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Sumar executiv
Alegerile Parlamentare din 24 februarie au fost desfășurate, în general, 
în conformitate cu cadrul legal intern și majoritatea standardelor inter-
naționale, oferind alegătorilor o gamă largă de candidați atât la nivel 
national, cât și în majoritatea circumscripțiilor electorale. Alegerile au 
fost, în cea mai mare parte, administrate eficient, iar transparența a fost 
asigurată la nivelul CEC. Campania a fost competitivă, deși a fost afectată 
de atacuri și acuzații personale și de o acoperire mediatică părtinitoare. 
Cu toate acestea, cadrul juridic general are o serie de lacune și deficien-
țe, în special în ceea ce privește controlul alegătorilor, utilizarea abuzivă 
a resurselor administrative, abuzul de funcții la nivel local și național, 
comportamentul mediatic, finanțarea campaniilor, înregistrarea alegă-
torilor și a candidaților, și soluționarea litigiilor electorale.

Ca urmare a invitației Comisiei Electorale Centrale din Moldova, Rețeaua Eu-
ropeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a demarat o 
Misiune Internațională de Observare a Alegerilor (MIOA) pentru observarea 
Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019 în Republica Moldova. Misiu-
nea a fost alcătuită dintr-o Echipă de Bază formată din opt experți internațio-
nali cu sediul la Chișinău și zece observatori pe termen lung. MIOA a monito-
rizat și a evaluat alegerile privind compatibilitatea cu practicile și standardele 
internaționale pentru alegeri democratice și cu cadrul legislativ național.

Alegerile din 24 februarie au avut loc în contextul unei nemulțumiri publice 
cu nivelul ridicat de corupție, scăderea încrederii în procesele electorale, in-
stituțiile de stat, partidele politice și sistemul judiciar. Partenerii internațio-
nali ai Moldovei au subliniat în continuare importanța acestor alegeri pentru 
continuarea democratizării țării.

Acestea au fost primele alegeri în care Moldova a aplicat un sistem mixt, nou, 
cu 50 de deputați aleși într-o singură circumscripție la nivel național și 51 
în circumscripții uninominale, prin sistemul majoritar relativ. Modificările le-
gislative care au dus la introducerea sistemului electoral mixt în 2017 s-au 
făcut în absența unui consens politic larg, fiind puternic criticate de părțile 
interesate interne și internaționale, precum și în pofida avizelor Comisiei de 
la Veneția și OSCE/ODIHR.

În general, cadrul legal prevede condiții pentru desfășurarea alegerilor în 
conformitate cu cele mai multe standarde internaționale pentru alegeri de-
mocratice. Modificările aduse legii electorale reflectă parțial unele recoman-
dări anterioare ale Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR, precum și, în aspec-
tele relevante, recomandările ENEMO după Alegerile Prezidențiale din 2016. 
Cu toate acestea, multe alte recomandări rămân neadresate.

Performanța Comisiei Electorale Centrale pe întreaga perioadă electorală 
monitorizată și în aspectele observate a fost în mare parte eficientă și trans-
parentă. CEC a implementat activitățile necesare pentru organizarea Alegeril-
or parlamentare din 2019 în conformitate cu calendarul stabilit potrivit pre-
vederilor legale și termenelor fixate în acestea.

Consiliile Electorale de Circumscripție au fost deschise observatorilor și, în 
mare parte, eficiente. Cu toate acestea, conduita CECE-urilor nu a fost întot-
deauna consecventă, mai ales în timpul înregistrării candidaților și a verificării 
semnăturilor de susținere depuse de grupurile nominalizate ale candidaților. 
De asemenea, nu toate CECE-urile și-au publicat deciziile la timp, pe site-ul 
CEC, în timp ce multe decizii ale CECE-urilor au rămas nepublicate până la 
sfârșitul perioadei electorale.
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Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare (BESV) au fost formate la timp și 
cu un număr suficient de membri. Au fost create 123 secții de votare pentru 
alegătorii care locuiesc în străinătate și 47 pentru alegătorii de pe malul stâng 
al Nistrului. Concurenții electorali au criticat decizia de înființare a secțiilor 
de votare în străinătate și au susținut că este motivată politic. Criteriile utili-
zate de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la numărul și locațiile secțiilor 
de votare care urmează să fie stabilite în străinătate nu erau clare. Reprezen-
tanții Ministerului nu au participat la sesiunea CEC respectivă pentru a abor-
da preocupările exprimate.

Procesul de înregistrare a partidelor/blocurilor politice pentru circumscripția 
națională a fost incluziv și administrat în mod profesional de CEC, în timp 
ce procesul de înregistrare a candidaților în circumscripțiile uninominale a 
fost împovărător, iar verificarea semnăturilor nu a fost întotdeauna aplicată 
în mod consecvent. În plus, înregistrările întârziate, radierile și retragerile 
au reprezentat provocări suplimentare pentru înregistrarea candidaților în 
circumscripțiile uninominale.

Suprapunerea termenelor de înregistrare a candidaților și a eventualelor 
perioade pentru contestații la acest subiect odată cu începerea agitației elec-
torale oficiale a determinat ca un număr de candidați să fie înregistrați în cal-
itate de concurenți, chiar în perioada de agitație electorală, astfel încât să nu 
poată utiliza întreaga perioadă de 30 de zile, intervalul de timp pentru activi-
tățile de agitație permise de lege. Această problemă a afectat în mare măsură 
cursa electorală, plasând unii concurenți într-o poziție dezavantajoasă.

Numărul alegătorilor pe secții de votare (SV) a prezentat numere și dis-
crepanțe puțin diferite între numărul de alegători din listele electorale princi-
pale în circumscripția națională și cele uninominale. Chiar dacă discrepanțele 
numerice nu sunt substanțiale, ele arată provocările cu care se confruntă CEC 
și alte instituții pentru a face față noului sistem electoral și particularităților 
acestuia, precum și necesitatea unui mecanism îmbunătățit de înregistrare a 
alegătorilor. Numeroși interlocutori au criticat faptul că modificările aduse de 
alegători în listele electorale pentru alegerile anterioare nu sunt reflectate în 
mod adecvat în RSA și că trebuie să corecteze aceleași informații de fiecare 
dată.

Campania electorală a fost competitivă, iar drepturile fundamentale de asoci-
ere și de exprimare au fost, în general, respectate. Cu toate acestea, acuzațiile 
de utilizare abuzivă a resurselor administrative, cumpărarea votului și presi-
unea asupra angajaților publici au afectat campania. Momentul introducerii 
unor măsuri de către autoritățile naționale și locale, cum ar fi creșterea sala-
riilor și a beneficiilor pentru diferite grupuri ale societății, îmbunătățiri ale 
infrastructurii, subvenții pentru diferite grupuri de cetățeni, proiecte noi de 
dezvoltare, achiziționarea de noi autobuze publice etc., în ajunul alegerilor 
trezește întrebări referitor la intențiile lor adevărate. Subiectele abordate în 
cea mai mare parte în timpul campaniei au fost cele interne, în timp ce pro-
blemele geopolitice au fost mai puțin discutate și numai de unii concurenți. 
Agitația a fost orientată, în cea mai mare parte, spre probleme de interes pen-
tru populația generală, în timp ce problemele de îngrijorare pentru anumite 
grupuri, cum ar fi politicile privind egalitatea de gen, politicile pentru tineri, 
minorități sau persoanele cu dizabilități, au fost aproape inexistente.

