii electorale de circumscripţie nu au 
membri şi nu sînt funcţionale. 
 
Ca urmare a amendamentelor la Codul Electoral din iulie 2005, modul de formare a comisiilor 
electorale la toate nivelurile admite nominalizări din partea partidelor politice, proporţional cu 
reprezentarea acestora în parlament. În acelaşi timp, membrii comisiilor electorale nu pot fi 
membri ai unor partide politice. 
 
CEC deţine rolul central în implementarea legislaţiei electorale. Comisia este compusă din 
nouă membri: unul numit de către preşedinte, unul de către guvern, iar şapte de către parlament, 
inclusiv cinci membri nominalizaţi de partidele de opoziţie. 
 

 
4 Trei dintre cele 902 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi sînt comune aflate sub control 

transnistrean, în care nu vor avea loc alegeri şi în care nu s-au înfiinţat consilii electorale de 
circumscripţie de nivelul întîi. 
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De la începerea perioadei electorale în data de 30 martie, CEC a adoptat o serie de decizii, 
precum şi explicaţii şi clarificări privind diferite prevederi ale Codului Electoral, inter alia cu 
privire la activităţile consiliilor electorale de circumscripţie şi la înregistrarea candidaţilor.  
 
Şedinţele CEC au loc în mod regulat de două ori pe săptămînă, însă comisia a desfăşurat şi 
numeroase sesiuni extraordinare. Şedinţele CEC sînt deschise publicului şi mass media. 
Ordinea de zi este publicată pe pagina web a CEC, deşi uneori cu întîrziere faţă de termenul 
prevăzut de 12 ore. Şedinţele CEC se desfăşoară în general într-o manieră colegială, iar 
majoritatea deciziilor sînt adoptate în unanimitate. Deciziile sînt publicate pe pagina de web a 
CEC în limbile moldovenească şi rusă, însă nu întotdeauna în termenul de 48 de ore prevăzut 
de lege.  
 
CEC a informat Misiunea OSCE/ODIHR că formarea consiliilor electorale de circumscripţie de 
nivel întîi şi doi a avut loc în termenul legal, respectiv cu 50 şi 40 de zile înaintea zilei 
alegerilor. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii consiliilor electorale de circumscripţie de 
nivel doi au fost deja instruiţi de CEC. Instruirea pentru consiliile electorale de circumscripţie 
de nivel întîi este programată pentru timpul apropiat.  
 
 
VII. ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR  
 
Listele de alegători se formează în baza informaţiei extrase din Registrul de stat al populaţiei, 
administrat de Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI). În baza datelor oferite de MDI, 
CEC a anunţat că 2.449.164 de cetăţeni sînt eligibili pentru a vota la alegerile locale ce 
urmează. În vreme ce numărul alegătorilor înscrişi a crescut cu 8% faţă de alegerile 
parlamentare din 2005, trebuie menţionat că în 2005 s-a semnalat că 159 869 alegători au fost 
înscrişi pe liste suplimentare (ceea ce reprezintă 7% din totalul alegătorilor înscrişi pe liste la 
acea dată)5. Potrivit MDI şi CEC, alegătorii domiciliaţi în Transnistria nu sînt în cea mai mare 
parte înscrişi în Registrul de stat al populaţiei şi prin urmare nu figurează pe listele de alegători. 
 
Cea mai recentă verificare şi actualizare a listelor de alegători a avut loc în ianuarie şi februarie 
2007. Cea de-a doua verificare, care se desfăşoară numai în anii electorali, a fost efectuată de 
autorităţile locale şi urma să fie finalizată pînă la data de 14 mai, cînd listele urmează a fi 
afişate pentru a fi consultate de public. 
 
Înregistrarea alegătorilor în ziua alegerilor rămîne posibilă. Utilizarea în continuare a listelor 
suplimentare şi absenţa unor măsuri de siguranţă suficiente împotriva votului multiplu au creat 
circumspecţii cu privire la posibile manipulări. Planul de a introduce un registru de alegători 
informatizat la nivel central, la care birourile electorale ale secţiilor de votare să aibă acces în 
ziua alegerilor pentru a marca numele alegătorilor care au votat, a fost amînat pînă la alegerile 
parlamentare programate pentru anul 2009; conform informaţiilor primite, acest fapt s-a datorat 
lipsei de fonduri. 
 
