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I. SUMAR EXECUTIV
Lipsa de dialog dintre partidele de guvernămînt şi opoziţia din legislativul format după 29 iulie 

2009, în special pe marginea alegerii şefului statului, a condus la o criză constituţională.  Partidele din 
cadrul AIE au convenit să concentreze reforma constituţională pe revizuirea art.  78 al Constituţiei,  în 
vederea introducerii votării directe de către cetăţeni a Preşedintelui R. Moldova.

La 5 septembrie 2010, pentru prima dată în Republica Moldova, se va desfăşura un referendum 
constituţional,  în  cadrul  căruia  alegătorii  urmează  să  se  expună  asupra  proiectului  de  lege  pentru 
modificarea  articolului  78 din Constituţie,  care  propune alegerea  directă  a  şefului  statului.  Alegătorii 
urmează  să răspundă la  întrebarea  “Sînteţi  pentru modificarea  Constituţiei  care să permită alegerea  
Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”, cu una din cele două opţiuni: “Pentru” şi 
“Contra”. 

Rapoartele de monitorizare a alegerilor parlamentare din 2005, 2007, 2009 elaborate de Coaliţia 
Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, au servit drept sursă de inspiraţie pentru operarea unor modificări 
la Codul Electoral.  

Comisia Electorala Centrala a adoptat un şir de regulamente şi instrucţiuni menite sa reglementeze 
calitatea şi transparenta procesului electoral. Cu toate acestea, în unele din aceste acte normative au fost 
introduse  stipulări  care  vin  în  contradicţie  cu  prevederile  Codului  Electoral,  sau  lăsa  câmp  pentru 
interpretare.

La referendumul republican constituţional vor fi deschise secţii de votare speciale în afara sediilor 
diplomatice ale Republicii Moldova din alte state. 

La referendumul din 5 septembrie 2010 în 45 secţii de votare va fi testat registrul electronic al 
alegătorilor.

La referndumul din 5 septembrie 2010, au fost înregistraţi în calitate de participanţi 25 partide 
politice  şi  organizatii  social-politice.  Contrar  regulamentelor  proprii,  CEC a  înregistrat  în  calitate  de 
participant la referendum participanţi  care nu şi-au specificat  opţiunea electorala.  Prin hotărîrea CEC, 
alegătorii au fost privaţi de dreptul de a se înscrie în calitate de participant la referendum şi respectiv de a 
face agitaţie electorală.

Contrar prevederilor legale, administraţia publica locală din unele raioane şi regiuni ale ţării s-a 
antrenat  într-un proces  de sensibilizare  a  alegătorilor  cu îndemnul  de a  nu participa  la  referendumul 
constituţional.

Programul calendaristic aprobat de CEC, fiind coroborat cu prevederile  Codului Electoral,  are 
diverse neajunsuri şi lacune. S-au constatat cazuri de încălcare a termenelor limită pentru unele operaţiuni 
electorale. 

Desfăşurarea referendumului republican constituţional la momentul de faţă prezintă un interes mai 
puţin pronuntat din partea observatorilor naţionali si internaţionali.

Două  partide  reprezentate  în  Parlament  la  data  constituirii  organelor  electorale  nu  au  delegat 
membri  reprezentanţi  în  consiliile  electorale  de  circumscripţie  şi  birourile  electorale  ale  secţiilor  de 
votare.  

Alegătorii domiciliaţi în regiunea transnistreana şi în unele localităţi din partea dreapta a rîului 
Nistru, aflate sub controlul organelor secesioniste, vor vota în continuare în secţii de votare speciale în 
teritorii controlate de organele constitutionale. CEC nu a constituit consilii electorale de circumscripţie 
pentru teritoriile menţionate.

II. EFORTUL DE MONITORIZARE PROMO-LEX

Monitorizarea referendumului republican constituţional, care se va desfăşura la 5 septembrie, este 
un proiect realizat de Asociaţia Promo-LEX în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. 
„Coaliţia 2009” este o uniune benevolă de organizaţii non-guvernamentale, care implementează proiecte 
întru  îmbunătăţirea  procesului  electoral  şi  sporirea  încrederii  cetăţenilor  în  proces.  Programele  de 
monitorizare a alegerilor în cadrul „Coaliţiei 2009” sunt implementate atît de Promo-LEX, cît şi de alte 
organizaţii care fac parte din aceasta. 
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Efortul  de  monitorizare  Promo-LEX  va  include  42  observatori  pe  termen  lung,  care  vor 
monitoriza procesul electoral în toate circumscripţiile electorale din Republica Moldova în perioada 13 
august 2010 – 10 septembrie 2010. Observatorii pe termen lung vor fi asistaţi de circa 300 observatori pe 
termen  scurt  (15%  din  totalul  secţiilor  de  votare,  repartizaţi  în  teritoriu  în  baza  unui  eşantion 
reprezentativ) care vor monitoriza procesul electoral în ziua scrutinului. Activitatea tuturor observatorilor 
va fi coordonată de către o echipă centrală, structura căreia a fost concepută anterior scrutinului.

III. CONTEXTUL PREELECTORAL

A. Scena politica interna
La  29  iulie  2009,  în  Moldova  s-au  desfăşurat  alegeri  parlamentare  anticipate.  În  rezultatul 

scrutinului, în Parlament au trecut reprezentanţii a cinci partide, după cum urmează: PCRM – 48 deputaţi, 
PLDM – 18 deputaţi, PL – 15 deputaţi, PD – 13 deputaţi şi AMN – 7 deputaţi. Ultimele patru partide au 
creat o alianţă de guvernare pe care au denumit-o „Alianţa pentru Integrare Europeană”. Parlamentul, prin 
efortul AIE, a ales preşedintele organului legislativ, prim-ministrul şi componenţa guvernului. 

La 10 noiembrie 2009 în Parlament a avut loc prima tentativă de alegere a şefului statului. Ca 
urmare  a neparticipării  opoziţiei  parlamentare,  nu a fost  ales preşedintele  ţării.  Alegerile  repetate  ale 
şefului statului au avut loc la 7 decembrie 2009, dar au eşuat din acelaşi motiv. Conform prevederilor art. 
78 alin.5  din Constituţie,  dacă şi  după alegerile  repetate  preşedintele  ţării  nu va fi  ales,  parlamentul 
urmează a fi dizolvat de către preşedintele în exerciţiu, anunţîndu-se alegeri pentru noul Parlament.

Lipsa de dialog dintre partidele de guvernămînt şi opoziţia din legislativul format după 29 iulie 
2009, în special pe marginea alegerii şefului statului, a condus la o criză constituţională.
Pornind de la necesitatea depăşirii crizei constituţionale, Preşedintele interimar a semnat la 1 decembrie 
2009 decretul privind Constituirea Comisiei pentru reforma constituţională, alcătuită din deputaţi, jurişti 
şi  reprezentanţi  ai  societăţii  civile.  Partidul  Comuniştilor  din  Moldova  nu  a  făcut  parte  din  această 
Comisie parlamentară.1

De la propunerea de a modifica integral sau parţial legea supremă, partidele din cadrul AIE au 
convenit  să  concentreze  reforma  constituţională  pe  revizuirea  art.  78  al  Constituţiei,  în  vederea 
introducerii votării directe de către cetăţeni a Preşedintelui R. Moldova.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte din Republica Moldova a salutat, la 9 iunie 2010, 
dorinţa tuturor forţelor politice de a modifica art. 78 din Constituţie întru evitarea unor noi eventuale 
blocaje în alegerea Preşedintelui ţării după alegerile parlamentare din toamna 2010.2

În perioada decembrie 2009 - iulie 2010 au fost întreprinse diverse tentative de soluţionare a crizei 
constituţionale, în care au fost antrenate şi structurile internaţionale, cum ar fi Consiliul Europei, Comisia 
de la Veneţia şi Uniunea Europeană. 