Diferitele perioade legale de desfășurare a agitației pentru alegerile par-
lamentare și referendum au permis concurenților la referendum, care s-au 
înregistrat înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile parla-
mentare, să folosească această perioadă pentru a promova partidul sau unii 
dintre candidații săi, în timpul agitației pentru referendum. În plus, concuren-
ții care s-au înscris în referendum puteau conduce două campanii paralele din 
fonduri separate de campanie, însă nu mulți concurenți au profitat de această 
ocazie.

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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Cadrul de reglementare pentru finanțarea campaniilor a suferit recent câteva 
modificări. În pofida evaluării pozitive a acestor amendamente, alte domenii 
importante identificate în alegerile anterioare au rămas neaderente, în speci-
al lipsa supravegherii eficiente și monitorizarea cuprinzătoare a cheltuielilor 
de campanie și a sancțiunilor pentru eventuale neconformități. CEC nu dispu-
ne de resurse pentru a monitoriza activitățile de campanie în domeniu și veri-
fică exactitatea și exhaustivitatea declarațiilor prezentate, ceea ce le limitează 
considerabil rolul de supraveghere și contravine spiritului legii.

În pofida unui număr relativ mare de mass-media, pluralitatea punctelor de 
vedere este subminată de concentrarea proprietății mass-media în mâini-
le unor companii puține, deținute de sau cu legături strânse cu politicienii. 
Numeroși interlocutori ai Misiunii de Observare a Alegerilor și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la părtinirea mass-mediei, precum și despre faptul că 
mass-media independente se luptă financiar, ceea ce reduce în continuare 
pluralitatea.

 Mecanismul de monitorizare și sancționare a radiodifuzorilor este ineficient 
și nepotrivit pentru a asigura că campania electorală este acoperită în mod 
corespunzător și că alegătorii primesc informații imparțiale. Combinată cu 
lipsa de independență a celor mai urmăriți radiodifuzori și părtinirea arătată 
pe parcursul campaniei, acest fapt ar fi afectat negativ posibilitatea alegători-
lor moldoveni de a primi informații imparțiale, precum și condițiile echitabile 
ale concurenților de a accesa media.

În ciuda măsurilor menite să îmbunătățească participarea de gen, lipsa unei 
clasificări obligatorii a candidaților de fiecare gen în listele naționale a deter-
minat ca femeile să fie plasate, în principal, în poziții necâștigătoare. Într-o 
notă pozitivă, numărul deputaților de gen feminin din noul parlament a cres-
cut la 25,75%, cel mai mare număr de deputați femei din 1994. Cu toate aces-
tea, numărul rămâne sub 30%. Femeile au fost bine reprezentate în organele 
de gestionare a alegerilor, la toate nivelele, inclusiv în poziții de conducere.

Numărul de alegători în majoritatea circumscripțiilor nou constituite nu este 
în concordanță cu marjele pentru numărul de alegători prescrise în preve-
derile legale respective (55.000 - 60.000 de alegători). De asemenea, legea 
nu este clară în ceea ce privește modul în care trebuie calculată deviația de 
10%, lăsând spațiu pentru interpretări diferite. Cu toate acestea, ENEMO sa-
lută decizia de constituire a circumscripțiilor uninominale, în special pentru 
minoritățile naționale compacte, cum ar fi găgăuzii și bulgarii.

În octombrie 2018, Curtea Constituțională a Moldovei a declarat 
neconstituțională privarea de dreptul la vot al persoanelor declarate incapabile 
de către o instanță judecătorească. Ca urmare a deciziei Curții, Parlamentul 
Republicii Moldova a modificat Codul electoral, eliminând referința, precum 
și formularea altor articole referitoare la persoanele declarate incapabile 
de către instanță. Cu toate acestea, eforturile de îmbunătățire a participării 
persoanelor cu dizabilități în procesul electoral sunt sporadice, în timp ce o 
strategie structurată și cuprinzătoare lipsește.

Mecanismul de soluționare a litigiilor este neliniar și rigid și nu are o singură 
structură ierarhică. Mecanismele disponibile au fost utilizate insuficient de 
către părțile interesate în alegeri, printre alte motive, din cauza lipsei de în-
credere în imparțialitatea administrației electorale, a instanțelor și a organe-
lor de aplicare a legii și, aparent, din cauza lipsei de claritate și de înțelegere 
suficientă a sistemului de soluționare a contestațiilor.

Ziua Alegerilor a fost în general calmă și pașnică. Procedurile au fost urmate 
în mod corespunzător în majoritatea secțiilor de votare observate, cu încăl-
cări procedurale ocazionale, majoritatea legate de poziționarea incorectă a 
camerelor de luat vederi, supraaglomerarea și/sau instalarea abuzivă a secți-
ilor de votare, practica nepotrivită în ceea ce privește urnele de vot și deviații 
ușoare pentru procedurile de numărare. ENEMO estimează că aceste încăl-
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cări nu au afectat rezultatul general al alegerilor, nici legitimitatea procesului. 
Cu toate acestea, transportul organizat al alegătorilor, în special al celor care 
locuiesc pe malul stâng al Nistrului, precum și acuzațiile de cumpărare a vo-
turilor, combinate cu multe lacune procedurale privind procesul de votare și 
numărare, se referă și ar trebui abordate de către CEC și legiuitori.

ENEMO notează cu îngrijorare faptul că formularea ambiguă a Regulamentu-
lui privind statutul observatorilor, precum și prevenirea publicării observați-
ilor în Ziua Alegerilor nu sunt conforme cu standardele internaționale pentru 
alegeri democratice și lasă loc pentru restricționarea drepturilor observatori-
lor. Observarea electorală profesională și imparțială internă și internațională 
nu poate decât să contribuie la consolidarea legitimității și la îmbunătățirea 
oricărui proces electoral, astfel că rapoartele unei astfel de observații ar tre-
bui salutate în orice moment în timpul perioadei electorale.

Niciun concurent electoral nu a obținut numărul necesar de mandate pentru 
formarea unui guvern în Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019. Patru 
partide/bloc electoral sunt reprezentate în noul Parlament, Partidul Socialiș-
tilor din Moldova cu 35 de mandate; Partidul Democrat din Moldova cu 30 de 
mandate; Blocul Electoral ACUM (compus din partidele politice Partidul Acți-
une și Solidaritate și Partidul Demnitate și Adevăr) cu 26 de mandate; și Parti-
dul Politic Șor cu șapte mandate. Trei candidați independenți, dintre care doi 
au fost aleși în circumscripțiile constituite pentru alegătorii din Transnistria 
și unul în Cahul, au devenit deputați, prin circumscripții uninominale. În ceea 
ce privește data publicării acestui raport, încă nu a fost formată nicio coaliție 
de guvernământ și negocierile continuă.

…

Introducere și mulțumiri 

În urma unei invitații din partea Comisiei Electorale Centrale din Moldova, 
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) 
a detașat o Misiune Internațională de Observare a Alegerilor (MIOA) pentru 
observarea Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019 în Republica 
Moldova. Misiunea a fost alcătuită dintr-o Echipă de Bază formată din opt 
experți internaționali, cu sediul la Chișinău, și zece observatori pe termen 
lung, detașați în toată țara în cinci echipe multinaționale a câte doi. Misiunea 
de Observare a Alegerilor a fost prezentă de la începutul perioadei electorale 
și a rămas în țară până la o lună după Ziua Alegerilor.