 
VIII. ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR  
 
Dreptul de a nominaliza candidaţi la alegerile locale este acordat formaţiunilor politice înscrise 
la Ministerul Justiţiei, precum şi cetăţenilor moldoveni prin autonominalizare. Candidaţii 
independenţi pot participa la alegeri atît pentru funcţia de primar, cît şi pentru cea de consilier. 

 
5  Raportul Final al OSCE/ODIHR privind alegerile parlamentare din 6 martie 2005; 

http://www.osce.org/documents/odihr/2005/06/14919_en.pdf. 
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Spre deosebire de partidele politice şi organizaţiile social-politice, candidaţii independenţi sînt 
obligaţi să depună liste de semnături pentru a fi înscrişi. 
 
În total, 27 partide politice şi organizaţii social-politice sînt înscrise la Ministerul Justiţiei şi 
deci pot participa la alegerile ce urmează. La CEC s-a înscris un singur bloc electoral - “Patria 
Rodina – Ravnopravie”, format din PSRM şi Mişcarea Social-Politică "Ravnopravie".  
 
În perioada premergătoare alegerilor, unei organizaţii social-politice – Mişcarea “Acţiunea 
Europeană” – i s-a refuzat înregistrarea la Ministerul Justiţiei. Decizia Ministerului a fost 
respinsă de Curtea de Apel Chişinău, care a cerut Ministerului să înscrie organizaţia respectivă. 
Pe data de 5 aprilie 2007, Curtea Supremă a susţinut această decizie. Cu toate acestea, 
organizaţia a fost înscrisă numai pe data de 12 aprilie, după anunţarea alegerilor locale, şi astfel 
a fost împiedicată să îşi înscrie candidaţii la alegerile ce urmează. Organizaţia continuă să facă 
demersuri pentru a obţine compensaţie legală privind această chestiune. 
 
Perioada alocată depunerii documentaţiei candidaţilor la consiliile electorale de circumscripţie 
de nivelul întîi şi doi s-a încheiat pe data de 3 mai. Înscrierea candidaţilor urma a fi finalizată 
pînă la 10 mai, pentru contestaţii fiind alocate trei zile.  
 
Misiunea OSCE/ODIHR a primit din partea partidelor politice semnale potrivit cărora în unele 
cazuri asupra potenţialilor candidaţi s-au exercitat presiuni să nu ia parte la alegeri, sau să 
candideze ca independenţi şi nu pe liste de partid. În plus, există reclamaţii cu privire la 
procedurile aplicate pentru primirea documentaţiei pentru înscrierea candidaţilor şi cu privire la 
tragerea la sorţi, ambele stabilind ordinea în care numele candidaţilor figurează pe buletinul de 
vot. În Bălţi, decizia consiliului electoral de circumscripţie de a înscrie candidatul PCRM ca 
fiind primul care a depus documentele necesare, ceea ce l-ar fi plasat pe primul loc pe buletinul 
de vot, a fost respinsă de CEC. 
 
 
IX. MEDIUL DE CAMPANIE  
 
Perioada oficială de campanie electorală pentru partide şi candidaţi începe odată cu 
înregistrarea acestora la consiliile electorale de circumscripţie respective. La Chişinău, 
campania a început pe data de 20 aprilie 2007 odată cu înscrierea primilor zece candidaţi. Pînă 
în acest moment campania nu este deosebit de activă; au fost afişate panouri şi afişe electorale 
şi se organizează activităţi de campanie din casă în casă, mitinguri şi întîlniri cu alegătorii. 
 
