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I. REZUMAT 
 

Efortul de monitorizare Promo-LEX a constatat în perioada de monitorizare 14 august – 2 
septembrie prestaŃie în mare parte echidistantă din partea administraŃiei electorale şi publice, dar 
şi unele nereguli atît în procesul de organizare a scrutinului cît şi din partea participanŃilor 
electorali. 

În perioada monitorizată efortul Promo-LEX nu a constatat tratare discriminatorie a 
participanŃilor electorali de către administraŃia publică. Printre tendinŃele pozitive se numără şi 
faptul că misiunile diplomatice ale Republicii Moldova au publicat pe paginile web ale sale 
informaŃie despre Referendum şi procesul de votare. 

Totuşi, efortul Promo-LEX a constat o serie de nereguli în pregătirea scrutinului. 
Aproape jumătate din listele electorale au fost întocmite şi prezentate CEC de către administraŃia 
publică locală cu o întârziere considerabilă. CEC, la rândul său, nu a plasat listele pe pagina sa 
web, precum se planifica anterior, iar birourile electorale au afişat cu întârziere listele electorale 
pentru verificare de către alegători.  

Birourile secŃiilor de votare au fost constituite cu întârziere în multe localităŃi din Ńară. În 
cazul a două localităŃi secŃiile nu au fost constituite până în momentul publicării raportului. 

O serie de partide şi organizaŃii social-politice înregistrate oficial de CEC în calitate de 
participanŃi la referendum au prezentat administraŃiei electorale rapoarte financiare incomplete şi 
cu întârziere. Aproape jumătate din participanŃi au eşuat să prezinte CEC rapoartele financiare 
cerute. La rîndul său CEC a întreprins puŃine măsuri de verificare a datelor prezentate de către 
participanŃi în rapoartele financiare. 

Promo-LEX a constatat câteva cazuri separate dar îngrijorătoare de influenŃă abuziva 
asupra alegatorilor. Observatorii au semnalat exercitare de influenŃă asupra alegătorilor din 
partea reprezentanŃilor unor instituŃii publice, inclusiv universităŃi. Efortul a constatat câteva 
cazuri cînd participanŃii au oferit donaŃii materiale alegătorilor sau instituŃiilor, în context 
electoral. 

Efortul de monitorizare Promo-LEX se bazează pe observare directă efectuată de către o 
reŃea de 42 de observatori pe termen lung situaŃi în toate raioanele Ńării. Constatările şi 
recomandările efortului sunt formulate cu bună credinŃă şi urmăresc scopul îmbunătăŃirii 
procesului electoral. Efortul Promo-LEX conştientizează că un astfel de scrutin se desfăşoară 
pentru prima data în Republica Moldova şi îşi propune să contribuie constructiv la stabilirea şi 
îmbunătăŃirea practicilor democratice în Moldova.  

Promo-LEX va monitoriza desfăşurarea scrutinului în ziua de 5 septembrie prin 
amplasarea a 300 de observatori pe termen scurt în secŃiile de votare dintr-un eşantion 
reprezentativ la nivel naŃional. Efortul Promo-LEX va publica rapoarte intermediare în ziua 
scrutinului şi un raport de totalizare a constatărilor din 5 septembrie imediat după scrutin. 
Metodologia de observare nu permite efortului Promo-LEX să evalueze independent rata de 
participare la scrutin.  

Efortul Promo-LEX va desfăşura o Numărătoare Rapidă a rezultatelor votării (Quick 
Count) şi va anunŃa rezultatele acesteia îndată ce vor fi disponibile. 
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II. EFORTUL DE MONITORIZARE PROMO-LEX  
 

Monitorizarea referendumului republican constituŃional, care se va desfăşura la 5 
septembrie, este un proiect realizat de AsociaŃia Promo-LEX în cadrul CoaliŃiei Civice pentru 
Alegeri Libere şi Corecte „CoaliŃia 2009”. Aceasta este o uniune benevolă de organizaŃii non-
guvernamentale, care implementează proiecte întru îmbunătăŃirea procesului electoral şi sporirea 
încrederii cetăŃenilor în proces. Diversele programe de monitorizare a alegerilor în cadrul 
„CoaliŃiei 2009” sunt implementate atât de către AsociaŃia Promo-LEX, cât şi de către alte 
organizaŃii care fac parte din aceasta. 