Misiunea de Observare a Alegerilor a monitorizat și a evaluat mediul general 
în care au avut loc alegerile, performanța organelor de gestionare a alegeri-
lor, înregistrarea candidaților, înregistrarea alegătorilor, campania electorală, 
disputele legate de alegeri și soluționarea acestora, precum și alte aspecte 
cruciale ale procesului. Misiunea de Observare a Alegerilor nu a angajat ob-
servatori suplimentari pe termen scurt. Opt echipe de observatori, în echipe 
a câte doi, au fost formate din membrii săi pentru a observa votarea, conduita 
Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare (BESV), totalizarea rezultatelor, 
comportamentul Consiliilor Electorale de Circumscripție (CECE) și mediul în 
cadrul și în jurul votării secțiilor de votare (SV) în Ziua Alegerilor. MOA a ob-
servat un număr de 112 secții de votare în Moldova, precum și trei secții de 
votare stabilite în Ucraina pentru alegătorii moldoveni aflați în străinătate1.

MIOA a evaluat procesul electoral pentru compatibilitatea cu practicile și 
1  Observarea secțiilor de votare din Ucraina a fost posibilă prin faptul că ENEMO conducea o MIOA parale-
lă în această țară pentru Alegerile Prezidențiale din 31 martie și 21 aprilie. Observatorii pe termen lung ai MIOA pentru 
Alegerile Prezidențiale din Ucraina s-au oferit drept voluntari să acopere secțiile de votare create pentru alegătorii 
moldoveni care locuiau acolo.

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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standardele internaționale pentru alegeri democratice și cu cadrul legal 
moldovenesc. Mandatul și scopul MIOA s-a limitat la monitorizarea Alegerilor 
Parlamentare din 24 februarie 2019; MIOA nu a monitorizat Referendumul 
Republican consultativ, care a avut loc în aceeași zi cu Alegerile parlamenta-
re. Cu toate acestea, anumite aspecte ale Referendumului au fost observate și 
analizate, în măsura în care acestea au afectat anumite elemente ale alegerilor.

ENEMO a publicat un Raport Intermediar2, care acoperă perioada de la în-
ceputul perioadei electorale până la termenul limită inițial pentru CECE-uri 
să înregistreze candidații pentru circumscripția uninominală și o Declarație 
a Constatărilor și Concluziilor Preliminare3, două zile după Ziua Alegerilor. 
Acest Raport Final analizează și evaluează aspectele-cheie ale procesului 
electoral observate de MOA, precum și oferă recomandări pentru îmbunătăți-
rea deficiențelor observate. 

ENEMO dorește să-și exprime mulțumirile tuturor interlocutorilor, reprez-
entanților instituțiilor publice; organelor de gestionare a alegerilor, în spe-
cial Comisiei Electorale Centrale; concurenților electorali; societății civile, 
mass-mediei, comunității internaționale și tuturor celorlalte organizații, in-
stituții și persoane din Moldova pentru cooperarea și sprijinul acestora pe 
durata MIOA.

Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor ENEMO în Moldova pen-
tru Alegerile Parlamentare din 2019 a fost posibilă prin sprijinul generos al 
Ambasadei Regatului Țărilor de Jos; Suedia; Fundația Națională de Dotare a 
Congresului SUA, prin intermediul Institutului Național Democrat; și Uniunea 
Europeană.

I. Contextul
Moldova este o republică parlamentară, cu puterea legislativă învestită în Parlamen-
tul unicameral de 101 de locuri, puterea executivă în Guvern și președintele Repub-
licii ca șef al statului.

Până în 2014 (ultimele Alegeri Parlamentare), Parlamentul a fost ales pentru 
un mandat de patru ani în baza unui sistem proporțional, concurenții elec-
torali prezentând liste închise pentru o singură circumscripție la nivel nați-
onal. Codul electoral a fost modificat substanțial în iulie 2017, schimbarea 
majoră fiind introducerea unui nou sistem electoral mixt, în baza căruia s-au 
desfășurat alegerile din 24 februarie 20194. Modificările legale care au con-
dus la introducerea noului sistem electoral au fost făcute în absența unui larg 
consens politic și public, fiind puternic criticate de părțile interesate interne5 

și internaționale6, precum și de recomandările Comisiei de la Veneția și ale 
OSCE/ODIHR.

Peisajul politic din Moldova s- a modificat substanțial de la alegerile din 2014, 
o schimbare care s- a reflectat în componența Parlamentului la sfârșitul legis-
laturii precedente, precum și cea a Parlamentului care a rezultat din alegeri-
le din 24 februarie. Un număr de parlamentari7 din partidele care au intrat 
în Parlamentul din 20148 și-au schimbat apartenența la partid, astfel încât 
2  Raport Intermediar  al MOA ENEMO pentru Alegerile Parlamentare din Moldova din 24 Februarie 2019, 
4 februarie 2019. 
3  Declaratie privind Constatarile si Concluziile Preliminare  a MOA ENEMO pentru Alegerile Parlamentare 
din Moldova din 24 Februarie 2019, 26 februarie 2019.
4  În cadrul sistemului electoral actual, 50 de deputați au fost aleși prin listele de partide proporționale 
închise, într-o circumscripție națională, în timp ce 51 de deputați în 51 de circumscripții uninominale, prin intermediul 
sistemului majoritar relativ. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea II. Cadrul juridic și sistemul electoral.
5  Au existat două încercări legale nereușite de anulare a amendamentelor nou introduse, una de către un 
grup de ONG-uri și cealaltă de către un deputat al Parlamentului Republicii Moldova.
6  De exemplu, declarația publică din 21 iulie 2017 a ÎR/VP Mogherini și Comisarul Hahn și declarația pu-
blică a Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova din 24 iulie 2017.
7  38/101 deputați și-au schimbat afilierea politică din 2014 până în 2018. 
8  Cinci partide au trecut pragul electoral în alegerile din 2014. Componența Parlamentului în 2014 a fost: 
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la sfârșitul legislaturii precedente, Partidul Democrat din Moldova (PDM) 
deținea cu 23 de mandate mai multe decât câștigase în alegerile din 2014, 
în timp ce toate celelalte partide au pierdut cel puțin un mandat9. În plus, 
nemulțumirea publicului față de nivelul corupției, în special după scandalul 
băncilor și protestele în masă din 2014, a avut ca efect crearea de mișcări 
noi, pro- Europene și de anticorupție, ceea ce a condus la formarea a două 
noi partide politice10, ambele participând la alegerile din 2019 într-un sin-
gur bloc electoral11 și au intrat în noul Parlament. Doar două dintre toate 
partidele care au avut mandate în Parlamentul precedent sunt reprezenta-
te în noul Parlament, în baza rezultatelor alegerilor din 24 februarie12, în 
timp ce trei partide formate după 2014 și trei deputați neafiliați dețin restul 
mandatelor13. 

Odată cu un reformator de frunte printre alte țări din Europa de Est, Mol-
dova a întâmpinat o retrocedare democratică, corupție agravată și stagnare 
economică. Anularea nejustificată a alegerilor pentru funcția de primar din 
Chișinău în iunie 2018 a condus la reacții puternice atât din partea părților 
interesate interne, cât și internaționale. Lipsa de încredere publică în proce-
sele electorale, instituțiile de stat, partidele politice și sistemul judiciar crește 
riscul unei instabilități politice ulterioare, mai ales dacă nu se creează o coa-
liție de guvernare.

Desfășurarea alegerilor din 24 februarie, în conformitate cu standardele in-
ternaționale, a fost considerată esențială pentru continuarea democratizării 
Moldovei, așa cum a fost subliniat de mulți parteneri internaționali ai țării. 
Rezoluția Parlamentului European privind Moldova, din noiembrie 201814 a 
subliniat în mod special importanța Alegerilor din 24 februarie, printre alte 
elemente. Interesul comunității internaționale a fost evident și pentru un nu-
măr relativ mare de observatori internaționali care le-au monitorizat.

