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Observarea alegerilor locale generale 2007
Perioada de monitorizare: 10 aprilie - 8 mai 2007
Monitorizarea procesului electoral face parte din proiectul implementat de Grupul de
monitorizare a alegerilor locale generale în Republica Moldova, stabilite pentru 3 iunie
2007, constituit de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM) în
cadrul Coaliţiei civice pentru alegeri libere şi corecte - “Coaliţia 2007”.
Grupul de monitorizare a alegerilor desfăşoară activităţi de sistematizare a informaţiilor
primite de la 5 coordonatori regionali, care, respectiv, colectează datele de la 30 de
observatori pe termen lung ce activează în 30 de raioane ale Republicii Moldova.
Observatorii pe termen lung vor mobiliza şi vor instrui 2000 de observatori naţionali
independenţi în vederea monitorizării situaţiei la secţiile de votare în ziua alegerilor locale
generale din 3 iunie 2007.
Proiectul prevede analiza acurateţei listelor electorale şi efectuarea în ziua alegerilor a
Numărătorii Rapide a Voturilor în municipiul Chişinău, precum şi a Numărătorii Paralele a
Voturilor – NPV, în municipiile Chişinău, municipiile Bălti, Cahul, Orhei şi mun. Comrat
(UTA „Gagauz Yeri”).
Activitatea Grupului de monitorizare a alegerilor se desfăşoară structural prin intermediul
a 5 centre regionale de monitorizare, localizate în Chişinău, Bălţi, Cahul, Orhei şi Soroca.
Informaţia prezentată în acest Raport a fost colectată prin intermediul unui chestionar
lunar care include întrebări referitoare la desfăşurarea procesului electoral, de ex.
aplicarea Codului electoral de către autorităţile centrale şi locale, modul de administrare a
alegerilor, modul de desfăşurare a campaniei electorale, reflectarea campaniei în presă
etc.
REZUMAT ŞI CONCLUZII
Prezentul raport cuprinde constatările privind desfăşurarea procesului electoral în
perioada monitorizată.
LADOM a înregistrat tendinţe o serie de tendinţe pozitive în activitatea C.E.C. În acest
sens facem referire la adoptarea Codului de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea
campaniei electorale şi Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe
panourile publicitare pentru alegerile locale generale din 2007, hotărîri de maximă
importanţă referitoare la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenţii electorali,
precum şi modificarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de primire a documentelor
prin tragere la sorţi-înregistrare la organele electorale. De asemenea, au fost aprobate
modelele buletinelor de vot pentru alegerea primarilor şi consilierilor de ambele nivele.
În acelaşi timp, În mod special, LADOM îşi exprimă îngrijorarea faţă de următoarele
aspecte negative în desfăşurarea procesului electoral:
•

Implicarea nejustificată a organelor de forţă în procesul electoral;

•

Intimidarea de către organele de forţă a unor susţinători ai concurenţilor electorali;

•

Favorizarea de către administraţia publică locală a unui concurent electoral;

•

Utilizarea resurselor şi pârghiilor administrative deţinute de unii concurenţi
electorali în virtutea funcţiei pe care o deţin;

•

Existenţa unor condiţii inadecvate pentru desfăşurarea campaniei electorale şi
pentru organizarea alegerilor;
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•

Lipsă de transparenţă a finanţării concurenţilor precum şi cheltuielile operate de
aceştia în scopul agitaţiei electorale;

•

Lipsă de condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali.

•

Instruire neadecvată a funcţionarilor electorali;

•

Modificarea timpului de difuzare a dezbaterilor cu caracter electoral;

Aspectele negative menţionate în acest raport pot afecta în mod dramatic integritatea
procesului electoral dacă acestea nu vor fi remediate.

