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Declaraţia  delegaţiei  APCE:  prezenţa  scăzută  la  referendumul  constituţional  din 
Moldova
Strasbourg, 06.09.2010 - O delegaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) 
a monitorizat referendumul constituţional din Moldova din 5 septembrie. Această delegare a 
fost singura organizaţie parlamentară europeană care a monitorizat acest referendum. 
Delegaţia  a  considerat  că  ziua  votării  a  fost  una  calmă  şi  ordonată.  Cetăţenii  care  au 
participat la referendum au putut, în general, să-şi exprime alegerea în mod liber. Cu toate 
acestea,  delegaţia  dată  regretă  prezenţa  scăzută  la  vot.  Acum  ţine  de  actorii  politici, 
indiferent  de poziţiile  lor  politice,  să propună soluţii  pentru a întări  stabilitatea funcţionării 
instituţiilor în interesul general al ţării şi să privească dincolo de certurile lor personale sau 
politice.
Un  referendum  este  un  exerciţiu  democratic  care  nu  se  limitează  doar  la  ziua  votării. 
Campania pentru referendum a avut loc în contextul crizei politice şi instituţionale care a 
urmat după alegerile parlamentare din 2009. Delegaţia a remarcat faptul că campania pentru 
referendum a  fost  afectată  negativ  de  acuzaţii  constante  din  partea  actorilor  politici  din 
diferite părţi care au fost responsabili pentru criza politică. 
Totuşi, delegaţia de monitorizare remarcă cu satisfacţie că acest lucru nu a avut un impact 
negativ asupra comportamentului suporterilor, fie "pentru" sau "contra" referendumului, şi nu 
au existat cazuri raportate de violenţă în timpul campaniei.
Administraţia electorală, în general, a dat dovadă de profesionalism şi a acţionat într-un mod 
transparent. Delegaţia salută eforturile de a îmbunătăţi calitatea listei alegătorilor. Cu toate 
acestea, probleme semnificative referitoare la acurateţea registrului de alegători continuă să 
persiste.
Delegaţia  de  monitorizare  salută  eforturile  autorităţilor  menite  să  faciliteze  participarea 
cetăţenilor Moldovei, inclusiv a celor cetăţeni care locuiesc în ţări străine.
Mediatizarea  a  fost,  în  general,  bine  echilibrată,  reflectând  diverse  puncte  de  vedere. 
Delegaţia  APCE  constată  cu  satisfacţie  îmbunătăţiri  în  mediatizarea  campaniei  de  pre-
referendum. 
Potrivit  delegaţiei  APCE,  recomandarea  făcută  de  unele  partide  politice  de  a  boicota 
referendumul a contribuit, în parte, la ne-participarea unui număr semnificativ de alegători. 
Delegaţia APCE subliniază faptul că, spre deosebire de cazul alegerilor,  nu este complet 
interzis  pentru  ca  autorităţile  să  intervină  pentru  a  sprijini  propunerea  prezentată  la 
referendum.  Cu  toate  acestea,  delegaţia  condamnă  ferm  toate  încercările  autorităţilor 
(naţionale, regionale sau locale) menite să influenţeze rezultatul referendumului prin folosirea 
agitaţiei excesive şi unilaterale sau prin orice alte mijloace.
Delegaţia APCE invită autorităţile Moldovei să organizeze alegeri parlamentare anticipate la 
începutul anului 2010 în conformitate cu angajamentul asumat de actorii politici din Moldova 
faţă de Consiliul  Europei  şi  pentru a asigura toate condiţiile  necesare pentru exprimarea 
liberă a voinţei tuturor cetăţenilor Moldovei.
Delegaţia se aşteaptă ca toţi liderii politici să rezolve impasul politic şi constituţional privind 
alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va urmări îndeaproape evoluţiile ulterioare din 
Moldova prin intermediul procedurii sale de monitorizare şi va monitoriza viitoarele alegeri 
din 2010.
Raportul complet cu privire la monitorizarea referendumului constituţional din 5 septembrie 
va fi adoptat de către Adunare la sesiunea sa din octombrie 2010 (4-8 octombrie 2010) la 
Strasbourg.