Într-o mișcare criticată de mai mulți actori naționali și internaționali15, în 
noiembrie 2018, Partidul Democrat din Moldova a anunțat intenția de a pre-
zenta o inițiativă legislativă pentru organizarea unui Referendum consultativ 
în ziua Alegerilor Parlamentare. Amendamentele legislative necesare pentru 
a permite desfășurarea unui Referendum în aceeași zi cu Alegerile, pe care 
Codul Electoral anterior le-a interzis, au fost adoptate în noiembrie 2018, în-
tr-un mod netransparent16. Referendumul consultativ17, care a avut loc în 
aceeași zi cu Alegerile parlamentare, conținea două întrebări: dacă numărul 
deputaților ar trebui redus de la 101 la 61 și dacă cetățenii ar avea posibilita-
tea de a revoca mandatele deputaților aleși. Cinci partide s-au înscris pentru a 
participa la Referendum18, iar referendumul a fost, în cele din urmă, reușit în 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), 25; Partidul Liberal Democrat (PLDM), 23; Partidul Comuniștilor 
din Republica Moldova (PCRM), 21; Partidul Democrat din Moldova (PDM), 19; Partidul Liberal, 13.
9  Componența Parlamentului la sfârșitul legislaturii anterioare a fost: Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova (PSRM), 24; Partidul Liberal Democrat (PLDM), 5; Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), 
6; Partidul Democrat din Moldova (PDM), 42; Partidul Liberal, 9; Partidul Popular European din Moldova (PPEM), 9; 
Deputați neafiliați, 6.
10  Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Demnitate și Adevăr (DA). 
11  Blocul Electoral ACUM. 
12  PSRM, 35 mandate and PDM 30 mandate.
13  Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 14; Partidul Demnitate și Adevăr (DA), 12; Partidul Politic Sor (PS), 
7; și deputați neafiliați, 3
14  Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 cu privire la implementarea Acordului de Aso-
ciere Moldova-UE (2017/2281(INI)
15  Mai ales în ceea ce privește una dintre întrebările din buletinul de vot, revocarea mandatului deputaților. 
Comisia de la Veneția a comentat anterior referitor la un amendament legislativ similar, retras ulterior de către autori-
tățile moldovenești, cu o părere contra,  considerată a fi contrară Constituției Republicii Moldova și nu în conformitate 
cu standardele internaționale. De asemenea, Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a pronunțat împotriva 
acestei prevederi, la 19 iunie 2012.
16  Modificarea a fost inclusă într-un pachet de amendamente la mai multe legi, cu scopul principal de a 
alinia legislația Republicii Moldova la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilitati. În timp ce alte 
amendamente s-au concentrat asupra drepturilor persoanelor cu dezabilitati, amendamentul la articolul 156 alineatul 
(2) nu a fost în concordanță cu restul. Legea nr. 238, data 08.11.2018. 
17  Decizia Nr. 332 a Parlamentului Republicii Moldova, 30.11.2018, cu privire la organizarea unui Referen-
dum Republican consultativ din 24 februarie 2019.
18  Partidul Democrat din Moldova s-a înregistrat pentru opțiunea PENTRU; Partidul Comuniștilor din RM, 
precum și partidul Partidul Vointa Poporului și Partidul Democrația Acasa s-au înregistrat pentru opțiunea CONTRA, 
în timp ce partidul Speranta s-a înscris pentru opțiunea PENTRU în ceea ce privește prima întrebare și opțiunea 
CONTRA pentru a doua întrebare.
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ceea ce privește participarea alegătorilor la vot, în timp ce opțiunile „Pentru” 
au avut un procent mai mare de voturi pentru ambele întrebări.

II. Cadrul legal și sistemul 
electoral
Republica Moldova este parte la principalele tratate și convenții internaționa-
le19. Constituția stabilește că voința poporului, exprimată prin alegeri libere 
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, constituie baza puterii 
de Stat20. Cadrul legal privind alegerile este constituit din Codul Electoral21 
și din regulamentele adoptate de Comisia Electorală Centrală (CEC), precum 
și o serie de alte legi care sunt folosite pentru a reglementa anumite aspecte 
ale procesului22. 

În general, cadrul legal prevede condițiile pentru desfășurarea alegerilor 
în conformitate cu majoritatea standardelor internaționale pentru alegeri 
democratice. Cu toate acestea, alegerile din 24 februarie au dezvăluit o 
serie de deficiențe care ar trebui abordate cât mai curând posibil, inclusiv 
înregistrarea candidaților și a alegătorilor, campania și finanțarea electorală, 
utilizarea abuzivă a resurselor administrative, procedurile de vot, procedurile 
legate de contestații și apeluri neclare și incoerente; și alte aspecte menționate 
în acest raport.

În comparație cu Alegerile Parlamentare anterioare, cadrul legislativ 
privind alegerile a suferit o serie de modificări fundamentale, majoră fiind 
schimbarea sistemului electoral de la un sistem proporțional național la 
unul mixt. În cadrul sistemului electoral anterior, 101 deputați au fost aleși 
printr-un sistem proporțional național și liste de partide închise. Schimbarea 
sistemului electoral a fost făcută în absența unui larg consens politic și public 
și contrar preocupărilor exprimate de partenerii internaționali ai Republicii 
Moldova și de instituțiile internaționale precum OSCE/ODIHR și Comisia Eu-
ropeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la 
Veneția).

Actualul segment proporțional al noului sistem electoral prevede ca 50 de de-
putați să fie aleși într-o singură circumscripție națională, prin lista de partide 
închise. Pragul din sistemul proporțional este de 6% pentru partidele politice 
și 8% pentru blocurile electorale. În pofida reducerii pragului cu modificările 
aduse Codului Electoral, acesta este încă destul de înalt în comparație cu 
practica internațională. Candidații care participă în alegeri în segmentul pro-
porțional de alegeri pot fi partide/ blocuri și organizații social-politice înre-
gistrate în conformitate cu legea23, dar nu și candidați independenți. În ceea 
ce privește segmentul majoritar al sistemului, 51 de deputați sunt alese prin 
intermediul unui sistem majoritar relativ în 51 circumscripții uninominale, 
constituite pentru aceste alegeri24. Candidații pentru circumscripțiile elec-
torale uninominale pot fi independenți sau pot fi propuși de partide politice/ 
blocuri electorale, dar, în orice caz, trebuie să fie susținuți printr-un număr 
desemnat de semnături ale cetățenilor care locuiesc în aceeași circumscripție 
19  Printre altele, Republica Moldova adereaza la Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Pactul Interna-
țional privind Drepturile Civile și Politice (ICCPR); Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Îm-
potriva Femeilor (CEDAW); Convenția privind Drepturile Politice ale Femeilor; Pactul Internațional privind Eliminarea 
Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD); Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD), 
etc.
20  Articolul 38 din Constituția Republicii Moldova. 
21  Codul Electoral al Republicii Moldova.
22  Legea privind Sistemul de Informare Automatizat de Stat „Alegeri”, Codul serviciilor media audiovizuale, 
Codul penal, Codul contravențional, Legea privind partidele politice etc.
23  Lista de 45 de subiecți politici înregistrați este disponibilă: http://www.justice.gov.md/pageview.
php?l=ro&id=780&idc=212
24  Au fost înființate 48 de circumscripții pe teritoriul Republicii Moldova și trei în străinătate (o circumscripție 
în estul Moldovei, una la vestul Moldovei și una în Statele Unite și Canada). Două dintre cele 48 circumscripții din 
Moldova au fost înființate pentru teritoriul de pe malul stâng al Nistrului, iar printre celelalte 46 de circumscripții elec-
torale uninominale în teritoriul aflat sub controlul autorităților moldovenești, 11 au fost înființate în municipiul Chișinău, 
2 - în municipiul Bălți și 3 circumscripții pentru Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și pentru Taraclia.
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în care candidatul participă25. 