Conform Codului Electoral, participanţii la alegeri au obligaţia de a deschide un cont bancar 
special (“Cont Electoral”), care trebuie utilizat pentru toate tranzacţiile financiare legate de 
campanie. Atît persoanele fizice cît şi cele juridice pot contribui la fondurile de campanie ale 
candidaţilor. Partidele trebuie să prezinte la CEC rapoarte privind finanţarea campaniei la 
intervale regulate. Pentru a-şi finanţa campania, partidele şi candidaţii pot primi şi credite de la 
stat, de la 1000 lei (MDL) pentru candidaţii la consiliile comunale pînă la 40 000 MDL pentru 
un partid politic. De asemenea, Codul stabileşte un plafon al cheltuielilor de 7,5 milioane MDL 
pentru partidele politice. Au fost stabilite şi limitele cheltuielilor pentru candidaţii 
independenţi; acestea depind de funcţia la care candidează. 
 
Membrii misiunii au participat la întîlniri cu majoritatea partidelor parlamentare şi cu unele 
partide neparlamentare, inclusiv PSDM şi PPR. La aceste întîlniri, un număr de partide politice 
şi-au exprimat puternica îngrijorare cu privire la presiunile şi intimidarea la care s-a semnalat 
că sînt supuşi candidaţii şi susţinătorii lor. De asemenea, mai multe partide au exprimat 
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neîncredere cu privire la accesul limitat la mass media şi la ceea ce este perceput ca lipsa 
neutralităţii politice din partea administraţiei electorale. Misiunea OSCE/ODIHR va urmări în 
continuare aceste semnale şi acuzaţii. 
 
 
X. PARTICIPAREA FEMEILOR ŞI A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE  
 
Deşi cadrul legislativ asigură în general o bază legală solidă pentru participarea în condiţii de 
egalitate a femeilor la procesul electoral, femeile rămîn totuşi insuficient reprezentate în 
politică în Moldova. Patru dintre cele 27 de partide înregistrate sînt conduse de femei, iar cel 
puţin două dintre partide au informat Misiunea OSCE/ODIHR cu privire la intenţia lor de a 
include cel puţin 30% femei pe listele de candidaţi. Cinci dintre cei 19 candidaţi înscrişi la 
Chişinău pentru funcţia de primar al oraşului sînt femei. În ce priveşte administraţia electorală, 
printre membrii CEC se numără o femeie, care deţine funcţia de vicepreşedinte. Femeile 
reprezintă aproximativ 45% dintre membrii consiliilor electorale de circumscripţie de nivel doi.  
 
Potrivit recensămîntului din 2004, minorităţile naţionale reprezintă 24% din populaţia 
Moldovei. Conform Constituţiei şi Codului Electoral, minorităţile au drepturi egale şi nu pot fi 
supuse discriminării. Cu toate acestea, cerinţele privind înscrierea stipulate în Legea privind 
partidele şi alte organizaţii social-politice afectează în mod nefavorabil capacitatea minorităţilor 
naţionale sau etnice de a forma partide politice, în special dacă se află concentrate în anumite 
zone. Minorităţile, în special minoritatea romilor, rămîn insuficient reprezentate în viaţa 
publică.  
 
 
XI. MASS MEDIA 
 
Televiziunea este cea mai importantă sursă de informare, însă radioul are de asemenea o 
audienţă semnificativă, în special în zonele rurale. Acoperirea presei scrise este limitată, în 
special în afara zonelor urbane, iar majoritatea ziarelor au o circulaţie restrînsă. 
 
Cu toate că în ţară funcţionează o gamă largă de mijloace de informare în masă, inclusiv media 
electronice publice şi private şi presă scrisă, un număr de interlocutori din ţară şi organizaţii 
internaţionale6 şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea media de a oferi informaţii 
diverse, precum şi la independenţa acestora. Conform informaţiilor primite, principalele posturi 
de televiziune favorizează în emisiunile lor poziţiile politicii guvernamentale şi deseori nu 
transmit puncte de vedere alternative. Interlocutorii au indicat ca fiind deosebit de problematică 
recenta reorganizare a două instituţii mediatice care anterior licitaţiei erau proprietatea 
Consiliului Municipal Chişinău şi erau cunoscute pentru politica editorială independentă. 
 