Efortul Promo-LEX de monitorizare a referendumului republican constituŃional din 5 
septembrie 2010, include 42 observatori pe termen lung (OTL), ce monitorizează procesul 
electoral în toate circumscripŃiile electorale din Republica Moldova în perioada 13 august 2010 – 
10 septembrie 2010. OTL sunt asistaŃi de 300 observatori pe termen scurt (OTS), ce reprezintă 
15% din totalul secŃiilor de votare din Ńară. OTS au fost repartizaŃi în teritoriu în baza unui 
eşantion reprezentativ, marja de eroare a rezultatelor fiind calculată la 0,5%. Aceşti observatori 
vor monitoriza procesul electoral doar în ziua scrutinului şi doar la secŃiile de votare repartizate. 
Activitatea tuturor observatorilor este coordonată de către o echipă centrală, structura căreia a 
fost concepută anterior scrutinului. 

Acest proiect este susŃinut financiar şi tehnic de către OrganizaŃia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa (OSCE), Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova, FundaŃia Est-
Europeană din resursele acordate de AgenŃia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare 
InternaŃională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, Fondului NaŃional 
pentru DemocraŃie (NED), AgenŃia Statelor Unite pentru Dezvoltare InternaŃională (USAID) 
prin intermediul FundaŃiei Eurasia. 

Opiniile exprimate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al 
finanŃatorilor. 
 
 
II. CONSTATĂRI DIN PERIOADA ELECTORALĂ  
 
A. AdministraŃia Publică 
  

RelaŃia cu participanŃii la referendum 

Către 2 septembrie 2010 nu au fost constatate cazuri de discriminare de către 
administraŃia publică faŃă de participanŃii la referendum. 

Totodată, au fost constatate cazuri de favorizare a unor participanŃi la referendum. Astfel, 
în perioada 16-19 august 2010, în incinta Primăriei or.Ştefan Vodă au fost afişate  materiale de 
agitaŃie electorală ale participantului PCRM. 

Un caz similar a fost înregistrat în s.Dubăsarii Vechi, r-ul Criuleni, unde în incinta secŃiei 
de votare au fost afişate materiale de agitaŃie electorală ale participantului PLDM. 

Două cazuri în care poliŃia a reŃinut persoane ce distribuiau materiale de agitaŃie 
electorală au fost observate în sect. Botanica mun. Chişinău şi or. Cahul. În ambele cazuri, 
persoanele reŃinute distribuiau materiale de agitaŃie electorală cu îndemnul de a boicota 
referendumul. Persoanele au fost reŃinute sub pretextul că materialele distribuite nu conŃineau 
referinŃă la fondul de finanŃare din care au fost tipărite.   
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Listele electorale 

În conformitate cu programul calendaristic de organizare şi desfăşurare a referendumului, 
termenul limită în care autorităŃile publice locale (APL) şi misiunile diplomatice de peste hotare 
trebuiau să prezinte listele electorale către CEC a expirat la 13 august 2010. 

Către 17 august 2010, CEC a recepŃionat liste electorale pentru doar jumătate din secŃiile 
de votare (1070 din totalul de 2035 de secŃii constituite). Până în dimineaŃa zilei de 20 august 
2010,  CEC a informat despre recepŃionarea listelor electorale pentru încă 263 de secŃii, ca în 
seara aceleiaşi zile să anunŃe că a primit toate listele electoare (adică pentru încă 702 secŃii de 
votare).  

Prin intermediul site-ului oficial al Primăriei mun.Chişinău, alegătorii pot verifica on-line 
prezenŃa în listele electorale. CetăŃenii fără acces la Internet pot verifica listele prin intermediul 
liniei fierbinŃi instituite de Primărie. 

 

Implicarea administraŃiei publice locale în acŃiuni de agitaŃie electorală 

La 19 august 2010, primarul or. Ştefan Vodă, Gheorghe Anghel, însoŃit de consilieri 
locali din partea PCRM şi membri ai PCRM, au desfăşurat în timpul orelor de serviciu o întâlnire 
cu locuitorii, în care au îndemnat alegătorii să boicoteze referendumul. 
 
 
B. AdministraŃia electorală 
 
 Constituirea secŃiilor de votare 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin.10 Cod Electoral, Birourile electorale ale secŃiilor de 
votare (BESV) urmează să-şi înceapă activitatea cu cel puŃin 25 de zile înainte de ziua scrutinului. Astfel 
toate BESV-urile urmau a fi contituite până la 10 august 2010. Întârzieri au fost înregistrate în 

circumscripŃiile electorale: Anenii Noi (1 BESV), Cimişlia (8 BESV), Criuleni (3 BESV), 
Drochia (1 BESV), Dubăsari (1 BESV), Leova (8 BESV), Rezina (1 BESV). 