CONSTATĂRI
1. Contextul Politic
În plan regional, alegerile locale generale se desfăşoară în contextul unei instabilităţi
politice în ţările vecine: anunţarea alegerilor anticipate în Parlamentul ucrainean şi
suspendarea activităţii Preşedintelui României, Traian Băsescu, de către Parlamentul
de la Bucureşti.
Alegerile locale generale din 2 iunie 2007 se desfăşoară la scurt timp după un şir de
evenimente cu caracter electoral care s-au produs la finele anului 2006. Au avut loc
alegerile Başcanului (Guvernatorului) UTA “Gagauz Yeri”, în cadrul cărora scrutinul
electoral a fost cîştigat de un alt concurent electoral decît cel susţinut de partidul de
guvernămînt, candidatul independent Mihail Formuzal, care l-a devansat pe
Gheorghi Tabunşcic, declarat candidat independent, cu 56,23% contra 43,77%.
Alegerile din UTA “Gagauz Yeri” au precedat organizarea de către regimul nerecunoscut
de la Tiraspol, la 17 septembrie 2006, a unei farse numite „referendumul cu privire la
recunoaşterea internaţională a pretinsei „r.m.n..”” şi apelurilor lansate de unele cercuri de
la Tiraspol privind viitoarea includere a acestui teritoriu în componenţa Federaţiei Ruse,
acţiune calificată de comunitatea internaţională, de autorităţile moldoveneşti şi de un şir
de
mai multe ONG-uri din Republica Moldova drept „un act nelegitim şi de
neacceptat…”
2. Autorităţile publice centrale
Obstructionarea concurenţilor electorali în ceea ce priveste desfăşurarea agitaţiei
electorale
La Balti, doi candidaţi la funcţia de consiler municipal din partea Partidului Democraţiei
Sociale (P.D.S.) au fost reţinuţi de poliţie şi duşi la secţia de poliţie de sector a cartierului
“Dacia” din localitate. Aceştia sunt suspectaţi că ar fi afişat materiale electorale pe pilonii
pentru fiele electrice. Potrivit reprezentanţilor P.D.S., în seara zilei de 2 mai 2007
candidaţii Victoria Spînu şi Artiom Miscovschi au fost reţinuţi de către poliţişti în timp ce
distribuiau trecătorilor materiale de agitaţie electorală, care conţineau o scrisoare
deschisă către actualul primar de Bălţi, Vasile Panciuc. Deşi cei doi au prezentat
poliţiştilor legitimaţia de concurent electoral, reprezentanţii organelor de ordine i-au somat
să urce în maşină pentru a se deplasa la secţia de poliţie. În acest sens, P.D.S. a înaintat
la C.E.C. Bălţi un demers în care a solicitat întreprinderea unor acţiuni în vederea
sancţionării celor vinovaţi de abuzarea şi intimidarea celor doi. La rîndul său, C.E.C. Bălţi
a decis transmiterea demersului către Procuratura din localitate. (sursa ziarul TIMPUL).
Implicarea nejustificată a şefului statului în campania electorală
Preşedintele Vladimir Voronin şi şeful Legislativului, Marian Lupu, au făcut agitaţie în
favoarea unui candidat pentru funcţia de primar al capitalei. Aceştia, alături de şeful Căilor
Ferate, au participat, sâmbătă seara, 5 mai, la un concert organizat în Piaţa Marii Adunări
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Naţionale unde invitatul special a fost Filip Kirkorov. Voronin, care ar trebui să fie garantul
Constituţiei R. Moldova, şi-a permis să îndemne lumea să voteze cu Veaceslav Iordan,
candidatul comuniştilor în cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al Chişinăului. Or, un
preşedinte ar trebui să-şi înăbuşe simpatiile electorale, atât timp cât este şeful statului,
sau să facă campanie pentru toţi cei 19 candidaţi la şefia capitalei.
3. Autorităţile publice locale
• în raionul Glodeni au fost înregistrate mai multe cazuri de presiune asupra
directorilor de şcoli din raion, care au fost impuşi de către conducerea APL şi
Direcţia de Invaţămînt să se înscrie în rîndurile PCRM şi să candideze din partea
acestora.
•