Alte modificări la legea electorală au vizat votul activ26 și pasiv27, stimu-
lentele financiare pentru reprezentarea femeilor28, desfășurarea referendu-
mului29, agitația politică în timpul campaniei electorale30, cumpărarea votu-
lui31, rapoartele financiare electorale ale subiecților electorali32 și limitările 
donatorilor33. 

Modificările majore introduse în cadrul legal, cum ar fi tipul sistemului elec-
toral și delimitarea circumscripțiilor electorale, au fost adoptate cu mai mult 
de un an înainte de alegerile din 24 februarie, ceea ce corespunde standar-
delor internaționale34. Modificările la legea electorală reflectă parțial unele 
recomandări anterioare ale Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR, precum 
și recomandări făcute de ENEMO după alegerile prezidențiale din 2016. Cu 
toate acestea, alte recomandări rămân neconsiderate, cum ar fi sistemul ma-
joritar relativ35, imposibilitatea candidaților independenți de a rula în cir-
cumscripția națională36, diferențierea pragurilor de participare dintre par-
tidele politice și blocurile electorale37, pragurile înalte38, formula „parității” 
pentru voturile rămase39, lipsa unor perioade concrete de timp legale pentru 
un proces de revizuire a delimitărilor circumscripțiilor40, etc.

Respectând decizia suverană a Republicii Moldova de a alege orice sistem elec-
toral, ENEMO consideră că sistemul electoral ar trebui dezvoltat printr-un pro-
ces mai cuprinzător și adoptat printr-un consens politic mai larg, pentru a re-
prezenta cel mai bine interesul alegătorilor.

Prin Hotărârea Guvernului din 15 noiembrie  201741 a fost constituit un 
număr total de 51 de circumscripții uninominale, inclusiv trei circumscripții 
pentru cetățenii moldoveni aflați în străinătate: una cuprinzând țările din es-
tul Moldovei, una pentru țările din vestul Moldovei și una pentru cetățenii 
care trăiesc în Statele Unite și Canada; precum și două circumscripții pen-
tru alegătorii care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Diferiți interlocuto-
ri, precum și Comisia de la Veneția, și-au exprimat îngrijorări cu privire la 
componența și independența Comisiei Naționale pentru Constituirea Circum-
scripțiilor Uninominale Permanente42.

Codul electoral este vag asupra compoziției exacte a comisiei pentru delim-
itarea circumscripțiilor electorale, menționând doar entitățile care pot numi 
membri în componența sa43, dar fără a menționa numărul membrilor pen-
tru fiecare din categorii sau procesul de selecție pentru reprezentanții soci-
etății civile sau mediul academic44. Componența finală a comisiei este decisă 
25  Cu excepția candidaților care au participat în cinci circumscripții (trei formate pentru alegători în străinăta-
te și două formate pentru alegătorii care trăiesc pe malul stâng al Nistrului), care pot colecta semnăturile de susținere 
din partea oricărei circumscripții electorale.
26  Articolul 13, alin (1) din Codul Electoral. 
27  Ibidem, Articolul 49, alin (1).
28  Ibidem, Articolul 46, alin (4).
29  Ibidem, Articolul 156, alin (2).
30  Ibidem, Articolul 52, alin (10).
31  Articolul 181/1, alin (1) din Codul Penal. 
32  Articolul 43 din Codul Electoral. 
33  Ibidem, Articolul 41, alin (2).
34  Instrucțiunea II.2.b. a Codului Bunelor Practici în Materie Electorală a Comisiei de la Veneția
35  Alin (21) din Opinia nr 907/2017 a Comisiei de la Veneția (CDL-AD(2018)008), data 19.03.2018.
36  Ibidem, alin (23).
37  Alin (15) din Opinia nr. 226/2002 a Comisiei de la Veneția (CDL-AD (2003)1), data 16.01.2003.
38  Alin (25) din Opinia nr 907/2017 a Comisiei de la Veneția (CDL-AD(2018)008), data 19.03.2018. 
39  Ibidem, alin (26).
40  Ibidem, alin (36).
41  Au fost înființate 48 de circumscripții pe teritoriul Republicii Moldova și trei în străinătate (o circumscripție 
în estul Moldovei, una la vestul Moldovei și una în Statele Unite și Canada). Două dintre cele 48 circumscripții din 
Moldova au fost înființate pentru teritoriul de pe malul stâng al Nistrului, iar printre celelalte 46 de circumscripții elec-
torale uninominale în teritoriul aflat sub controlul autorităților moldovenești, 11 au fost înființate în municipiul Chișinău, 
2 - în municipiul Bălți și 2 circumscripții pentru Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.
42  Comisia Națională pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale Permanente a fost înființată pentru 
a defini hotarele circumscripțiilor uninominale în septembrie 2017. Majoritatea partidelor de opoziție au refuzat să 
participe la lucrările Comisiei, totuși toate sesiunile acestui organism au fost difuzate în direct. Comisia a prezentat 
propunerea sa Guvernului la 30 octombrie 2017.
43  Articolul 80, alin (2) din Codul Electoral. 
44  Articolul 80, alin (2) lit.j) din Codul Electoral. 
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printr-o decizie a Guvernului, la fel ca și Regulamentul său de Proceduri, care 
conferă guvernului o putere excesivă asupra comisiei. Pe de altă parte, Cod-
ul Electoral nu stabilește intervalul de timp pentru reconsiderarea granițelor 
circumscripțiilor electorale.

Pentru a asigura delimitarea nestingherită a circumscripțiilor electorale, com-
ponența organismului care îndeplinește această funcție ar trebui să fie pe de-
plin independentă de puterea executivă. Perioada de reconsiderare a limitelor 
circumscripțiilor trebuie stabilită în Codul Electoral.

Dispozițiile legale prevăd că circumscripțiile stabilite pe teritoriul Repu-
blicii Moldova aflate sub jurisdicția autorităților constituționale trebuie să 
aibă ca bază un număr relativ egal de alegători și să cuprindă între 55.000 și 
60.000 de alegători eligibili să voteze; și că abaterea numărului de alegători 
dintre circumscripții electorale să nu depășească 10 procente45, în funcție 
de numărul de alegători din lista alegătorilor din fiecare secție de votare, în 
timpul ultimelor alegeri din 2016. Un alt criteriu important la delimitarea 
circumscripțiilor uninominale, a fost de a nu diminua reprezentarea 
minorităților, astfel circumscripțiile formate în Unitatea Teritorială Autonomă 
Găgăuzia și regiunea Taraclia au fost constituite în concordanță cu Convenția-
cadru pentru Protecția Minorităților Naționale (FCNM) ale Consiliului Europei 
și Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția.