Din data de 4 mai, Misiunea OSCE/ODIHR a monitorizat din punct de vedere cantitativ şi 
calitativ şase posturi de televiziune7 şi nouă publicaţii cotidiene şi saptămînale8. În plus, 
Misiunea OSCE/ODIHR va analiza acoperirea campaniei la două posturi de radio9 şi 
principalele emisiuni de ştiri ale unor posturi regionale. Mai multe informaţii referitoare la 

 
6  A se vedea, între altele, comunicatul de presă al Mįsiunii OSCE în Moldova 

(http://www.osce.org/documents/mm/2006/12/22734_en.pdf), raportul Freedom House privind 
“Libertatea presei în lume în 2007” (www.freedomhouse.org) şi Declaraţa Comună a comunităţiii 
diplomatice din Moldova (http://chisinau.usembassy.gov/pr031407.html).  

7 Moldova 1, NIT, Euro TV, Pro TV, TV7 şi N4. 
8 Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Nezavisimaya Moldova, şi Moldovskie Vedomosti, Flux, 

Timpul, Jurnal de Chişinău, Moldova Suverană, Ziarul de Garda, şi Săptămîna. 
9 Radio Moldova şi Antena C. 

http://www.osce.org/documents/mm/2006/12/22734_en.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://chisinau.usembassy.gov/pr031407.html
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monitorizarea media de către OSCE/ODIHR vor fi prezentate în rapoartele viitoare ale 
OSCE/ODIHR.  
 
Codul Electoral conţine prevederi ce reglementează activitatea mass media în cursul campaniei 
electorale, stipulînd printre altele alocarea timpului de antenă gratuit şi plătit pentru toţi 
participanţii la procesul electoral în condiţii de egalitate. Cînd transmit informaţii despre 
activităţile candidaţilor care deţin funcţii publice, instituţiilor mediatice li se interzice să ofere 
acestor candidaţi tratament privilegiat faţă de oponenţii lor. Pe lîngă aceasta, conform Codului 
Audiovizualului, care reglementează activităţile mediilor electronice, instituţiilor mediatice li 
se cere să “încurajeze şi să faciliteze schimbul pluralist de opinii” şi să respecte “principiile 
echibrului, corectitudinii şi imparţialităţii.” 
 
Respectarea acestor prevederi este supravegheată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
(CCA), care este principalul organism care reglementează activitatea mass media, precum şi de 
CEC. Conform Articolului 40 al Codului Audiovizualului, CCA a adoptat la data de 29 martie 
conceptul acoperirii campaniei de către toate instituţiile mediatice. Pe baza acestui concept, şi 
pentru a suplimenta cerinţele Codului Electoral, pe data de 6 aprilie CEC a adoptat, în 
cooperare cu CCA, o decizie care stabileşte detaliile principiului alocării timpului de antenă 
gratuit şi plătit pentru participanţii la alegeri, precum şi directivele privind dezbaterile între 
candidaţi. Pe lîngă obligaţia de a respecta directivele generale ale CEC şi CCA, fiecare 
instituţie mediatică care doreşte să reflecte campania electorală trebuie să adopte propriile 
reglementări interne privind principiile acoperirii campaniei şi să le supună aprobării CCA. 
 
Conform reglementărilor interne, posturile publice TV Moldova 1 şi Radio Moldova vor 
organiza în mod regulat dezbateri la care vor putea participa candidaţii din diferite părţi ale 
ţării. Dezbaterile vor fi transmise de şase ori pe săptămînă, fiecare dintre ele avînd o durată de 
cel puţin 90 de minute. Moldova 1 şi Radio Moldova vor organiza cîte şase dezbateri între 
candidaţii la primăria municipiului Chişinău. Alte posturi de radio şi televiziune naţionale şi 
locale plănuiesc de asemenea să organizeze dezbateri şi discuţii între participanţii la alegeri. 
Aceste dezbateri ar putea constitui un important forum în cadrul căruia candidaţii să facă 
schimb de opinii şi care să ofere alegătorilor informaţii referitoare la candidaţi şi programele 
acestora. 
 