Acelaşi tip de intimidări sunt identificate în mai mulre raioane din regiunea Bălţi

•

Candidatul la funcţia de primar al comunei Zăicana, Andrei Foiu din partea PDS,
riscă sa fie concediat pe motive politice. Pe data de 25 aprilie 2007, după
depunerea actelor pentru înregistrare, Andrei Foiu a fost anunţat de şefa Oficiului
de executare, dna Ecaterina Procofiev, că din motiv că a lipsit cateva ore de la
serviciu i se va emite un ordin prin care i se retrage premiul pentru luna aprilie. La
insistenţa doamnei Ecaterina Procofiev, candidatul Andrei Foiu a depus cerere de
concediere. Andrei Foiu este concurent electoral pentru actualul primar, dl Valeriu
Arsene (PCRM)

4. Administrarea alegerilor
Comisia Electorală Centrală
Conform Codului Electoral, art.14, sistemul organelor electorale al Republicii Moldova
este structurat ierarhic în 3 niveluri: Comisia Electorală Centrală (C.E.C.), Consiliile
Electorale de Circumscripţie (CECr), Birourile Electorale ale Secţiilor de Votare 1.
C.E.C. este un organ de stat cu personalitate juridică şi statut permanent, responsabil de
organizarea şi desfăşurarea generală a scrutinelor2, respectînd în activitatea sa
prevederile Constituţiei, Codului Electoral al Republicii Moldova şi Regulamentul comisiei,
aprobat prin hotărîrea acesteia. Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile
înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale, care corespund unităţilor
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova de nivelul doi şi, cu cel puţin 50 de zile
înainte de alegeri, constituie Consiliile electorale de circumscripţie.
De menţionat faptul că instituţia C.E.C, ca autoritate a administrării alegerilor,
funcţionează substanţial mai bine de 10 ani. A organizat 3 scrutine parlamentare (1998,
2001, 2005) şi 3 scrutine locale generale (1999, 2003, 2007). Membrii C.E.C., în actuala
componenţă, activează din 11 noiembrie 2005 pentru un mandat de 5 ani. Conform art.
16 din Codul Electoral, C.E.C. activează cu o componenţă de 9 membri cu drept de vot
deliberativ, dintre care: un membru desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova,
un membru desemnat de către Guvern şi 7 membri numiţi de Parlament, inclusiv 5
membri desemnaţi de către partidele de opoziţie, proporţional numărului de mandate
deţinute în Parlament. Componenta C.E.C. este formată ca rezultat al consensului politic,
care trebuie să demonstreze că este o autoritate capabilă să organizeze procesul
electoral şi să asigure integritatea campaniei electorale, indiferent de preferinţe politice,
respectînd normele democratice.
Consiliile electorale de circumscripţie, Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt
organe temporare, care se constituie înainte de scrutin şi îşi încetează activitatea după
publicarea rezultatelor finale. C.E.C., cu cel puţin 55 de zile înainte de data alegerilor,