În conformitate cu art.29 alin.14 al Codului Electoral, CEC este obligată să constituie 
secŃii de votare pentru ca toŃi alegătorii să-şi poată exercita dreptul de vot.  

Până în prezent nu au fost constituite secŃii de votare pentru alegătorii cu domiciliu în 
localitatea Cotul Morii, r-nul Hânceşti, şi nici nu au fost adoptate instrucŃiuni referitor la 
procedura de participare la vot pentru aceşti cetăŃeni. Toate acestea au loc în pofida vizitei de 
evaluare efectuate în această localitate de către preşedintele CEC Eugeniu Ştirbu şi membrul 
CEC Pavel Midrigan la 16 August 2010. Potrivit secretarului Consiliului Electoral Raional 
(CER) Hânceşti, alegătorii cu domiciuliu în Cotul Morii urmează a fi informaŃi despre 
modalitatea de votare pe data de 4 Septembrie 2010. 

Misiunile diplomatice din Portugalia, Grecia si Federatia Rusa cu întărziere dar au 
publicat informaŃia despre adresele şi datele de contact ale secŃiilor de votare din aceaste Ńări.  
 

Listele electorale 

În conformitate cu art.40 alin.1 Cod Electoral, listele electorale urmau a fi făcute 
accesibile cu 20 de zile înainte de scrutin. 

Nerespectarea acestei prevederi a fost observată în Cahul (7 SV), Călăraşi (1 SV), 
Căuşeni (1 SV), Chişinău (3 SV), Cimişlia (1 SV), Criuleni (4 SV), Şoldăneşti (4 SV), Străşeni 
(5 SV), Rezina (1 SV). 
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Deasemenea, cu 20 zile înainte de referendum, CEC urma să plaseze pe pagina sa web 
listele electorale, fapt ce nu s-a realizat nici până în prezent. 
 

InsuficienŃa invitaŃiilor pentru participarea la referendum 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii nr.3279 din 13 iulie 2010, CEC a dispus tipărirea 
a 1,5 milion de invitaŃii pentru participare la referendum, în timp ce cca. 2 milioane 660 mii de 
alegători sunt înregistraŃi oficial. InsuficienŃă de invitaŃii a fost constatată în circumscripŃiile 
electorale: Cahul, Călăraşi, Căuşeni, toate sectoarele municipului Chişinău, Cimişlia, Criuleni, 
Făleşti, Soroca, Ştefan Vodă. 
 

Verificarea rapoartelor financiare ale participanŃilor la referendum 

Pe data de 20 august 2010, prin hotărârea nr 3474, CEC a aprobat raportul financiar 
privind veniturile şi cheltuielile participanŃilor în campania electorală pentru referendumul 
republican constituŃional din 5 septembrie 2010. 

 termen sau cu întîrziere de pînă la 3 zile, rapoartele financiare au fost prezentate de 14 
din cei 25 participanŃi înregistraŃi la referendum. Din aceşti 14 participanŃi, mijloace financiare la 
capitolele venituri şi cheltuieli au declarat doar 5 participanŃi la referendum.  

În termenii prevăzuŃi de lege rapoartele financiare nu au fost prezentate de participanŃi: 
Mişcarea social-politică Republicană „Ravnopravie”; Partidul Popular Republican; Partidul 
Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina”; Partidul Conservator; Mişcarea Social-Politică a 
Romilor din Republica Moldova; Partidul NaŃional Român; Partidul Muncii; Mişcarea social-
politică „ForŃa Nouă”; Partidul Politici „PatrioŃii Moldovei”; Partidul Socialist din Moldova; 
Partidul „Uniunea Centristă din Moldova”.  

Nici un participant la referendum care a avut întâlniri cu alegătorii nu a reflectat în 
rapoartele sale financiare cheltuieli de transport. În acelaşi timp, CEC nu a cerut CurŃii de 
Conturi sau Inspectoratului Fiscal Principal de Stat efectuarea unui control al surselor de venit, al 
corectitudinii evidenŃei şi folosirii conform destinaŃiei a banilor de către participanŃii la 
referendum.  
 