 
XII. OBSERVAREA ALEGERILOR  
 
Legislaţia electorală din Moldova include prevederi referitor la observarea alegerilor de către 
observatori locali şi internaţionali. Principalul demers în direcţia observării alegerilor la nivel 
local este desfăşurat de Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte “Coaliţia 2007”, 
compusă din 12 organizaţii non-guvernamentale (ONG). Orice ONG se poate alătura Coaliţiei 
dacă aderă la statutul acesteia şi la Carta Alegerilor Libere şi Corecte10.  
 
În cadrul Coaliţiei 2007, organizaţiile membre desfăşoară activităţi specifice, inclusiv 
observarea pe termen lung şi pe termen scurt a alegerilor, monitorizarea media, instruirea 
autorităţilor electorale şi campanii de informare a publicului şi de educaţie electorală. Coaliţia a 
planificat de asemenea să desfăşoare numărătoarea în paralel a voturilor în principalele centre 
urbane. Primele rapoarte au apărut, urmînd ca în timpul campaniei să fie publicate şi altele. 
Actualmente Coaliţia nu intenţionează să includă în demersul de observare a alegerilor o 

 
10  Carta Alegerilor Libere şi Corecte este disponibilă la http://www.e-

democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-charter-free-fair-elections-en.pdf, iar statutul 
Coaliţiei 2007 la http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-regulation-en.pdf.  

http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-charter-free-fair-elections-en.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-charter-free-fair-elections-en.pdf
http://www.e-democracy.md/files/elections/local2007/coalition-2007-regulation-en.pdf
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analiză sistematică a participării femeilor şi minorităţilor, însă are în vedere prezentarea unor 
concluzii referitoare la acest aspect în raportul final. 
 
 
XIII. RECLAMAŢII ŞI CONTESTAŢII 
 
Alegătorii şi participanţii la alegeri pot contesta acţiunile, lipsa acţiunii şi deciziile consiliilor 
electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare la autoritatea 
electorală superioară şi în faţa instanţelor de judecată. Contestaţiile referitoare la acţiunile sau 
deciziile CEC se adresează Curţii de Apel Chişinău. Posibilitatea de a depune reclamaţii atît la 
autoritatea electorală superioară cît şi la instanţele de judecată poate avea ca rezultat confuzii şi 
inconsecvenţă. Pe data de 2 aprilie Curtea Supremă de Justiţie a emis un document explicativ 
către instanţele de judecată, cu scopul de a îmbunătăţi implementarea Codului Electoral. 
 
Pînă la data de 7 mai la CEC au fost depuse 32 de contestaţii, dintre care una a fost retrasă, trei 
au fost înaintate spre examinare nivelurilor inferioare ale administraţiei electorale, iar şapte se 
aflau în proces de examinare. În marea majoritate a contestaţiilor, participanţii la alegeri 
reclamau faptul că data începerii înregistrării candidaţilor nu a fost anunţată corect de consiliile 
electorale de circumscripţie sau alte moduri incorecte de aplicare a procedurilor de înregistrare 
a candidaţilor. Cu excepţia a două contestaţii, toate au fost respinse de CEC, majoritatea în 
lipsă de dovezi. 
 
Curtea de Apel Chişinău a audiat trei apeluri împotriva deciziilor CEC şi un apel împotriva 
unei hotărîri a unei instanţe de judecată teritoriale care anula o decizie a unui consiliu electoral 
de circumscripţie. În toate cazurile, hotărîrile Curţii au fost pronunţate împotriva participanţilor 
la alegeri. Aceste hotărîri nu au fost încă analizate de Misiunea OSCE/ODIHR.  
 
 
XIV. ACTIVITĂŢILE MISIUNII OSCE/ODIHR 
 
Misiunea OSCE/ODIHR a stabilit contacte cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, CEC şi alte organisme ale administraţiei electorale, principalele partide politice, 
reprezentanţii societăţii civile şi comunitatea diplomatică. Şeful Misiunii a participat de 
asemenea la întîlniri cu Viceprim-ministrul şi Ministrul Administraţiei Publice Locale, 
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministrul Dezvoltării Informaţionale şi 
Ministrul Reintegrării. O primă sesiune de briefing pentru reprezentanţii comunităţii 
diplomatice a avut loc la data de 10 mai. 
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