1

Codul electoral: art. 16
Codul electoral: art. 22

2
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constituie circumscripţiile electorale3 de nivelul doi în R.Moldova si, cu cel puţin 50 de zile
înainte de data alegerilor, constituie Consiliile electorale de circumscripţie. Pentru
alegerile locale generale din 3 iunie au fost constituite 37 de circumscripţii electorale de
nivelul doi 4. În mare parte Consiliile au fost constituite din 9-11 persoane, dintre care cîte
doi membri au fost propuşi de către Consiliile raionale sau municipale, cîte doi membri de
judecătorii, ceilalţi de partidele politice - proporţional numărului de mandate deţinute în
Parlament, respectiv PCRM-4, AMN-1, PPCD-1, PD-1. Dl. Eugen Ştirbu, preşedinte
C.E.C., a declarat că patru Consilii de nivelul doi (Basarabeasca, Dubăsari, Făleşti şi
Taraclia) au în componenţa sa câte nouă persoane. Deocamdată, nu a fost aprobată
componenţa nominală a Consiliului electoral de circumscripţie Bender (Tighina),
deoarece nu a fost prezentată componenţa.
Pentru garantarea transparenţei activităţii organelor electorale, membrii comisiilor
electorale şi ai Consiliilor electorale de circumscripţie au obligaţia să fie imparţiali.
În acest context, LADOM sesizează că, în pofida faptului că însăşi Codul Electoral al R.
Moldova a suportat modificari substanţiale şi noua componenţă C.E.C. dă dovadă de
profesionalism şi transparenţă, observatorii naţionali, candidaţii electorali şi membrii unor
partide politice îşi exprimă îngrijorarea cu privire la riscul luării de atitudinii părtinitoare, din
partea unor membri ai C.E.C., în favoarea unui partid politic sau altul, în actualele
circumstanţe, prin intermediul reprezentativităţii majore a P.C.R.M.).
Conform prevederilor Codului Electoral, reprezentativitatea în Comisiile electorale de
toate nivelurile depinde de numărul de mandate deţinute în legislativ.
În acest sens, drept exemplu concludent, servesc numeroasele sesizări şi contestaţii cu
privire la modul de înregistrare a candidaţilor1, care au fost respinse „pe bandă rulantă” de
către C.E..C şi C.E.C.M.r. Am sesizat unele atitudini părtinitoare ale organelor electorale
în favoarea partidului de guvernămînt, acţiuni care au avut cote maxime în cazul
respingerii contestaţiilor respective.
Cu toate acestea, LADOM a înregistrat tendinţe pozitive în activitatea C.E.C. Facem
referire la adoptarea Codului de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei
electorale şi Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile
publicitare pentru alegerile locale generale din 2007, hotărîri de maximă importanţă
referitoare la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenţii electorali2 6, precum şi
modificarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin
tragere la sorţi-înregistrare la organele electorale.
De asemenea, au fost aprobate modelele buletinelor de vot pentru alegerea primarilor şi
consilierilor de ambele nivele. Potrivit devizului de cheltuieli, pentru activitatea C.E.C. în
perioada electorală, inclusiv pentru tipărirea buletinelor de vot şi a blanchetelor necesare,
au fost prevăzute resurse financiare în sumă de cca. 5,5 milioane de lei (aprox. 324,4
mii de euro). Buletinele de vot se vor deosebi dupa culoare: pentru alegerea Primarului
General al mun. Chişinău - vor fi de culoare verde-deschisă, iar pentru primarii satelor şi
oraşelor - de culoare albă.
În total urmează a fi aleşi 898 de primari şi 11 843 de consilieri raionali, orăşeneşti,
municipali, săteşti/comunali.
Contestaţii