Contribuţia  principală  la  depăşirea  crizei  constituţionale  a  avut-o  Consiliul  Europei,  prin 
intermediul Secretarului General, Thorbjørn Jagland, care a purtat negocieri atît cu AIE cît şi cu opoziţia, 
reprezentată  de  PCRM.  Astfel,  la  3  iunie  2010  la  Chişinău,  oficialul  european  a  susţinut  iniţiativa 
partidelor  guvernamentale  de  a  organiza  referendumul  pentru  modificarea  art.  78  al  Constituţiei. 
Totodată, părţile au convenit ca alegerile parlamentare să fie desfăşurate în toamnă, înainte ca legislativul 
să fie dizolvat în luna octombrie.3 Consiliul Europei a pus accentul pe necesitatea unei intervenţii din 
partea cetăţenilor, deoarece forţele politice nu au reuşit să ajungă la un numitor comun.4

În  pofida  faptului  că  reprezentanţii  Consiliului  Europei  au  sprijinit  AIE în  privinţa  dizolvării 
Parlamentului şi a desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate, PCRM consideră că după referendum se 
va  renunţa  la  alegerile  parlamentare  anticipate5.  Anterior,  la  solicitarea  Curţii  Constituţionale  din  R. 

1 Constituţia R. Moldova, Capitolul V,  http://www.presedinte.md/
2 Poziţia Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, http://www.alegeliber.md/
3https://wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?
Ref=PR453%282010%29&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet
4 „Consiliul Europei confirmă sprijinul pentru decizia AIE. […] Nu s-a putut ajunge la o un acord comun şi de aceea cred că 
este normal să lase această problemă la decizia cetăţenilor. Instituţiile europene şi Comisia de la Veneţia sprijină această 
propunere. Chem populaţia Moldovei să participe la vot”, Secretarul General al CoE, Thorbjorn Jagland, 3 iunie 2010, http://
www.azi.md/ro/story/11752
5 Briefing al Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Moldova, Vladimir Voronin, www.pcrm.md
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Moldova,  Comisia  de  la  Veneţia  a  concluzionat  că,  potrivit  prevederilor  constituţionale,  alegerile 
parlamentare  anticipate  trebuie  să  aibă  loc  după  eşecul  alegerilor  repetate  al  Preşedintelui  ţării  în 
Parlamentul RM.6 

La  18  iunie  2010,  Parlamentul  a  adoptat  legea  pentru  modificarea  şi  completarea  Codului 
electoral7, care a operat revizuiri legate de referendumul republican constituţional.

În  perioada  următoare,  PCRM şi-a  exprimat  disponibilitatea  să  voteze  modificarea  art.  78  în 
Parlament dacă,  simultan,  se anunţa data dizolvării  actualului legislativ.  La 31 martie 2010, PCRM a 
prezentat  spre  avizare  Curţii  Constituţionale  o  iniţiativă  privind  modificarea  art.  78  al  Constituţiei. 
Aceasta prevedea păstrarea formulei de alegere a preşedintelui în Parlament din trei încercări, cu scăderea 
etapizată a numărului de voturi necesare pentru validarea scrutinului: 61 în primul tur; în cel de-al doilea 
57, iar în cel de-al treilea - cu majoritate simplă 52.8 La 29 aprilie 2010, Curtea Constituţională a avizat 
pozitiv iniţiativa PCRM. 

La 14 aprilie 2010, Alianţa pentru Integrare Europeană a înaintat propriul proiect de amendare a 
articolului 78, care propune alegerea preşedintelui prin vot direct de către cetăţeni. Şi această propunere a 
fost avizată pozitiv de Curtea Constituţională la data de 4 mai. 

În  cadrul  sedinţei  Parlamentului  din  7  iulie  2010,  deputaţii  AIE  au  votat  Hotărîrea  privind 
desfăşurarea referendumului  republican constituţional,  care a fost  stabilit  pentru data de 5 septembrie 
2010.

La 5 septembrie 2010, pentru prima dată în Republica Moldova, se va desfăşura un referendum 
constituţional,  în  cadrul  căruia  alegătorii  urmează  să  se  expună  asupra  proiectului  de  lege  pentru 
modificarea  articolului  78 din Constituţie,  care  propune alegerea  directă  a  şefului  statului.  Alegătorii 
urmează  să răspundă la  întrebarea  “Sînteţi  pentru modificarea  Constituţiei  care să permită alegerea  
Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”, cu una din cele două opţiuni: “Pentru” şi 
“Contra”. 

Astfel,  conform  Hotărîrii  Parlamentului  RM  privind  desfăşurarea  referendumului  republican 
constituţional, validarea referendumului va conduce la modificarea esenţială a art.78 al Constituţiei, după 
cum urmează:

„(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat;
(2) La funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pot candida cetăţenii
Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 40 de ani, au locuit sau locuiesc
permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă 
limba de stat. Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este
stabilită prin lege organică.

    (3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin jumătate din voturile
Alegătorilor care au participat la alegeri.
(4) În cazul cînd nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea necesară, se organizează al  
doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.” 9

B. Implementarea recomandărilor privind îmbunătăţirea procesului electoral

Rapoartele  de monitorizare  a  alegerilor  parlamentare  din 6 martie  2005, elaborate  de Coaliţia 
Civică  pentru  Alegeri  Libere  şi  Corecte  „Coaliţia  2005”,  a  propus  un  set  de  recomandări  pentru 
îmbunătăţirea procesului electoral, printre care:

• Garantarea  dreptului  de  vot  tuturor  cetăţenilor  Republicii  Moldova  cu  drept  de  vot,  inclusiv:  
studenţilor, cetăţenilor moldoveni domiciliaţi în regiunea transnistreană şi celor plecaţi peste hotare.

6 http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)002-e.asp
7 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335036
8 http://www.europalibera.org/content/article/2028316.html
9 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335188
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Studenţii care, către data referendumului, nu vor avea perfectată viza de reşedinţă temporară în 
localitatea în care îşi efectuează studiile vor putea vota fie în localitatea de domiciliu permanent, fie în 
altă secţie de votare din ţară, în baza certificatului pentru drept de vot. 

În  conformitate  cu  Hotărîrea  CEC cu privire  la  demersul  Guvernului  Republicii  Moldova nr. 
2204/45 din 20 iulie 2010, s-a decis constituirea a 78 secţii de votare în afara ţării, care cuprind ţările şi 
oraşele din străinătate unde se află cetăţeni moldoveni. Spre deosebire de precedentul scrutin, numărul 
secţiilor de votare din străinătate a fost suplinit cu 45 unităţi, care urmează a fi deschise în afara sediilor 
diplomatice şi  consulare  ale  Republicii  Moldova.  Informaţia  despre repartizarea  secţiilor  de votare  şi 
adresele sediilor au fost publicate pe pagina www.voteaza.md, care este gestionată de CEC.

Cu toate acestea, pregătirea misiunilor diplomatice atrase în procesul electoral este în mare parte 
defectuoasă, iar în unele cazuri este chiar inexistentă. Din cele 12 ambasade ale R. Moldova, doar cea din 
Marea Britanie şi Irlanda de Nord şi cea din Statele Unite ale Americii oferă pe paginile lor web setul 
complet  de  informaţie  referitoare  la  organizarea  referendumului  şi  la  adresele  secţiilor  de  votare 
constituite pe teritoriul acestor ţări. Date incomplete sunt furnizate de ambasadele din Germania, Italia şi 
România.  Pe sursele on-line ale reprezentanţelor diplomatice din Portugalia,  Grecia şi Federaţia Rusă 
lipseşte orice tip de informaţie despre organizarea referendumului, datele de contact şi adresele secţiilor 
de votare. Un vid informaţional absolut în spaţiul virtual este caracteristic pentru diplomaţii moldoveni 
responsabili  pentru  Canada,  Franţa,  Cipru  şi  Spania,  care  nu  dispun  de  instrumente  on-line  pentru 
comunicare şi informarea cetăţenilor moldoveni. Aceste deficienţe constituie încălcarea punctului 1210 al 
Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor R. Moldova aflaţi peste hotarele ţării.