Rezultatul delimitării circumscripțiilor contravine prevederilor legale. 
În general, numărul alegătorilor în majoritatea circumscripțiilor elec-
torale nu se încadrează în marjele pentru numărul de alegători pre-
scrise în prevederile legale respective (55.000 - 60.000 alegători). De 
asemenea, legea nu este clară în ceea ce privește modalitatea de calcul 
a deviației de 10%, lăsând spațiu pentru interpretări diferite. Motivarea 
deciziei de formare a trei circumscripții electorale pentru alegătorii în 
străinătate nu este clară, mai ales atunci când se ia în considerare numărul 
total al cetățenilor moldoveni care locuiesc în străinătate și prezența gener-
ală a alegătorilor în timpul Alegerilor prezidențiale din 201646. De aseme-
nea, potrivit datelor oficiale ale prezenței alegătorilor la vot în aceste alegeri, 
84% din numărul total de alegători din străinătate au votat în circumscripția 
electorală 50 (Vest de RM)47. În acest scop, sprijinul alegătorilor pentru dep-
utații nou-aleși care reprezintă circumscripțiile din străinătate este extrem 
de disproporționat, de la 2.206 voturi în circumscripția 51 și 3.614- în cir-
cumscripția 49, până la 49.955- în circumscripția 50, comparativ cu un „cost” 
mediu al mandatului, de aproximativ 12.000 de voturi, la circumscripțiile 
naționale48.  

Unele dintre principalele obiective care au orientat reforma electorală, așa 
cum a fost menționat în rapoartele proiectelor de legi, au fost: reducerea dis-
tanței dintre reprezentanții aleși și alegătorii lor; diversificarea conducerii 
politice și îmbunătățirea procesului decizional național, o reprezentare mai 
echitabilă a tuturor cetățenilor în Parlament, inclusiv cei din Transnistria și 
cei din străinătate. Deși ar putea fi prea devreme de a măsura dacă au fost 
atinse astfel de obiective proclamate, alegerile parlamentare din 2019 arată 
anumite tendințe și concluzii care nu susțin rezultatele așteptate planificate 
ale schimbării sistemului electoral în unul mixt sau rezultate care nu puteau 
fi obținute printr-o schimbare mai puțin fundamentală, cum ar fi votul prefe-
rențial.

Deși alegerile parlamentare din 2019 au rezultat cu serie de noi figuri politi-
ce în domeniul de luare a deciziilor în Moldova, este greu de concluzionat că 
acesta a fost un rezultat al schimbării sistemului electoral, ci mai degrabă o 
45  Articolul 80, alin (4) din Codul Electoral.
46  În cea de-a doua rundă de alegeri din 2016, numărul total de alegători în Europa (Vest din Moldova, 
circumscripția electorală nr. 50) a fost în jur de zece ori mai mare decât participarea la alegeri în celelalte două locații 
(circumscripțiile 49 și 51)
47  7,747 în Circumscripția Nr. 49, 64,281 în Circumscripția Nr. 50, și 4,614 în Circumscripția Nr. 51. 
48  Rezultatele pentru circumscripțiile din Moldova au fost mai consecvente și mai reprezentative, totuși 
„costul unui mandat” a variat de la 6.634 voturi în circumscripția electorală nr. 40, până la 22.018 voturi în circumscrip-
ția nr. 46.
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precompunere a scenei politice din Moldova cu o cădere politică a anumitor 
actori politici, cum ar fi liberalii și comuniștii, și apariția unor noi partide, în 
special de opoziție. Pe baza rezultatelor alegerilor, cele trei fracțiuni politice 
principale (PSRM, ACUM și PDM) au obținut un rezultat electoral similar atât 
în segmentul proporțional al alegerilor, cât și în toate circumscripțiile uni-
nominale, în timp ce al patrulea concurent electoral (partidul Șor) a obținut 
suficiente voturi să treacă deasemenea pragul printr-un sistem proporțional 
anterior.

În majoritatea circumscripțiilor uninominale, alegătorii au votat candidatul 
aceluiași partid pe care îl preferă pentru circumscripția națională și doar trei 
candidați independenți au reușit să devină deputați49. Comparând numă-
rul total de voturi obținute de partidele/blocurile politice în circumscripțiile 
uninominale și la nivel național, există doar șase circumscripții care prezintă 
rezultate diferite, toate în favoarea PDM în numele PSRM50. Potrivit mai mul-
tor interlocutori, acest eveniment nu este rezultatul unei distanțe mai scăzu-
te între candidații câștigători și electoratul circumscripțiilor numite, ci mai 
degrabă un rezultat al mai multor factori diferiți, inclusiv prezența publică a 
candidaților și implicarea lor politică anterioară, posibila utilizare a resurse-
lor administrative și utilizarea sistemului majoritar relativ de votare. În timp 
ce 10% din voturi au fost risipite51 în circumscripția națională, mai mult de 
55% din totalul voturilor s-au dus la candidații în pierdere în circumscripțiile 
uninominale.

Luând în considerare diferiți factori privind reprezentarea echitabilă a alegă-
torilor din străinătate menționați în acest raport, precum și problemele pri-
vind alegătorii din Transnistria (deplasarea multor secții de votare pentru 
Consiliile electorale de circumscripție 47 și 48 în locații destul de îndepărtate, 
transportul organizat al alegătorilor din Transnistria, combinat cu rapoarte 
de cumpărare a voturilor etc.), este discutabil dacă acest obiectiv al reformei 
electorale a fost realizat cu adevărat.

În cazul în care Moldova va păstra sistemul electoral mixt, ENEMO sfătuie fac-
torii de decizie să analizeze efectele noului sistem electoral și mai ales sistemul 
majoritar relativ și să ia în considerare schimbarea sistemului, dacă este ne-
cesar. Sistemul majoritar relativ ar trebui evaluat cu privire la impactul său 
real asupra reprezentativității generale la nivel de circumscripție și la nivel de 
legitimitate pe care îl oferă deputaților aleși.

III. Organele de 
gestionare a alegerilor
Structura de gestionare a alegerilor în Republica Moldova are trei niveluri: 
Comisia Electorală Centrală (CEC), Consiliile Electorale de Circumscripție 
Electorală (CECE) și Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare (BESV). CEC 
este cel mai superior organism din ierarhia gestionării alegerilor. Concurenţii 
electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele 
electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic infe-
rioare, câte un reprezentant cu drept de vot consultativ.

Comisia Electorală Centrală (CEC)
CEC este o persoană juridică, al cărei mandat este de cinci ani, în timp ce 
49  Două dintre care în Transnistria, unde majoritatea partidelor naționale au acces limitat la alegători. 
50  În circumscripțiile electorale 3, 5, 6, 16, 40 și 42 candidații PDM au reușit să obțină o victorie strânsă 
asupra adversarilor lor, în primul rând din PSRM, care a avut cel mai mare număr de voturi pentru circumscripția 
națională din aceleași circumscripții electorale.
51  Voturile acordate partidelor care nu au trecut pragul de 6%. 
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CECE-urile și BESV-urile sunt consituite pentru fiecare alegere. CEC este alcă-
tuită din nouă membri, dintre care unul este numit de Președintele Republicii, 
iar ceilalți opt de Parlament, reprezentând proporțional majoritatea parla-
mentară și opoziția52. Performanța CEC pe întreaga perioadă electorală 
monitorizată și în aspectele observate a fost în mare parte eficientă și 
transparentă. CEC a implementat activitățile necesare pentru organi-
zarea Alegerilor parlamentare din 2019 în conformitate cu calendarul 
elaborat în baza prevederilor legale și termenelor stabilite în acesta. În 
perioada electorală, care a început la 10 decembrie, CEC a desfășurat 46 de 
sesiuni53. Sesiunile CEC au fost organizate într-o manieră transparentă 
și au fost deschise pentru mass-media și publicului, precum și obser-
vatorilor, în timp ce toate sesiunile au fost difuzate în direct pe pagina 
web a CEC.