3

Hotarîrea nr. 509/30.03.2007 – Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi în unităţile administrativteritoriale ale RM
4
Codul electoral: art. 22
1
vezi www.cec.md ;
2
6 Hotărîrea nr. 511 din 20.04.2007 - cu privire la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenţii electorali la alegerile
locale generale din 3.06. 2007
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Începutul campaniei electorale pentru alegerile locale generale, care vor avea loc la 3
iunie curent, Comisia Electorală centrală (CEC) a înregistrat 32 de contestaţii. Eugenia
Pleşca, consultant la CEC, a declarat că 25 dintre acestea au fost deja soluţionate, iar
celelalte se află în proces de examinare. Potrivit sursei citate, contestaţiile se referă în
special la procedura de depunere a documentelor, tragerea la sorţi pentru stabilirea
ordinii candidaţilor în buletinele de vot, degrevarea din funcţii a persoanelor implicate în
campanie etc. Mass-media de la Chişinău au relatat în câteva rânduri despre încălcările
legislaţiei electorale de către membrii consiliilor electorale din republică şi de către
candidaţii partidului de guvernământ.
Consiliile electorale de circumscripţie
În conformitate cu art. 27 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală a constituit 37 de circumscripţii electorale de nivelul II, inclusiv o
circumscripţie electorală pentru localităţile din stînga Nistrului. Circumscripţiile electorale
ale municipiilor Bălţi şi Bender, avînd în componenţa lor localităţi administrativ-teritoriale
de nivelul întîi, se echivalează cu circumscripţiile electorale ale unităţilor administrativteritoriale de nivelul doi. Hotarele circumscripţiilor electorale cuprind teritoriul unităţilor
administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările
ulterioare.
De menţionat faptul că autorităţile publice de la Bender continuă practica de sabotare a
alegerilor organizate de autorităţile moldoveneşti, care, reieşind din circumstanţele create,
au deschis secţii de votare provizorii pentru electoratul din regiunea transnistreană în
localităţile aflate sub jurisdicţia R. Moldova.
Spre deosebire de anii electorali precedenţi, experţii LADOM şi alte ONG-uri au
înregistrat carenţe legislative serioase cu privire la procedura de înregistrare a
candidaţilor. În acest sens, partide din opoziţie au contestat comportamentul membrilor
unui şir de Consilii de Circumscripţie la C.E.C. şi în instanţa de judecată, invocînd acţiuni
şi practici ce contravin legislaţiei şi discriminează candidaţii din opoziţie, favorizîndu-i pe
reprezentanţii P.C.R.M. Acest lucru a creat în cadrul sistemului organelor electorale şi a
concurenţilor electorali o tensiune majoră, comparativ cu alţi ani.
Liderul PSL, dl Oleg Serebrian, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă din 28 aprilie
că ar putea cere amînarea datei alegerilor locale generale şi relansarea campaniei
electorale, daca şi în următoarele 2 săptămîni, campania va derula cu abateri serioase de
la normele legale.
Printre încălcări a fost menţionat comportamentul Consiliilor electorale de circumscripţie
din localităţile din municipiul Chişinău, care potrivit lui Serebrian, “în fiecare zi schimbă
regulile de joc”. În localităţile în care candidaţii partidului comuniştilor nu sunt primii pe
listă, se încearcă diferite tertipuri pentru eliminarea din campanie a celor înregistraţi
înaintea candidaţilor comunişti, iar anumite tipografii nu doresc să primească comenzile
formaţiunilor de opozitţie. “O astfel de campanie nu s-a mai întîlnit în R.Moldova din
momentul declarării Independenţei”, a concluzionat liderul PSL.
Un alt exemplu în acest context este tergiversarea înregistrării de Ministerul Justiţiei al R.
Moldova a Mişcării “Acţiunea Europeană”, ceea ce a făcut imposibilă participarea acestei
entităţi politice la alegeri.

Reflectarea campaniei electorale
Conform Codului Electoral, cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, expiră perioada de
depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaţilor la funcţiile de primari, consilieri
locali şi raionali. Consiliile respective mai au la dispoziţie încă o săptămînă pentru a