• Asigurarea alegătorilor din regiunea transnistreană a R. Moldova cu transport pentru deplasarea la 
secţiile  de  votare  constituite  în  localităţile  învecinate  şi  desfăşurarea  campaniei  electorale  din  
regiune.

Pînă la  16 august  2010,  CEC nu a  adoptat  nici  o  hotărîre  care  ar  reglementa  modalitatea  de 
asigurare a cetăţenilor cu drept de vot din regiunea transnsitreană cu transport spre secţiile de votare. 
Totodată, nu a fost stabilită nici o normă privind condiţiile speciale pentru desfăşurarea unei campanii de 
informare  a  cetăţenilor  moldoveni  din raioanele  de Est.  Pînă  la  data  de 16 august,  nici  CEC şi  nici 
participanţii  electorali  sau  mass-media  nu  au  realizat  activităţi  speciale  de  informare  şi/sau  educaţie 
electorală pentru regiunea transnistreană.

• Identificarea metodelor pentru prevenirea votului multiplu.

CEC  a  stabilit  aplicarea  ştampilei  “Referendum  2010”  pe  actele  de  identitate  prezentate  de 
alegători pentru evitarea votului multiplu.11

Din cele menţionate în rapoartele de monitorizare prezentate de Coaliţia Civică pentru Alegeri 
Libere şi Corecte „Coaliţia 2009” rămîn în continuare valabile următoarele:   

• Modificarea al. 9 art.39 al Codului electoral prin utilizarea sintagmei „În cazul în care alegătorul îşi  
schimbă domiciliul  în perioada dintre data întocmirii  listelor electorale  şi data alegerilor,  biroul  
electoral  al  secţiei  de  votare,   la  rugămintea  acestuia  şi  pe  baza  buletinului  de   identitate,  a  
paşaportului  sau  a  unui  alt  act  de  identitate,  eliberează  un  certifcat pentru drept de vot.”

10 “Punctul 12. Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova asigură informarea 
cetăţenilor aflaţi pe teritoriul statelor respective data, ora şi locul desfăşurării alegerilor prin afişarea acestei informaţii la 
sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale ale acestora), pe pagina lor web, precum şi prin intermediul  
mass-media.” Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste hotarele ţării, Anexa la hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale

nr.3375 din 27 iulie 2010, http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?
dbID=DB_Regulament_Votarea_peste_Hotare237
11 http://stireazilei.md/c-2153-4612,Moldovenii-din-strainatate-se-pot-inregistra-online-pentru-referendum
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Cu toate acestea, CEC nu a prevăzut expres pentru cetăţenii din localităţile aflate sub controlul 
organelor secesioniste posibilitatea de a ridica certificate pentru drept de vot. Iar unele din amendamente, 
cum ar  fi  „Urnă  speciala”,  conferă  semne  discriminatorii  procesului  de  votare  pentru  alegătorii  din 
dreapta Nistrului. 

• Constituirea birourilor electorale separate pentru regiunea transnistreană şi crearea unor condiţii  
optimale care ar încuraja cetăţenii să participe mai activ [...].

La 9 iulie  2010 CEC a constituit  37 circumscripţii  electorale  dintre  care  două,  şi  anume nr.3 
Bender şi nr.37, pentru localităţile din stînga Nistrului. Pentru aceste circumscripţii nu au fost constituite 
consilii electorale.

La 13 august prin Hotărîrea nr.3444, CEC a stabilit modalitatea privind participarea cetăţenilor 
Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele 
localităţi  ale  raionului  Căuşeni  la  referendumul  republican  constituţional  din  5  septembrie  2010. 
Alegătorii din localităţile vizate au fost repartizaţi la secţii de votare de pe dreapta Nistrului. Aceştia vor 
fi incluşi în liste electorale suplimentare, cu indicarea biroului electoral al secţiei de votare, iar buletinele 
de vot vor fi introduse în urne separate cu inscripţia „Urnă specială".

• Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare şi educaţie electorală cu scopul implicării  
cetăţenilor din regiunea transnistreană în procesul electoral.

Pînă acum nu au fost întreprinse iniţiative de desfăşurare a campaniilor de informare şi educaţie 
electorală pentru cetăţenii din regiune în vederea implicării în procesul electoral.

C. Comisia Europeană pentru Democraţie prin Lege (Comisia de la Veneţia)

La 15 octombrie 2009, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea Nr.39-XVIII privind 
constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru perfecţionarea cadrului legislativ electoral, care urma 
să elaboreze şi propună modificări la Codul electoral şi în alte acte legislative conexe.

Comisia de la Veneţia a salutat intenţia, din 15 octombrie 2009, a guvernării Republicii Moldova 
de a modifica legislaţia, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral. 

Din totalul de recomandări formulate de Comisia de la Veneţia, o parte au fost reflectate în Codul 
Electoral.  A  fost  asigurat  dreptul  de  exercitare  a  dreptului  de  vot  pentru  condamnaţii  ce  au  comis 
infracţiuni grave şi deosebit de grave. A fost micşorat şi pragul pentru validarea referendumului de la 3/5 
din numărul persoanelor înscrise în liste la 1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale, pentru 
a evita repetarea referendumului. 

O inovaţie la Codul electoral este şi acordarea gratuită a unui minim timp de antenă din contul 
radiodifuzorilor publici pentru publicitate electorală.

Comisia de la Veneţia a recomandat în mod repetat să se reglementeze procedura de constituire a 
secţiilor de votare în statele în care nu sunt reprezentanţe oficiale ale R.Moldova sau constituirea secţiilor 
de votare suplimentare în afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM. În consecinţă, votul 
peste hotare va putea fi exercitat nu numai în misiunile diplomatice ale Moldovei, ci şi în alte instituţii. 
Guvernul va fi responsabil să negocieze deschiderea secţiilor de votare în localităţile populate masiv de 
moldoveni.  Acesta  va finanţa  şi  implementarea  Registrului  electronic  al  alegătorilor,  care  va elimina 
imperfecţiunile din listele electorale tradiţionale.

O noutate pentru Codul electoral care se conformează recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi 
OSCE/BIDDO, este: instituirea unui Centru de instruire continuă în domeniul electoral ca subdiviziune a 
Comisiei  Electorale  Centrale;  asigurarea  unei  libertăţi  mai  mari  în  vederea  desfăşurării  şi  reflectării 
campaniei electorale de către mass-media; definitivarea competenţelor organelor abilitate cu funcţia de 
examinare a contestaţiilor. 

D. Legea din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral
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La 18 iunie 2010 au fost operate mai multe modificări la Codul Electoral al Republicii Moldova, 
publicate în Monitorul Oficial al RM la 29 iulie 2010 şi intrate în vigoare la data publicării (cu excepţia 
cîtorva prevederi care vor intra în vigoare în 2011 şi 2013). 

Modificările  la  Cod  vizează  pragul  de  validare  a  referendumului  constituţional.  Astfel, 
referndumul va fi declarat valid dacă la urne se vor prezenta cel puţin 1/3 din numărul cetăţenilor cu drept 
de vot, şi nu 60 la sută cum era anterior. 

Un alt  amendament  adoptat  este  că partidele  finanţate  din exterior  vor fi  eliminate  din cursă; 
conform procedurii  legale,  Comisia  Electorală  Centrală  va depune o cerere la Curtea de Apel pentru 
anularea înregistrării candidatului în cursa electorală. De asemenea, alegătorii care vor vota multiplu vor 
putea fi traşi la răspundere penală. 