În Ziua Alegerilor, CEC a oferit actualizări frecvente și regulate privind 
desfășurarea votului către mass-media și public, în timp ce, de asemenea, 
a oferit rezultate preliminare ale alegerilor la scurt timp după începerea 
numărării, ceea ce a contribuit la o transparență îmbunătățită a procesului. 
Cu toate acestea, rezultatele preliminare dezvăluite de CEC pentru cir-
cumscripțiile uninominale au arătat doar rezultatele pentru trei can-
didați lideri și numai la nivel de CECE, ceea ce a limitat într-o oarecare 
măsură transparența deplină a procesului de totalizare.

Rolul legislativ al CEC se reflectă în 33 de regulamente54 și 14 instrucțiuni55 
ale CEC, care explică suplimentar Codul electoral și reglementează anumite 
aspecte procedurale ale alegerilor. Au fost necesare multe modificări ale 
reglementărilor existente pentru aceste alegeri, ca urmare a ultimelor modi-
ficări legislative din Moldova și trecerea la un sistem mixt de vot, care a lăsat o 
serie de lacune juridice și discrepanțe între diferitele norme ale Codului Elec-
toral. În plus, CEC a adoptat aproximativ 500 de decizii pe parcursul întregii 
perioade electorale, majoritatea fiind legate de organizarea și administrarea 
alegerilor, în timp ce sapte decizii au fost adoptate cu privire la ajustarea cad-
rului normativ. Anumite decizii ale CEC au fost adoptate destul de târziu 
pentru a asigura o aplicare adecvată și uniformă a legii, unele datorate 
deciziilor judecătorești luate în mijlocul procesului electoral, iar altele din 
cauza unor dispoziții legale neclare și a unor evenimente neașteptate în ziua 
alegerilor.

CEC ar trebui să se asigure că toate problemele și întrebările contestate care 
au avut loc în timpul acestor alegeri sunt reflectate în mod corespunzător în 
regulamentele CEC pentru toate viitoarele alegeri, pentru a asigura o infor-
mare la timp și adecvată alegătorilor, concurenților electorali și membrilor 
organelor de gestionare a alegerilor. Dacă este necesar, CEC ar trebui, de 
asemenea, să propună modificări legislative adecvate pentru a asigura o apli-
care legală și unificată a legii în viitoarele alegeri, în raport cu ambiguitățile și 
discrepanțele raportate.

Contestațiile privind deciziile CECE-urilor și chestiunile legate de finanțarea 
campaniilor electorale sunt depuse la CEC56. 86 de contestații au fost depuse 
la acest organ pe parcursul perioadei electorale, aproape jumătate dintre ele 
fiind împotriva deciziilor CECE-urilor privind înregistrarea candidaților57. 
CEC a emis o decizie privind 45 de cazuri, respingând cele mai multe con-
testații și aprobând sau parțial aprobând 1758. Deciziile CEC privind con-
testațiile primite au fost făcute în termenele legale și publicate în timp 
util pe site-ul lor.

CEC a tipărit un număr de 6.922.494 buletine de vot pentru Alegerile par-
52  Articolul 17, alin (6) din Codul Electoral.
53  23 sesiuni regulate și 23 de sesiuni extraordinare. 
54  Regulamente adoptate de CEC. 
55  Instrucțiunile CEC.
56  Articolul 71 din Codul Electoral.
57  16 contestații au fost depuse de candidați independenți. 
58  Vezi de asemenea, Secția XII. Contestații și apeluri.
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lamentare sau a câte 3,461,24759 buletine de vot pentru alegeri în circum-
scripții uninominale și la nivel național, prin intermediul a trei tipografii 
contractate60. Codul electoral prevede61 că buletinele de vot se tipăresc nu 
mai târziu decât cu 3 zile înainte de alegeri într-o cantitate corespunzătoare 
numărului de alegători. Cu toate acestea, numărul total de buletine de vot 
tipărite de CEC nu corespunde numărului de alegători dezvăluit de CEC62, 
în timp ce numărul de buletine de vot distribuite fiecărei secții de votare era, 
de asemenea, inconsistent63 și nu corespundea exact numărului de alegători 
din secția de votare desemnată, totuși diferența de cifre nu a fost mare și CEC 
a explicat discrepanțele date prin faptul, că buletinele de vot sunt numărate 
și împachetate manual de angajații tipografiei. Cu toate acestea, deși nu ex-
istă un exemplu care să sugereze vreo intenție în spatele inconsistenței dintre 
numărul diferit de buletine de vot primite de secțiile de votare, comparativ cu 
numărul de alegători, este clar că prevederile Codului electoral64 nu au fost 
respectate în timpul tipăririi buletinelor de vot pentru Alegerile parlamenta-
re din 2019.

Mai mult, la analizarea protocoalelor rezultatelor finale, numărul total de 
buletine de vot primite de toate secțiile de votare în toate cele 51 de CECE-
uri pentru segmentul majoritar al alegerilor a fost de 3.448.103, în timp ce 
numărul total de buletine de voturi primite de secțiile de votare pentru cir-
cumscripția națională a fost de 3.453.274. În majoritatea cazurilor, numărul 
total de buletine de vot primite pentru diferite alegeri pentru fiecare CECE nu 
coincide și este, în mod normal, mai mare decât numărul de alegători din lista 
principală de alegători a aceluiași CECE, dar mai mic decât numărul total al 
alegătorilor (numărul combinat al alegătorilor din listele principale și listele 
suplimentare). Câteva diferențe de număr au apărut și datorită faptului că 
CEC a trimis mai puțin de 5 000 de buletine de vot planificate initial către 
secțiile de votare din străinătate65, pentru a reduce costurile inutile de tri-
mitere a buletinelor de vot în acele țări unde probabil locuiește un număr mai 
mic de cetățeni moldoveni.

CEC ar trebui să se asigure că numărul buletinelor de vot imprimate și dis-
tribuite pentru alegeri corespunde celui mai recent număr oficial de alegăto-
ri disponibil. În același timp, articolul 54 alineatul (2) din Codul electoral ar 
trebui modificat pentru a fi mai specific, poate la numărul de alegători din 
registrul alegătorilor la o anumită dată, deoarece nu este posibil să se deter-
mine numărul exact de alegători care locuiesc în străinătate, alegătorii fără 
reședință/ domiciliu sau alegătorii care trăiesc în Transnistria.