Page 7

Raport nr. 1 de observare a alegerilor locale generale 2007

examina documentele depuse pentru înregistrarea candidaţilor, reiesind din faptul că
campania electorală începe odată cu publicarea actului prin care s-a stabilit data
alegerilor şi se încheie cu 2 zile înaintea datei votării. Cu toate acestea, lansarea
campaniei electorale se caracterizează în general ca fiind pasivă, datorită suprapunerii cu
sărbătorile naţionale de la sfîrşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai 2007.
Comisia Electorală Centrală a operat la 2 mai 2007 schimbări la modul de reflectare a
campaniei electorale a alegerilor pentru autorităţile locale, stabilind că dezbaterile vor
avea o durată de cel puţin 90 de minute pe zi, dar nu vor avea loc neapărat zilnic1.
Companiile media vor stabili modul de organizare a dezbaterilor, dar acestea trebuie să
aibă loc în emisie directă, fără reluare. Partidele politice pot comanda timp de antenă cu
plată pentru plasarea publicităţii electorale candidaţilor la funcţia de primar şi candidaţilor
la funcţia de consilier, inclusiv pe listele de partid. Această practică este atestată în
premieră în R Moldova, fapt care a condus la indignări din partea concurenţilor electorali.
Astfel, la actualele alegeri, C.E.C. nu a prevăzut timp de antenă gratuit pentru plasarea
spoturilor publicitare video şi audio, ci 2 minute pe zi contra plată la fiecare instituţie a
audiovizualului, iar în total pe toata campania - 2 ore.
În acelaşi context se înscrie şi decizia de a nu le oferi candidaţilor electorali finanţe din
bugetul de stat pentru campania electorală. Au fost triplate doar creditele de la stat2
pentru concurenţii electorali: o formaţiune politica va beneficia de cel mult 40 mii lei, iar
candidaţii independenţi de 4-8 mii lei.
Prin Hotărîrea din 12.04.2007 C.E.C. a stabilit plafonul mijloacelor financiare, subvenţiile
de la stat,2 ce pot fi virate concurenţilor electorali care participă la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007
Referitor la finanţarea campaniilor electorale, trebuie să menţionăm faptul că deşi
pevederile legislaţiei naţionale interzic finanţarea partidelor politice din surse externe1,
totuşi, nu sunt prevăzute penalităţi sau sancţiuni în cazul nerespectării acestei reguli.
Înregistrarea candidaţilor la poziţia nr. 1 în buletinele de vot
În data de 25.04.2007 a fost efectuată tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de
înregistrare în registru a candidaţilor la funcţiile de primar şi consilieri locali pentru mun.
Cahul. După efectuarea tragerii la sorţi s-a depistat faptul că plicurile în care erau
introduse biletele erau marcate cu timbre diferite. În aceste condiţii, tragerea la sorţi a fost
declarată ilegală deoarece a exclus principiul echitatii in aceasta materie, cu atat mai mult
ca reprezentantul PCRM care a tras primul la sorţi, cauta insistent în lădiţă plicul care
conţinea nr. 1. În acest sens, reprezentanţii celorlalte partide au contestat tragerea la
sorţi, solicitand membrilor comisiei repetarea acestei proceduri. Ca urmarea a pretenţiilor
invocate, comisia a recunoscut încălcarea procedurală şi a decis tragerea repetată la
sorţi, fiind chiar pregatită cu plicuri noi marcate. În urma tragerii repetate la sorţi, a fost
stabilită urmatoarea ordine de înregistrare: 1. A.M.N., 2. PD.M., 3. P.P.C.D., 4. P.S.L., 5.
PP.R., 6. P.C.R.M. Cu toate că candidatul P.C.R.M. a participat la tragerea repetată la
sorţi, a contestat în instanţă de judecată, solicitînd anularea rezultatelor de tragere la sorţi
repetate. Instanţa a stabilit faptul că plicurile au fost marcate cu timbre diferite şi că
această circumstanţă nu a influenţat la rezultatele primei trageri la sorţi şi a emis o
hotărîre prin care a confirmat legalitatea primei trageri la sorţi şi a anulat rezultatele
tragerii la sorţi repetate. (vezi anexa – Dosar nr. 3-39-07)
Consiliul electoral de circumscripţie nr. 12 a depus o contestare pentru repetarea tragerii
la sorţi în s. Maculeşti

1

www.cec.md
Hotarare nr. nr.511- Cu privire la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenţii electorali la alegerile locale generale din
3 iunie 2007
2
Cod electoral art.37
1
Cod electoral art.38 p.1, art. 36 p.1
2

Page 8

Raport nr. 1 de observare a alegerilor locale generale 2007

Listele electorale
Actualizarea listelor electorale a reprezentat un subiect sensibil în ultimele scrutine din
Republica Moldova. Numărul mare de alegători introduşi în listele suplimentare din cauza
neactualizării listelor electorale este în continuă creştere. Acest lucru nemulţumeşte
alegătorii pe de o parte, precum şi reprezintă motive de îngrijorare în ceea ce priveşte
posibilele fraude.
O problemă specifică este cea a actelor de identitate, în baza cărora alegătorii pot să-şi exprime
dreptul la vot.