 

C. Campania electorală 
 

Afişaj electoral 

Conform pct.12 al Regulamentului privind modalitatea plasării publicităŃii electorale pe 
panourile publicitare în perioada electorală, adoptat prin Hotărîrea CEC nr. 3338 din 16 iulie 
2010, este interzisă plasarea afişelor electorale în afara locurilor reglementate. Afişe electorale 
ale participanŃilor la referendum amplasate necorespunzător au fost depistate:   

PCRM – or. Basarabeasca, sat.Oxentea şi Holercani r-ul Dubăsari, sat.Gangura r-ul 
Ialoveni;  

PLDM – sat. Sipoteni r-ul Călăraşi, sat. Curchi r-ul Orhei, or. Rîşcani, sat. OniŃcani r-ul 
Criuleni, sat.Dubăsarii Vechi r-ul Criuleni (la intrarea în sediul secŃiei de votare), sat.Buda r-ul 
Călăraşi, or.Nisporeni sat. Tirsitai, r-ul Telenesti, sat.CoşniŃa şi Holercani r-ul Dubăsari, 
or.Orhei, or.Drochia, sat.Mărculeşti şi or.Floreşti, sat.Horodca r-ul Ialoveni, ;  

PDM – or.Rîşcani, or.Nisporeni;  
MAE – or. Călăraşi, or.Nisporeni  

 AMN – sat. Holercani r-ul Dubăsari 
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  „Cadouri electorale” 

În conformitate cu prevederile art.38 alin.7 Cod Electoral, participanŃilor electorali li se 
interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv 
din ajutoarele umanitare sau din alte acŃiuni de binefacere. 

La 18 august 2010, liderul PDM, Marian Lupu a făcut o donaŃie de bani în valoare de 
30.000 lei, pentru ansamblul de dans „Salcioara”, din satul Hansca, raionul Ialoveni. Banii donaŃi 
au fost transmişi conducătorului acestui ansamblu, Ilarion Ciubotari, sub forma unui cec bancar.  

La 28 august 2010, liderul PDM, Marian Lupu a oferit 10.000 mii de lei primarului de 
Vasieni, în cadrul Festivalului meşteşugarilor „La poalele łiglei”, pentru a sustine construcŃia 
unei răstigniri din beton pe dealul łigla de la Văsieni. Totodata, M.Lupu a îndemnat alegatorii să 
participe la referendumul constitutional. 

Cu ocazia zilei de 1 septembrie 2010, liderul PLDM – Vladimir Filat a oferit computere, 
declarată ca fiind o donaŃie din cont propriu, pentru şcolile din NemŃeni, Obileni şi Leuşeni. În 
timpul discursului, Vladimir Filat a făcut referire la referendum. 
 
 Codul de conduită 

În perioada 16 – 30 august, Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea 
campaniei electorale la referendumul republican constituŃional din 5 septembrie 2010 nu a fost 
semnat de niciun participant electoral. Potrivit datelor furnizate de CEC, AlianŃa „Moldova 
Noastra” rămîne deocamdată unicul partid care a semnat Codul de Conduită, la data de 20 iulie 
2010. 
 
 
D. InfluenŃa abuzivă asupra alegătorilor sau intimidarea acestora 

 
În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 şi art.7 ale Codului Electoral, participarea la 

alegeri este liberă. Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de 
a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către acesta a 
liberei sale voinŃe.  

Potrivit procurorului r-ului Cahul, Mihail TomiŃă, primarii reprezentanŃi ai PCRM, din 
sat. Huluboaia, sat. LopăŃica, comuna Doina, r-nul Cahul, au fost atenŃionaŃi de către procuratură 
asupra posibilităŃii răspunderii juridice în legătură cu activităŃile de boicotare a referendumului. 

În repetate rânduri, primarul comunei Japca, r-nul Floresti, Galben Semion, a ameninŃat 
alegătorii cu neplătirea pensiilor dacă aceştia vor participa la referendum.  

ReprezentanŃii conducerii de la SRL „BălŃi-Gaz” a obligat angajaŃii întreprinderii să 
participe la o întâlnire cu reprezentantul PDM, pe data 15 august 2010.  

In perioada 13-31 august 2010, au fost semnalate cazuri de ameninŃări din partea 
medicului-sef Alexandru Cojocaru, de la spitalul raional din Căuşeni, care cerea de la subalternii 
săi să adere la Partidul Liberal.  
 Pe data de 28 august 2010, în cadrul întâlnirii cu alegătorii în or. Cahul, reprezentantul 
PCRM, Iurie Munteanu, a insultat public un alegător, iar altuia i-a interzis filmarea 
evenimentului. 

A fost semnalat un număr de cazuri unde administraŃiile instituŃiilor superioare de 
învăŃământ au solicitat prezentarea certificatelor pentru drept de vot drept condiŃie de admitere la 
studii a tinerilor deja înmatriculaŃi. Astfel de cazuri au fost semnalate în Universitarea Agrară şi 
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Universitatea Tehnică din Moldova. Mai multor studenŃi din aceleaşi universităŃi li s-au 
condiŃionat locuri în cămine prin prezentarea certificatelor pentru drept de vot din localitatea în 
care au domiciliu.  
 