S-a  prevăzut  şi  o  nouă  modalitate  de  desemnare  a  membrilor  Comisiei  Electorale  Centrale. 
Organul electoral central va fi constituit din 9 membri - unul desemnat de preşedintele ţării şi 8 de către 
Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi opoziţiei. În cazul în care mandatul 
Comisiei Electorale Centrale, stabilit pentru 5 ani, expiră în perioada electorală, acesta va fi prelungit de 
drept pentru 90 de zile, pînă la desemnarea altor candidaţi.

Termenul de validare a alegerilor de către Curtea Constituţională rămîne 10 zile, deşi anterior s-a 
propus majorarea acestuia pînă la 30 de zile.

Actualul  proiect  mai  propune crearea  unui  centru  de instruire  continuă  în  domeniul  electoral, 
astfel ca pe viitor în organele electorale de orice nivel să poată fi desemnaţi doar titularii certificatelor de 
instruire calificată.

III. CONSTATARI DIN PERIOADA PREELECTORALA

A. Cadrul normativ
Cadrul  normativ  al  procesului  electoral  privind  desfăşurarea  referendumul  republican  din  5 

septembrie  2010 este  compus  din Codul  Electoral,  hotărîri,  regulamente  şi  instrucţiuni  ale  Comisiei 
Electorale Centrale.

În perioada procesului electoral privind desfăşurarea referendumul republican din 5 septembrie 
2010, în conformitate cu art.22 lit.c  al Codului Electoral, Comisia Electorală Centrală a elaborat un şir de 
regulamente şi instrucţiuni menite să perfecţioneze procedurile electorale.

Astfel, au fost elaborate următoarele regulamente şi instrucţiuni:
1. Regulamentul privind modul de participare a partidelor politice şi a altor organizaţii social-

politice la campania electorală pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional 
din 5 septembrie 2010, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3281 din 13 iulie 2010. 
Aspectele  pozitive  ale  acestui  act  normativ  sunt  explicarea  noţiunii  de  participant,  modul  de 
înregistrare în cadrul referendumului şi explicarea drepturilor acestora. Deficienţele ţin de necesitatea 
clarificării noţiunii de reprezentant cu drept consultativ al participantului în organele electorale şi a 
noţiunii  persoanei de încredere a participantului  la  referendum. Din acest  considerent este incertă 
situaţia privind termenele de înregistrare a acestor categorii de persoane la organele electorale.

2. Regulamentul  privind modalitatea  plasării  publicităţii  electorale  pe  panourile  publicitare  în 
perioada electorală,  aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010. 
Regulamentul stabileşte că participanţii  la referendum  au dreptul să expună în condiţii  egale afişe 
electorale, din momentul înregistrării lor de către organul electoral respectiv. Cu regret însă, acest 
regulament nu explică în detaliu conţinutul publicităţii electorale în vederea neadmiterii publicităţii 
contrare Legii cu privire la publicitate. Mai mult decît atît, există o neconcordanţă între denumirea 
regulamentului şi conţinutul acestuia, în sensul reglementării publicităţii electorale în domeniul privat.

3. Regulamentul  privind finanţarea  campaniilor  electorale  şi  a  partidelor  politice,  adoptat  prin 
Hotărîrea CEC nr.3336 din 16 iulie 2010. Acest Regulament a fost publicat pe pagina web a CEC, la 
rubrica „Referendum 2010”. Însă Regulamentul nu specifică dacă participanţii  la referendum sunt 
obligaţi  să  prezinte  rapoarte  financiare  săptămînale,  la  aceasta  fiind  obligaţi  doar  „concurenţii 
electorali”.  

4. Regulamentul  privind reflectarea  campaniei  electorale  la  referendumul  constituţional  din  5 
septembrie  2010  în  mijloacele  de  informare  în  masă  din  Republica  Moldova,  adoptat  prin 
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Hotărîrea CEC nr.3337 din 16 iulie  2010. Regulamentul  stabileşte forma de exprimare a opţiunii 
privind referendumul, care poate fi doar „pentru” sau „contra”. Astfel, timpii de antenă şi spaţiile în 
ziare se pun la dispoziţia partidelor politice sau organizaţiilor social-politice, în baza cererii, numai 
după  înregistrarea  acestora  de  către  Comisia  Electorală  Centrală  în  calitate  de  participant  la 
referendum  şi  după  exprimarea  opţiunii  „pentru”  sau  „contra”  faţă  de  întrebarea  supusă 
referendumului constituţional. 

5. Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele 
electorale  în  perioada  electorală,  adoptat  prin  Hotărîrea  CEC  nr.3353  din  20  iulie  2010. 
Regulamentul  stabileşte  că  fiecare  „alegător  şi  concurent  electoral”  poate  depune  o  contestataţie 
electorală; din această categorie rămîn totuşi excluşi observatorii naţionali, care sunt şi alegători. 

6. Regulamentul  privind  înregistrarea  prealabilă  a  cetăţenilor  Republicii  Moldova  aflaţi  în 
străinătate, adoptat prin Hotărîrea CEC nr.3354 din 20 iulie 2010. Regulamentul stabileşte procedura 
şi  condiţiile  de  înregistrare  prealabilă  a  cetăţenilor  Republicii  Moldova  cu  drept  de  vot  aflaţi  în 
străinătate. Scopul înregistrării prealabile constă în stabilirea numărului estimativ al alegătorilor care 
pot  vota în  străinătate  şi  a buletinelor  de vot ce  vor fi  distribuite,  înregistrarea prealabilă  nefiind 
obligatorie. Regulamentul  dat  contribuie la  asigurarea  transparenţei  şi  corectitudinii  în  procesul 
electoral. Aceştia vor fi înregistraţi în listele electorale suplimentare. Un plus al acestui regulament 
este faptul că procedura de înregistrare prealabilă este foarte simplă, cetăţenii Republicii Moldova 
care se află în străinătate şi doresc să fie înscrişi în listele electorale de bază avînd posibilitatea de a se 
înregistra prealabil, accesînd pagina web www.voteaza.md, administrată de CEC. 

7. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale, 
adoptat prin Hotărîrea CEC nr.3364 din 23 iulie 2010. Regulamentul stabileşte un şir de reglementări 
care  completează  prevederile  art.39  privind  listele  electorale  ale  Codului  Electoral.  Regulamentul 
intră  în  contradicţie  cu  Codul  Electoral  prin  faptul  că  permite  alegătorilor  să  solicite  eliberarea 
certificatului pentru drept de vot de la biroul electoral al secţiei de votare unde are doar reşedinţă, cu 
toate că Codul Electoral permite astfel de situaţii doar în situaţia domiciliului. O altă contradicţie între 
Codul Electoral şi Regulament ţine de termenul de declarare a noului loc de şedere. Codul Electoral 
prevede termenul de 45 zile iar Regulamentul – 30 zile.  

8. Hotărîrea cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/45 din 20 iulie 2010 
privind  organizarea  secţiilor  de  votare  din  străinătate  pentru  referendumul  republican 
constituţional  din  5  septembrie  2010.  Această  hotărîre  a  fost  supusă  contestaţiei  de  către 
participantul PCRM la referendum. Un argument în favoarea contestaţiei depuse este şi încălcarea 
termenului prevăzut de lege privind constituirea secţiilor de votare. Codul Electoral nu prevede expres 
nulitatea hotărîrilor CEC în cazul depăşirii unor termene, dar cert este că CEC a constituit secţiile de 
votare  din  străinătate  contrar  prevedrilor  legislaţiei  în  vigoare.  Argumentul  utilizat  de  CEC  în 
favoarea hotărîrii adoptate ţine de acordarea posibilităţii mai multor alegători să-şi expună opţiunea.

9. Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste hotarele ţării, 
adoptat prin Hotărîrea CEC nr.3375 din 27 iulie 2010. În premieră, CEC a adoptat un act normativ 
conform căruia sunt stabilite particularităţile organizării şi desfăşurării votării cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotarele ţării.

10. Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, adoptată prin Hotărîrea CEC nr.3391 
din 30 iulie 2010. Instrucţiunea stabileşte că numărul de buletine de vot eliberate membrilor biroului 
electoral al secţiei de votare care pleacă cu urna mobilă trebuie să coincidă cu numărul alegătorilor 
care au cerut votarea la locul aflării.  Cu toate acestea,  CEC nu a luat  în calcul  faptul că, potrivit 
Codului  Electoral,  fiecare  alegător  are  dreptul  la  o  eroare  şi  de  a  solicita  un  alt  buletin  de  vot. 
Suplimentar  Instrucţiunea  stabileşte  că  buletinele  de  vot  de  la  urna  mobilă  trebuie  adunate  la 
buletinele de vot din urnele staţionare înainte ca urnele staţionare să fie desigilate. 

11. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele 
localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la 
referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010.  La 9 iulie 2010 CEC a adoptat 
Hotărîrea 3255 prin care a constituit consiliile elctorale Bender nr.3 şi pentru localităţile din stînga 
Nistrului nr.37. Pînă la momentul de faţă nu există Consiliul electoral al circumscripţiei Bender nr.3 şi 
nici Consiliul Electoral al circumscripţiei pentru localităţile din stînga Nistrului nr.37. Termenul limită 
de  constituire  a  consiliilor  de circumscripţie  a  fost  data  de 16 iulie  2010,  iar  Comisia  Electorală 
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Centrală nu a luat nici o hotărîre pe seama acestei probleme. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr.  3444  din  13.08.2010,  îi  discriminează  pe  cetăţenii  din  localităţile  din  stînga  Nistrului,  în 
municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, prin faptul că aceştia vor fi incluşi în 
listele  electorale  suplimentare;  de asemenea  aceştia  vor introduce buletinele  de vot  într-o urnă cu 
inscripţia  „urnă  specială”.  Rezultatele  numărării  se  vor  consemna  într-un  formular  special  pentru 
numărarea voturilor şi se va întocmi un proces-verbal separat. Circumscripţia electorală municipală 
Bender  nr.3  trebuie  să  aibă  propriile  consilii  electorale  şi  secţii  de  votare.  Din  cauza  că  în 
circumscripţiile nr.37 şi nr.3 lipsesc organele electorale, toate obligaţiile acestora nicidecum nu pot fi 
preluate  de către alte organe electorale  din alte circumscripţii.  Nu trebuie căutate căi  de ocolire  a 
prevederilor legii electorale, ele trebuie executate, pentru ca în rezultat să avem alegeri libere, corecte 
şi valabile.     

B. Testarea Registrului Electronic al alegătorilor

În  calitate  de  experiment,  Comisia  Electorală  Centrală  a  decis  utilizarea  registrului  de  vot 
electronic în mai multe secţii de votare pentru referendumul din 5 septembrie. Fiecare alegător participant 
la experiment va avea un cod personal care va fi introdus în calculator, iar datele vor fi procesate direct de 
CEC. Potrivit secretarului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, registrul electronic va contribui la 
evitarea „turismului electoral” şi la îmbunătăţirea calităţii sistemului de vot.

Totuşi există riscuri ca acest sistem să fie supus unor atacuri cibernetice, după cum s-a întamplat 
la alegerile din aprilie şi cele din iulie 2009, care au fost respinse de autorităţi. Comisia a menţionat că se 
colaborează  cu Serviciul  de Informaţii  şi  Securitate  pentru a  asigura  securitatea  electronică  a  datelor 
electorale.

În  experimentul  din  5  septembrie  vor  fi  atrase  45  de  secţii  de  votare  din  sectorul  Centru  al 
capitalei, unde vor fi plasate cîte două calculatoare şi doi operatori care vor oferi asistenţă alegătorilor. În 
scop de securizare a registrului de vot electronic, CEC va utiliza mai multe servere şi surse de energie 
electrică.12

C. Participanţii electorali

Primii  participanţi  la  referendumul  republican  constituţional  au  fost  înregistraţi  de  Comisia 
Electorală Centrală la 16 iulie 2010. Conform Programului calendaristic întocmit de Comisie, ultima zi de 
înregistrare a participanţilor la referendum a fost 6 august 2010. 

În perioada 16 iulie-6 august s-au înscris 25 de participanţi. În favoarea opţiunii „pentru” pledează 
16 participanţi la referendum:
- Partidul Democrat din Moldova;
- Partidul „Alianţa Moldova Noastra";
- Partidul Liberal;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova;
- Mişcarea Acţiunea Europeană;13

- Partidul Popular Republican;
- Partidul Naţional Liberal;
- Partidul Republican din Moldova;
- Partidul Ecologist „Alianţa Verde din Moldova"14; 
- Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ";
- Partidul Umanist din Moldova;
- Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova;
- Partidul Naţional Român;
- Partidul Muncii;

12 http://www.azi.md/ro/story/13184
13 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_16Iulie140
14 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_20Iulie210
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- Partidul „Moldova Unită - Eдиная Молдова”;
- Partidul „Uniunea Centristă din Moldova".15

       
Nu şi-au exprimat nici opţiunea „pentru” şi nici „contra” următorii 6 participanţi la referendum: 
- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova;
- Mişcarea social-politică Republicana „RAVNOPRAVIE”;
- Partidul Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina";
- Partidul Conservator;
- Mişcarea social-politică „Forţa Nouă";
- Partidul Socialist din Moldova.

Partidul Popular Creştin Democrat, înregistat la 16 iulie, nu şi-a exprimat opţiunea, anunţînd că îşi 
va  prezenta  poziţia  privind  reforma  constituţională  şi  modelul  optim  pentru  Republica  Moldova  pe 
parcursul campaniei electorale. 

Unicul  participant  la  referendum  care  s-a  exprimat  expres  „contra”  problemei  supuse 
referendumului  este  Partidul  Politic  ,,Patrioţii  Moldovei",  înregistrat  la  5  august.  În  aceeaşi  zi  la 
competiţia  electorală  a  aderat  Partidul  Social  Democrat,  care  a  declarat  că  va  îndemna  cetăţenii  să 
boicoteze referendumul. 

La  27  iulie,  CEC  a  atenţionat  partidele  politice,  înregistrate  în  calitate  de  participanţi  la 
referendum la data de 16 iulie 2010, în legătura cu neprezentarea rapoartele financiare la situaţia zilei de 
23 iulie  2010.  Avertismentele  au fost  primite  de Partidul  Democrat  din  Moldova,  Alianţa  „Moldova 
Noastră”,  Partidul  Comuniştilor  din  Republica  Moldova,  Partidul  Liberal,  Mişcarea  social-politică 
Republicană „RAVNOPRAVIE”,  Partidul Liberal Democrat din Moldova,  Partidul „Mişcarea Acţiunea 
Europeană”, Partidul Popular Creştin Democrat si Partidul Popular Republican.16

În cadrul şedinţei din 5 august, Comisia a abrogat hotărîrea sa din data de 27 iulie 2010, prin care 
atenţionase anterior 9 participanţi la referendumul privind neprezentarea rapoartelor financiare.

Totodată,  CEC  a  avertizat  Mişcarea  social-politică  Republicană  „RAVNOPRAVIE”,  Partidul 
Popular  Republican,  Partidul  Politic  „Partidul  Socialiştilor  din  Moldova  „Patria-Rodina”,  Partidul 
Republican din Moldova17, care nu au prezentat rapoartele financiare în termenul stabilit de art. 38 alin.(8) 
din Codul electoral.18

D. Prestaţia Administraţiei Publice Locale
Reprezentanţii Administraţiei Publice Locale au fost îndemnaţi de Comisia Electorală Centrală să 

acorde  atenţie  maximă  procesului  de  întocmirea  şi  verificare  a  listelor  electorale.19 Potrivit  Codului 
electoral,  listele electorale se întocmesc de către primărie,  în două exemplare pentru fiecare secţie de 
votare şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în raza acestora, indiferent de locul aflării 
lor la moment. Listele întocmite de primării trebuie verificate de către acestea la domiciliul alegătorilor 
înscrişi în ele. Comisia a evidenţiat importanţa întocmirii calitative a listelor electorale ca element de bază 
pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral.