Prin întocmirea listelor electorale, se realizează identificarea şi nominalizarea alegătorilor.
În Codul Electoral al Republicii Moldova se stipulează: alegătorul poate fi înscris într-o
singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domiciliul
acestuia în perimetrul secţiei de votare respective (art. 39, p. 8).
Listele electorale sunt întocmite de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale judeţelor şi municipiilor. Articolul 39 din Codul
Electoral stipulează:
(4) În listele electorale se înscriu alegătorii, indicându-se numele şi prenumele, anul
naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate a acestora. Ordinea de
înscriere se stabileşte de primării.
(6)În secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii
curative staţionare, listele electorale se întocmesc pe baza datelor prezentate de
conducătorii instituţiilor menţionate.
(7) În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se
întocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor
consulare care activeză pe teritoriul statelor respective.
Listele electorale se întocmesc la comune – pe sate, iar la oraşe, municipii şi
subdiviziunile administrative-teritoriale - pe străzi şi cuprind alegătorii în ordinea numărului
imobilelor în care locuiesc.
Legea permite verificarea înscrierii în listă a cetăţenilor în vederea asigurării corectei
întocmiri a listelor electorale permanente. Dacă în urma verificării listei electorale
alegătorul constată omisiuni, înscrieri greşite sau orice alte erori, acesta poate adresa o
întîmpinare autorităţii publice care a întocmit lista. Actualizarea listelor electorale
permanente este o operaţiune impusă de modificările fireşti determinate de dinamica
demografică, de schimbările de domiciliu etc. Codul Electoral stabileşte câteva reguli cu
privire la această operaţiune. Listele electorale se afişează în secţiile de votare cu 20 de
zile înaintea alegerilor. Perioada în care alegatorul poate să verifice corectitudinea
datelor, în cazul în care alegatorul nu este inclus în listă sau datele sunt eronate, cu cel
târziu 5 zile înainte de alegeri poate să depună contestaţie. Organele electorale au
obligaţia să examineze contestaţia în decurs de 24 de ore.
5. Concurenţii electorali
O competiţie acerbă se dă pentru postul de primar de oraş, deoarece o jumătate din
populaţia R.Moldova este concentrată în 51 de oraşe (în Chişinău locuiesc circa 700 mii
de cetăţeni ai RM din totalul de 3,5mln., adică ¼ din populaţia R. Moldova). În total, pe
Chişinău s-au înregistrat 19 concurenţi electorali, 17 dintre aceştia şi-au înaintat
candidaţii la alegerile pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău. În cursa
electorală s-au înscris 2 candidaţi independenţi.
O dovada că actualul scrutin este de o importanţă majora demonstrează şi faptul că de la
începutul activităţii sale, Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău a indus în eroare
concurenţii electorali. Iniţial, C.E.C.M.C. declarase că va accepta cererile candidaţilor
începînd cu data de 17 aprilie, dar a primit primele solicitări la 13 aprilie 2007. C.E.C. nu a
constatat nereguli, dar unii candidaţi s-au adresat instanţelor de judecată. Nereguli au fost
înregistrate şi la Bălţi. Aici, primul loc pe listă C.E.C.M.B. l-a rezervat pentru candidatul
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P.C.R.M. 6 partide de opoziţie au contestat la C.E.C. decizia Consiliului electoral de
circumscripţie Bălţi, care a stabilit că depunerea actelor a fost efectuată ilegal.
În data de 23 aprilie, C.E.C. a respins şi contestaţia Partidului Popular Republican şi a