 
E. PrestaŃia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova 
 

În conformitate cu prevederile p.11 al Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a 
cetăŃenilor Republicii Moldova aflaŃi în străinătate, aprobat prin Hotărîrea CEC nr.3354 din 20 
iulie 2010, alegătorilor li se va aduce la cunoştinŃă informaŃia ce Ńine de  perioada de înregistrare 
prin plasarea ei pe site-urile Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, ambasadelor şi consulatelor, precum  şi printr-o campanie de informare 
specială. 

Misiunile diplomatice din FranŃa, Cipru şi Spania în continuare nu dispun de instrumente 
on-line pentru comunicarea şi informarea cetăŃenilor moldoveni din aceste Ńări privind 
posibilităŃile de participare la referendum.  
 
 
F. Observatorii naŃionali şi internaŃionali 
 

Până la data de 13 august 2010, CEC a comunicat despre înregistrarea a 203 observatori 
naŃionali şi 32 de persoane în calitate de observatori internaŃionali. În perioada 16  august- 2 
septembrie, listele au fost suplimentate cu încă 126 de observatori internaŃionali şi 407 de 
observatori naŃionali, dintre care 92 pentru monitorizarea alegerilor la sectiile de votare din 
străinătate. 
 
 
IV. ÎNGRIJORĂRI 
 
Reieşind din observările colectate, efortul de monitorizare a referendumului îşi exprimă 
îngrijorări în legătură cu următoarele: 
 
• Întocmirea şi prezentarea cu întirziere a listelor electorale 
• Lipsa posbilităŃii de participa la referendum pentru alegătorii cu domiciu în localitatea 

Cotul Morii 
• Nepublicarea listelor electorale pe pagina web a CEC 
• Accesul limitat la listele electorale în mai multe secŃii de votare  
• Constituirea cu întârziere a mai multor BESV 
• Număr insuficient de invitaŃii pentru participarea la referendum în raport cu numărul total 

de alegători   
• Acordarea de bani şi alte mijloace materiale pentru alegători din partea participanŃilor la 

referendum (PDM , PLDM) 
• Plasarea afişelor electorale în locurile neautorizate (PLDM, MAE, PDM,PCRM, AMN). 
• Intimidarea alegătorilor  
• Presiuni asupra studenŃilor  
• Lipsa instrumentelor on-line de comunicare cu alegătorii din străinătate  



 9

• Revocarea frecventă de către participanŃi a membrilor unor BESV  
• Lipsa de transparenŃă în utilizarea de către participanŃi a resurselor financiare în 

campania electorală  
• Ignorarea Codului de conduită de către participanŃii la referendum şi instituŃiile media 
 
V. RECOMANDĂRI 
 
Recomandările elaborate de efortul Promo-LEX sunt formulate cu bună credinŃă şi urmăresc 
îmbunătăŃirea procesului electoral. Efortul Promo-LEX constată că lacunele sesizate în primul 
raport de monitorizare persistă,  astfel recomandările corespunzătoare formulate în primul raport 
continuă să fie relevante. În urma constatărilor şi îngrijorărilor prezentate în cel de-al doilea 
raport de monitorizare, Promo-LEX recomandă următoarele: 
 
AdministraŃiei Electorale: 
 
1.  Asigurarea condiŃiilor pentru alegătorii domiciliaŃi în localitatea Cotul Morii, raionul Hînceşti 
2.  Publicarea listelor electorale pe pagina web a CEC pînă la data desfăşurării referendumului 
3.  Eficientizarea activităŃii BESV, inclusiv facilitarea accesului la listele electorale 
4.  Instituirea unui mecanism clar şi explicit referitor la informarea alegătorilor prin intermediul 
invitaŃiilor 
5.  PerfecŃionarea mecanismelor de monitorizare şi analiză a rapoartelor financiare ale 
participanŃilor pentru prevenirea şi sancŃionarea cazurilor de neprezentare, prezentare întîrziată, 
sau incompletă a informaŃiei 
 
AdministraŃiei publice centrale: 
 
6.  Crearea şi utilizarea instrumentelor on-line de comunicare cu alegătorii din străinătate 
 
Organelor de drept: 
 
7.  Investigarea cazurilor de influenŃă abuzivă sau intimidare a alegătorilor 
8.  Intensificarea eforturilor de prevenire şi sancŃionare a cazurilor de plasare a afişelor electorale 
în locurile neautorizate 
 
 
 
 