Analizînd acţiunea Consiliului Municipal Bălţi, care a adoptat la 27 iulie 2010, cu majoritate de 
voturi,  o  declaraţie  prin  care  îndeamnă alegătorilor  să  boicoteze  referendumul  constituţional  de  pe 5 
septembrie, pot fi subliniate următoarele:

Activitatea Consiliilor locale se rezumă doar la treburile din teritoriul pe care îl au în administrare 
şi nu pot decide alte  probleme de interes naţional,  ca de exemplu chestiuni  legate  de un referendum 
republican. Aceasta şi este esenţa descentralizării administrative, a divizării puterii în stat şi împărţirii 
teritoriului statului în unităţi  administrative-teritoriale. Respectiv, fiecare unitate administrativ-teritorială 
îşi  are  propriile  organe  de  conducere,  care  sunt  responsabile  de  circumscripţia  teritorială  aflată  în 
gestiune. Conform art 112 alin.2 al Constituţiei RM, “Consiliile locale activează, în condiţiile legii, ca 

15 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_5August204
16 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_27Iulie(Sedinta)165
17 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_5August204
18 Art. 38, al. 8 al Codului Electoral prevede: “Concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor

electorale respective rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli  
conform destinaţiei.”
19 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_11August208
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autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe.” Art.14 al legii privind 
administraţia public locală menţionează: “Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile 
legii,  în  toate  problemele  de  interes  local,  cu  excepţia  celor  care  ţin  de  competenţa  altor  autorităţi 
publice.” Analizînd prevederile legale enumerate, se înţelege că consiliile locale au împuterniciri legale 
doar în teritoriul administrat şi nu pot interveni în treburile publice naţionale. 

Consiliile locale sunt autorităţi de stat, făcînd parte din mecanismul statului, din această cauză, în 
calitate de instituţii statale, ele trebuie să colaboreze cu celelalte autorităţi de stat, să activeze în baza 
atribuţiilor care le-au fost delegate de lege. Respectiv, activitatea de legiferare este o activitate exclusivă, 
ce  ţine  de  competenţa  Parlamentului.  Parlamentul  unica  autoritate  legislativă,  care  decide  şi  iniţiază 
procedura de revizuire a Constituţiei, obligă celelalte autorităţi să i se conformeze, şi să se conformeze 
actelor  adoptate  de către  Parlament,  acestea  trebuie  să  execute  actele  Parlamentului,  şi  nu să  creeze 
obstacole în realizarea lor juridică şi în practică. 

Consilierii-membri de partid nu au dreptul să facă agitaţie electorală prin intermediul mandatelor ce 
le-au revenit, şi nici să utilizeze şedinţele consiliului ca mijloc de a-şi realiza sarcinile politice. Acţiunea 
de utilizare a mandatelor pentru a face agitaţie electorală reprezintă o încălcare electorală şi ar trebui 
pedepsită conform legislaţiei. Conform art.10 al legii privind statutul alesului local nr.768 din 02.02.2000, 
“alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor,  să contribuie prin exemplu personal la 
consolidarea autorităţii  administraţiei  publice locale  pe care  o reprezintă,  onorarea obligaţiilor  civice, 
asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.” Art.16 al aceleeaşi legi prevede: “ Alesul local, în 
limitele  competenţei  sale,  contribuie  la  realizarea  prevederilor  legilor  şi  ale  altor  acte  normative,  la 
implementarea  programelor  şi  planurilor  naţionale  şi  locale  în  toate  domeniile  de  activitate  social-
economică.” Deci, alesul local trebuie să contribuie la implementarea legilor şi altor acte normative, dar 
nu să împiedice cetăţenii să-şi realizeze drepturile sale constituţionale, în cazul nostru dreptul la vot. Prin 
acţiunile sale ilegale, prin faptul că nici nu are împuternicirea legală de a boicota alegerile (referendumul), 
Consiuliul municipal Bălţi încearcă să limiteze dreptul la vot al cetăţenilor.

Conform art 47 alin.1 al Codului electoral al RM, doar cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi 
alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor 
au dreptul de a face agitaţie electorală şi doar prin mijlocele permise de lege. Astfel consiliile locale nu 
sunt  incluse  în  această  enumerare  exclusivă.  Semnale  similare  celor  din  municipiul  Bălţi  au  fost 
constatate şi în raioanele Ocniţa, Basarabeasca şi în UTA Găgăuzia.

E. Codul de conduită 

La 16 iulie 2010, participanţii la campania electorală, atît partidele politice, cît şi instituţiile mass-
media,  prin  persoane  împuternicite  oficial,  au  fost  invitaţi  să  semneze  „Codul  de  conduită  privind 
desfăşurarea  şi  reflectarea  campaniei  electorale  la  referendumul  republican  constituţional  din  5 
septembrie 2010”20.  Potrivit  Codului Electoral,  Codul de conduita21 poate fi semnat  pîna la începerea 
campaniei electorale.

Potrivit datelor furnizate de CEC, Alianţa „Moldova Noastra” este deocamdată unicul partid care 
a  semnat  Codul  de Conduită  privind  desfăşurarea şi  reflectarea  campaniei  electorale  la  referendumul 
republican constituţional din 5 septembrie 2010, la data de 20 iulie.22

F. Respectarea Programului Calendaristic de către Administraţia electorală

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului 
republican constituţional din 5 septembrie 2010 a fost aprobat prin Hotărîrea Comisie Electorale Centrale 
nr. 3254, din 9 iulie 2010. 

Potenţialele  neregularităţi  în  implementarea  Programului  au  fost  semnalate  de  Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova, în persoana juristului Sergiu Sîrbu, care a depus la Curtea de Apel 
din Chişinău o cerere de chemare în judecată împotriva CEC, la data de 5 august 2010. PCRM a obiectat 
faţă de acordul dat de Comisie în privinţa deschiderii secţiilor de votare peste hotare, în afara celor din 

20 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_16Iulie601
21 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Codul_de_Conduita711 
22 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_20Iulie210
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cadrul misiunilor diplomatice.23 Potrivit PCRM, CEC a încălcat prevederile Codului Electoral. Pe lîngă 
lipsa de acorduri semnate de autoritatile naţionale cu statele gazdă unde sunt activate secţiile de votare 
suplimentare din afara ţării, comuniştii au protestat împotriva încălcării termenului limită de constituire a 
acestor secţii cu cel puţin patru zile.24

La 6 august 2010, CEC a publicat răspunsul său contestaţiei PCRM privind solicitarea de anulare 
a  hotărîrii  nr.  11,  din  3  august  2010,  adoptată  de  Consiliul  electoral  al  circumscripţiei  electorale 
municipale Chişinău nr. 1, referitoare la deschiderea secţiilor de votare în străinătate.25 În conformitate cu 
documentul emis, Comisia a respins toate acuzaţiile legate de încălcărea prevederilor art. 29 alin. (3) din 
Codul electoral, care stipulează constituirea secţiilor de votare în străinătate anterior finalizării procedurii 
de înregistrare prealabilă a alegătorilor. Conform aprecierilor CEC, listele electorale de bază din afara 
ţării se întocmesc de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare în cazul secţiilor deschise pe lîngă 
acestea  şi,  respectiv,  de  către  CEC în  cazul  înregistrării  prealabile  a  cetăţenilor,  în  baza  informaţiei 
obţinute în urma înregistrării cetăţenilor prin intermediul paginii web - www.voteaza.md, administrată de 
CEC. 