Partidului Democraţiei Sociale privind anularea ordinii de înregistrare a concurenţilor
electorali de către Consiliul electoral de circumscripţie din oraşul Căuşeni. În aceeaşi
ordine de idei se înscriu şi contestaţiile (din 19 aprilie 2007 a dlui A. Avcinicov, preşedinte
al filialei raionale Ocniţa a Partidului “Alianţa Moldova Noastră”, a dlui Lapteanu,
preşedintele a filialei Edineţ a aceleiaşi formaţiuni politice, şi a dlui A. Banari,
reprezentantul Partidului Popular Creştin Democrat depusă la 18 aprilie. De asemenea,
la 18 aprilie 2007 a depus la C.E.C. o contestaţie referitor la procedura de primire a
documentelor din partea reprezentanţilor formaţiunilor politice dl V. Ştirbu, preşedinte a
filialei raionale Briceni a partidului “Alianţa Moldova Noastră”.
Cele 27 de formaţiuni politice şi organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la
sufragiu, participă în alegerile locale nu numai pentru alegerea primarilor şi consilierilor
locali, ci şi pentru utilizarea rezultatelor alegerilor locale în scopul pregătirii următoarelor
alegeri parlamentare din 2009.
Totodată, Coaliţia-2007, observatorii interni şi internaţionali, Consiliul Europei, Uniunea
Europeana, OSCE, au fost sesizaţi în şedinţa Parlamentului R.M., la 27 aprilie 2007, de
legislatorul Vasile Balan, care afirmă că actuala campanie electorală a alegerilor locale
din 3 iunie se desfăşoară cu “încălcări şi abuzuri în lanţ”. Alianţa “Moldova noastră”
menţionează că are loc impunerea ilegală a degrevării din funcţie pe perioada campaniei
electorale, doar pentru unele categorii de funcţionari.” A.M.N. reproşează C.E.C. că a
tălmăcit superficial Codul Electoral referitor la categoriile care trebuie degrevate din funcţii
şi propune Comisiei să-şi revadă poziţia.
Folosirea programelor sociale şi ajutoarelor umanitare în scop electoral
În raionul Criuleni au fost înregistrate situaţii de folosire a ajutoarelor umanitare în scop
electoral de către primari PCRM .
Agitaţie electorală/afişaj electoral
În timpul monitorizării au fost înregistrate numeroase cazuri cînd concurenţii electorali nu
au respectat locaţiile pentru afişajul electoral şi publicarea pe materiale agitaţionale a
detaliilor cu privire la tiraj, tipografie, data publicării, numele concurentului electoral.
(PP.R., PS.D., P.D.)
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RECOMANDĂRI
Ţinînd cont de observările efectuate şi îngrijorările exprimate, grupul de lucru responsabil
de implementarea proiectului “Monitorizarea procesului electoral” recomandă:
•

să se reacţioneze prompt şi adecvat faţă de cazurile de corupere şi intimidare a
alegătorilor, precum şi faţă de acei funcţionari electorali care încălcă legislaţia
electorală;

•

soluţionarea disputelor electorale în termene rezonabile şi în strictă conformitate
cu legislaţia în vigoare;

•

declararea mijloacelor financiare şi materiale utilizate de concurenţii electorali, în
conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral.

Tratarea nediscriminatorie a concurenţilor electorali
•
•
•

Asigurarea unor condiţii adecvate în localurile de desfăşurare a alegerilor
Informarea obiectivă şi amplă a opiniei publice de către mass-media cu privire la
procesul electoral;
Neexcluderea din listele electorale de bază a alegătorilor aflaţi temporar peste
hotare;

Autorităţilor publice:
•

Asigurarea unor condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali

•

Actualizarea calitativă a listelor electorale

Concurenţilor electorali:
•

Respectarea legislaţiei electorale

Mass-media:
•

Informarea obiectivă şi amplă a opiniei publice de către mass-media cu privire la
procesul electoral.