Totodată,  potrivit  Regulamentului  privind  înregistrarea  prealabilă  a  cetăţenilor  Republicii 
Moldova aflaţi în străinătate, aprobat prin hotărîrea nr. 3354 din 20 iulie 2010, înregistrarea prealabilă a 
alegătorilor nu este obligatorie. Chiar dacă nu se înscriu din timp, alegatorii îşi pot exercita dreptul de vot, 
prezentîndu-se în ziua alegerilor la secţia de votare respectivă.

Prin urmare, pretenţiile PCRM privind încălcarea termenelor de constituire a secţiilor de votare 
din străinătate au fost considerate drept neîntemeiate de către Comisie, deoarece înregistrarea prealabilă 
este facultativă pentru cetăţenii moldoveni. De aceea, această procedură nu poate condiţiona înfiinţarea 
secţiilor de votare, fiind introdusă pentru a estima numărul de alegători, fapt ce a durat pînă la 10 august 
2010.26 

Programul calendaristic, prevede aprobarea pînă la 13 iulie 2010 a devizului de cheltuieli pentru 
organizarea  şi  desfăşurarea  referendumului  republican  constituţional  din  5  septembrie  2010.  CEC  a 
aprobat acest deviz la 16 iulie 2010. 

Programul  calendaristic,  prevede  organizarea  seminarelor  de  instruire  pentru  preşedinţii  şi 
secretarii  consiliilor  electorale  ale  circumscripţiilor  raionale/municipale/UTA Găgăuzia,  la  data  de 13 
iulie 2010. Instruirea a avut loc la 28 iulie 2010.27

G. Observaţii privind elaborarea calendarului electoral privind desfăşurarea referendumul din 5 
septembrie 2010

Referitor la erorile din cadrul programului calendaristic aprobat prin hotărîrea comisiei electorale 
centrale nr. 3254 din 9 iulie 2010, se atenţionează:

1. Nu a fost corect indicat că participanţii sunt obligaţi săptămînal să prezinte către Comisia Electorală 
Centrală   rapoarte  financiare  despre  mijloacele  financiare  şi  alte  forme  de  susţinere  materială  , 
deoarece  prevederile  menţionate  anterior  din  art.  38  alin.1  lit.a  al  Codului  Electoral  se  referă  la 
alegerile  parlamentare.  Din  cauza  acestei  erori  din  program,  Comisia  Electorală  Centrală  a  emis 
Hotărîrea  nr.3373  din  27  iulie  2010,  prin  care  a  atenţionat  participanţii  înregistraţi  să  prezinte 
rapoartele  financiare  în  termenul  săptămînal,  însă  mai  apoi,  la  iniţiativa  participanţilor  şedinţelor 
Comisiei Electorale Centrale,  CEC a abrogat-o printr-o altă hotărîre. Totuşi, rectificări în calendarul 
electoral nu s-au făcut, erorile persistînd şi la momentul de faţă.

2. Nu a fost corect indicat că pînă la 5 august 2010, inclusiv (cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua 
referendumului), alegătorii care şi-au schimbat locul de şedere sunt obligaţi să declare locul nou de 
şedere la organele administraţiei publice locale pentru înscriere în listele de cetăţeni cu dreptul de a 
participa la referendum. Aceste prevederi sunt conforme noului conţinut al art.39 alin.8 din Codul 
electoral,  adoptate  prin  Legea  nr.  119 din 18.06.2010 pentru  modificarea  şi  completarea  Codului 

23 http://www.azi.md/ro/story/13052
24 http://www.azi.md/ro/story/13052 
25 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_3441_PCRM117
26 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_9August(Pre-Inregistrare)135
27 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_28Iulie(seminar)174
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electoral. Totuşi, noile prevederi ale art.39 ale Codului Electoral vor intra în vigoare în 2011, iar pînă 
atunci se vor aplica în continuare vechile prevederi ale Codul Electoral, conform cărora pînă la data 
de 21 iulie 2010, inclusiv (cel tîrziu cu 45 de zile înainte de ziua referendumului), alegătorii care şi-au 
schimbat locul de şedere sunt obligaţi să declare locul nou de şedere la organele administraţiei publice 
locale pentru înscriere în listele de cetăţeni cu dreptul de a participa la referendum. 

3. Nu a fost corect indicat că pînă la 13 august 2010, inclusiv, va avea loc prezentarea de către CEC a 
listelor  electorale  în  format  electronic.  Conform  punctului  22  al  Regulamentului  CEC  privind 
întocmirea,  administrarea,  transmiterea  şi  actualizarea  listelor  electorale,  listele  electorale  vor  fi 
plasate pe pagina web a CEC cu 20 de zile înainte de ziua petrecerii referendumului. Deci, pînă la 
data de 15 august, listele electorale  vor fi plasate pe pagina web a CEC.

4. Nu a fost corect indicat că pînă 16 august 2010, listele electorale vor fi prezentate, semnate de primar, 
birourilor  electorale  ale  secţiilor  de  votare.  Conform  art.40  alin.1  al  Codului  Electoral,  listele 
electorale vor fi prezentate, semnate de primar, birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 20 de 
zile înainte de ziua referendumului.  Deci, pînă la data de 15 august 2010, listele electorale vor fi 
prezentate, semnate de primar, birourilor electorale ale secţiilor de votare.

5. Nu a fost corect indicat că pînă la 16 august 2010, inclusiv, va avea loc plasarea de către Comisia 
Electorală Centrală a listelor electorale pe pagina web şi accesibilitatea acestora în localurile secţiilor 
de votare. Conform art.40 alin.1 al Codului Electoral, listele electorale se fac accesibile în localurile 
secţiilor de votare şi vor fi plasate pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, cu 20 de zile înainte 
de ziua alegerilor. Deci, pînă la data de 15 august, listele electorale vor fi plasate pe pagina web a 
Comisiei Electorale Centrale şi vor fi accesibile în localurile secţiilor de votare.

6. Nu a fost corect indicat că pînă la 2 septembrie 2010, inclusiv, vor fi tipărite şi distribuite buletinele 
de vot, consiliilor electorale de circumscripţie. Conform art.49 alin.2 al Codului Electoral, buletinele 
de vot, vor fi tipărite şi distribuite consiliilor electorale de circumscripţie cel tîrziu cu 3 zile înainte de 
ziua referendumului. Deci, pînă la 1 septembrie 2010, inclusiv, vor fi tipărite şi distribuite buletinele 
de vot, consiliilor electorale de circumscripţie.

H. Observatorii naţionali şi internaţionali 

Secretarul  CEC,  Iurie  Ciocan,  a  confirmat  că  din  partea  Organizaţiei  pentru  Securitate  şi 
Cooperare în Europa (OSCE) vor fi delegate două persoane. Totuşi, organizaţia internaţională califică 
referendumul ca o chestiune internă a Moldovei, care vizează reformarea cadrului legal. Potrivit poziţiei 
OSCE, rolul principal în monitorizare trebuie să îl deţină ONG-urile şi alte grupuri de observatori din 
ţară.28

Pe data de 5 august, Comisia a constituit Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali, care 
va asigura o activitate mai eficientă a observatorilor. În componenţa acestui oficiu vor intra 9 membri, 
care  vor avea mai  multe  atribuţii,  printre  care şi  coordonarea activităţilor  cu CEC privind asigurarea 
activităţilor observatorilor internaţionali.29

Desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 va fi monitorizată de 
un  număr  de  206  observatori  naţionali  şi  internaţionali.  În  comparaţie  cu  Alegerile  parlamentare 
anticipate de la 29 iulie 2009 şi Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 numărul observatorilor este 
mult mai mic.

Pînă la 22 iulie 2009, CEC a acreditat 122 de observatori internaţionali şi 2374 naţionali din partea 
diferitor organizaţii nonguvernamentale şi misiuni diplomatice.30 

Totodată, ţinem să precizăm că alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 au fost monitorizate de 
3134 observatori naţionali şi internaţionali. Din totalul persoanelor acreditate, 2532 au fost observatori 
naţionali,  înaintaţi  de  14  organizaţii  neguvernamentale,  precum  şi  concurenţi  electorali.  Cei  602 
observatori internaţionali au fost propuşi spre acreditare de către 28 de organizaţii internaţionale, guverne 
ale statelor străine şi organizaţii neguvernamentale din străinătate.31

28 http://www.europalibera.org/content/article/2125529.html
29 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_3419684
30 http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/electoral-news/20090722/
31 http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/electoral-news/20090402/
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I. Constituirea organelor electorale 
 

La  formarea  organelor  electorale  au  participat  membrii  partidelor  cu  fracţiuni  parlamentare: 
PCRM, PLDM, PL, PD si AMN. În conformitate cu prevederile art.27 şi 29 din Codul Electoral organele 
electorale  se  constituie  cu  participarea  reprezentanţilor  din  “partidele  reprezentate  în  parlament”. 
Reprezentanţii altor formaţiuni politice care sunt reprezentate în organul  legislativ nu au putut asista la 
constituirea organelor electorale, printre care – Mişcarea Acţiunea Europeană şi “Moldova Unită”.

IV. REGIUNEA TRANSNISTREANA

Responsabilitatea pentru menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de 
votare repartizate pentru votanţii din regiunea transnistreană o poartă Ministerul Afacerilor Interne, în 
conformitate cu obligaţiunile stipulate de Codul electoral.

De asemenea, Comisia a făcut apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată 
de Control,  în vederea monitorizării  desfăşurii  paşnice şi  menţinerii  siguranţei  procesului electoral  în 
cadrul secţiilor de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate.32 

Într-una  din  afirmaţiile  sale,  reprezentantul  CEC  al  RMT  Petru  Denisenco  a  declarat  că 
„autorităţile de la Tirapol nu vor permite deschiderea secţiilor de votare pentru referendum în Transnistria 
şi  nici  nu  vor  pune  piedici  în  realizarea  acestui  drept  cetăţenilor  RM,  care  vor  putea  vota  doar  în 
Moldova”.  Nu se cunoaşte deocamdată poziţia acestuia vizavi de deschiderea secţiei de votare în satul 
Corjova, raionul Dubăsari. 

Activităţile  specifice  campaniei  electorale  sunt  practic  absente  în  regiunea  transnistreană. 
Alegătorii nu au posibilitatea deplină de a se informa în legătură cu referendumul din 5 septembrie 2010, 
de a cunoaşte în ce scop acesta va fi desfăşurat, efectele lui, participanţii electorali şi mesajul electoral al 
acestora. De regulă, concurenţii electorali ignoră alegătorii din regiunea transnistreană. 

Specific regiunii, informaţiile din mass-media regională poartă un caracter confuz şi ambiguu. Pe 
de o parte, unele surse media s-au străduit să informeze locuitorii despre desfăşurarea refendumului din 5 
septembrie, altele au publicat opinia unor analişti politici din regiune, dar şi din Rusia, privind esenţa 
referendumului, care ar fi fost organizat în interesele actualei guvernări.   

V. ÎNGRIJORĂRI

- Absenţa informaţiei sau informarea lacunară la unele secţii de votare din străinătate pot influenţa 
negativ participarea la votare a cetăţenilor moldoveni aflaţi în afara ţării.

- Încălcarea termenului de constituire a secţiilor de votare, indicat în art.29 al Codului Electoral, 
poate  conduce  la  contestarea  rezultatelor  votării  în  secţiile  de  votare  respective,  precum  şi 
anularea lor.

- Testarea Registrului electronic poate fi compromisă ca urmare a potenţialelor atacuri cibernetice, 
care au avut depistate la alegerile din 2009.

- Ignorarea Codului de conduită de către unii participanţi electorali şi instituţii media poate genera 
încălcarea prevederilor legale sau desfăşurarea vicioasă a campaniei electorale.

- Prezenţa  unui  număr  mai  mic  de  observatori  naţionali  şi  internaţionali  la  referendumul 
constituţional poate minimiza legimitatea internaţională faţă de reforma constituţională întreprinsă 
de AIE.

- Activitatea  organelor  electorale  poate  fi  paralizată  din  cauza  lacunelor  legislative  privind 
nesacţionarea membrilor organelor electorale pentru neprezentarea sau sustragerea de la prezenţă 
în ziua desfăşurării referendumului 

- Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, prevede că numărul buletinelor de vot 
eliberate alegătorilor, corespunde cu numărul acestora, ceea ce poate leza dreptul la exercitarea 
votului şi principiul egalităţii votării, în cazul în care buletinul de vot va fi deteriorat.

32 http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_13August%28Transnistria%29180
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- Organizarea  întîrziată  a  seminarelor  de  instruire  a  membrilor  organelor  electorale,  ar  putea 
influenţa aptitudinile lor de administrare eficientă a procesului electoral. 

- Participarea redusă a populaţiei din partea stângă a Nistrului din cauza lipsei unor reglementări 
privind asigurarea cu transport public către secţiile de votare din localităţile de pe malul drept, a 
posibilităţii de obţine certificate pentru drept de vot, precum şi din cauza derulării unei campanii 
de informare şi educaţie electorală nesatisfăcătoare.

- Din cauza folosirii „urnelor speciale” pentru alegătorii din localităţile din stînga Nistrului , unele 
localităţi din raionul Căuşeni şi Bender, apare riscul discriminării lor.

- Din cauza preluării  obligaţiilor  privind votarea cetăţenilor din localităţile din stînga Nistrului , 
unele localităţi  din raionul Căuşeni şi Bender, de către organele electorale din circumscripţiile 
vecine, apare riscul aglomerării în procesul de votare.

VI. RECOMANDĂRI

Comisiei Electorale Centrale:

- Respectarea întocmai a prevederilor programelor calendaristice privind termenului de constituire a 
secţiilor de votare, şi introducerea unor amendamente exhaustive referitoare secţiile de votare în 
străinătate.

- Asigurarea  unor  măsuri  suplimentare  privind  securizarea  Registrului  Electoral  Electronic, 
împotriva atacurilor cibernetice.

- Revizuirea Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, pentru a asigura un număr 
necesar de buletine de vot, cu scopul garantării dreptului de a-şi exercita votul pentru alegători.

- Organizarea  în  termenii  prevăzuţi  în  programele  calendaristice  a  activităţilor  pentru  membrii 
organelor electorale, în vederea administrării eficiente a procesului electoral. 

- Desfăşurarea campaniilor de informare şi educaţie electorală pentru a asigura participarea înaltăa a 
populaţiei din partea stângă a Nistrului.

- Crearea unor secţii de votare pentru cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului , unele localităţi 
din raionul Căuşeni şi Bender, în circumscripţiile indicate la moment.

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Guvernului RM:

- Funcţionarea eficientă a misiunilor diplomatice în vederea bunei desfasurări a procesului electoral 
pentru cetăţenii moldoveni de peste hotare.

- Îmbunătăţirea componentei on-line a activităţilor de comunicare şi informare a cetetăţenilor aflaţi 
peste hotare în perioada desfăşurării referendumului republican din 5 septembrie. 

Participanţii electorali:
- Semnarea Codului de conduită de către toţi  participanţi  electorali  indiferent de opţiune pentru 

referendum.

 Mass Media:
- Semnarea  Codului  de  conduită  în  vederea  informării  corecte  şi  echidistante  despre  procesul 

electoral

Societatea civilă şi organizaţiile internaţionale în RM:
- Acordarea unei atenţii sporite referendumului republican, prin majorarea numărului de observatori 

naţionali şi internaţionali.
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