CEC a desfășurat o campanie largă de educare a alegătorilor intitulată 
„Democrația contează”66, precum și numeroase evenimente motivaționale 
pentru diferite grupuri de alegători. Printre activitățile educaționale și im-
plicarea organizațiilor societății civile, au fost elaborate 13 videoclipuri ed-
ucaționale și motivaționale electorale67; majoritatea lor fiind difuzate în 
59  Comunicat de presă al CEC din 24 februarie 2019. 
60  Cele trei tipografii contractate de CEC pentru producerea buletinelor de vot au fost SA. „POLIGRAFIC”, 
SA. F.E.-P. „Casa Centrală de Imprimare” și editura „Universul” SA.Azi, la editura „Universul”.
61  Articolul 54, alin (2) din Codul Electoral. 
62  Comunicat de presă al CEC din 24 februarie a declarat că principala listă de alegători cuprinde 2.802.148 
cetățeni cu drept de vot. De asemenea, CEC a declarat în decembrie 2018 că în total au fost 3.265.997 de alegători, 
inclusiv cei 210.890, care nu au nici domiciliu, nici reședință și 230.233 alegători din Transnistria.
63  În 25% din secțiile de votare observate de ENEMO, numărul de buletine de vot primite de BESV-uri 
pentru circumscripția națională a fost puțin diferit față de numărul de buletine de vot primite pentru circumscripția 
uninominală.
64  Articolul 54, alin (2) din Codul Electoral. 
65  Numărul de buletine de vot care urma să fie trimise la secțiile de votare din străinătate a fost de 615.000 
(5.000 pentru fiecare secție de votare, pentru un număr total de 123 de secții de votare) pentru fiecare tip de alegeri, 
dar numărul total de buletine de vot primite pentru fiecare alegere a fost de aproximativ 485.000.
66  O campanie de informare și de educare a alegătorilor condusă de CEC, în colaborare cu Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral și cu sprijinul UNDP Moldova, care a avut loc în 2018, implicând diferite părți interesate și 
vizând diferite grupuri țintă, inclusiv femei, tineri, persoane cu dizabilități, minorități naționale și altele.
67  Videoclipurile abordează principalele aspecte ale procedurilor electorale și de vot - cum să votați în țară 
și în străinătate, ce resurse pot folosi alegătorii pentru a afla mai multe despre alegeri, ce documente pot fi folosite 
pentru vot în țară și în străinătate, videoclipuri pentru alegătorii ce votează prima dată, modul în care alegătorii își pot 
verifica datele în listele electorale, de ce este important să votezi, videoclipuri pentru diferite grupuri minoritare etc.
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mass-media pe tot parcursul perioadei electorale. Centrul de Instruire Con-
tinuă în Domeniul Electoral (CICDE) a fost, de asemenea, implicat în educația 
electorală și a creat un call centru informational pentru alegători pentru a 
consulta vizavi de procedurile de votare.

ENEMO apreciază eforturile CEC și ale altor părți interesate de a desfășura ac-
tivități de educare și motivare a alegătorilor, în special datorită schimbărilor 
semnificative în sistemul electoral.

Consiliile Electorale de 
Circumscripție Electorală (CECE-urile)

CEC a constituit 51 de Consilii Electorale de Circumscripție Electorală (CECE) 
pentru Alegerile parlamentare, în conformitate cu calendarul electoral. Con-
form legii, CECE-urile trebuie să fie alcătuite dintr-un număr impar de membri 
- între 7 și 11 - dintre care cel puțin 3 trebuie să aibă studii juridice superioare 
sau studii în domeniul administraţiei publice. Doi membri ai CECE-urilor sunt 
numiți de către instanțele judecătorești și doi de consiliile locale de nivelul 
doi și de Adunarea Populară a Găgăuziei pentru Alegeri parlamentare. Alți 
membri sunt nominalizați de partide și de alte organizații social-politice 
reprezentate în Parlament la data înființării fiecărui CECE, câte runul de la fie-
care partid. În caz de insuficiență, restul membrilor sunt nominalizați de CEC, 
din Registrul Funcționarilor Electorali. Observatorii ENEMO au constatat că 
majoritatea CECE-urilor au avut 9 sau 11 membri, în timp ce unele partide 
parlamentare nu au desemnat deloc membri ai CECE sau doar un număr lim-
itat de membri.

Potrivit datelor din teren, au existat aproximativ 70 de înlocuiri în toate 
CECE-urile până în Ziua Alegerilor. Cele mai frecvente motive de înlocuire au 
fost subliniate de a fi personale, în principal datorită fie lipsei de timp su-
ficient, fie din motive de sănătate. CEC și-a folosit Baza de Date Electorală 
Centrală pentru a suplimenta CECE-urile cu numărul de membri lipsă, având 
în vedere că unii membri ai CECE au fost adăugați de CEC, chiar dacă aveau 
numărul minim de membri ceruți de lege. Sediul celor trei CECE-uri stabilite 
pentru votarea în străinătate și cele două pentru alegătorii care locuiau pe 
malul stâng al Nistrului erau situate la Chișinău. Ca și în cazul CEC, sesiunile 
CECE au fost, de asemenea, transparente și deschise observatorilor, după cum 
au remarcat observatorii pe termen lung ai ENEMO stabiliți în întreaga țară.

Cu toate acestea, conduita CECE-urilor nu a fost întotdeauna consecventă, 
în special în timpul înregistrării candidaților și verificării listelor 
de subscripție depuse de grupurile de inițiativă ale candidaților. De 
asemenea, nu toate CECE-urile și-au publicat deciziile la timp, pe site-ul 
CEC, în timp ce multe decizii ale CECE-urilor au rămas nepublicate până la 
sfârșitul perioadei electorale.

Sprijinul în pregătirea membrilor CECE-urilor a fost asigurat de Centrul de In-
struire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), un organism înființat de CEC 
și reglementat de Codul Electoral. CICDE a desfășurat numeroase sesiuni de 
instruire pentru participanții la procesul electoral, inclusiv membri ai CECE 
și BESV, registratori sau operatori ai Sistemului Informațional Automatizat de 
Stat „Alegeri” (SIAS), reprezentanți ai poliției și ai instanțelor judecătorești, 
și ai altor părți interesate. Instruirile CICDE observate de ENEMO au fost 
bine organizate și profesioniste.

ENEMO ar sugera cu fermitate un anumit nivel de profesionalizare a CECE-
urilor (cel puțin trei poziții principale ale Președintelui, vicepreședintelui și 
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secretarului), avand în vedere că CECE-urile ar trebui, de asemenea, să aibă 
capacitate juridică pentru a-și desfășura activitatea mai responsabil și profe-
sional, dacă CECE-urile vor continua să mențină atât de multe autorități în des-
fășurarea alegerilor.

Motivele și procedurile de adăugare sau de înlocuire a membrilor CECE-urilor 
din registrul funcționarilor electorali ar trebui reglementate în detaliu și nu ar 
trebui să se bazeze pe propria discreție a CEC.

Secțiile de Votare (SV) și Birourile Electorale 
ale Secțiilor de Votare (BESV)
În total, pentru Alegerile parlamentare au fost constituite 2.141 de secții 
de votare (SV). Dintre acestea, în țară au fost înființate 2.018 SV (1.971 SV 
au fost constituite pentru circumscripțiile 1 - 46 și 47 pentru alegătorii ce 
locuiesc în cele două circumscripții situate pe malul stâng al Nistrului68), în 
timp ce 123 secții de votare au fost constituite pentru cele trei circumscripții 
in strainatate69.

Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare (BESV) au fost formate la 
timp și cu un număr adecvat de membri, dar nu toate Partidele parlam-
entare care au avut dreptul legal să-și desemneze membrii în BESV au și fă-
cut-o70. Locurile lor au fost suplinite cu membri din Registrul funcționarilor 
electorali ai CEC. 

Majoritatea BESV-urilor au informat observatorii ENEMO că au primit sprijin 
și materiale adecvate de la autoritățile publice competente pentru a desfășu-
ra pregătirile pentru alegeri. Formarea membrilor BESV a fost, de asemenea, 
asigurată de Centrul pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CIC-
DE).

Observatorii ENEMO au constatat că multe BESV-uri nu au funcționat propriu-
zis în prima săptămână după ce au fost înființate. Unii membri ai BESV-urilor 
au declarat că nu au avut premise adecvate (lipsa încălzirii și a altor resurse 
tehnice) și, prin urmare, mulți dintre ei nu au fost prezenți la secțiile de 
votare atunci când au fost vizitați de observatori. Cei aflați la sediul lor au 
fost oarecum dezorganizați în primele zile, iar majoritatea lucrărilor au fost 
conduse de Președinte, Vicepreședinte și Secretar ai BESV. Cu toate acestea, 
mulți membri ai BESV au fost în teren pentru a transmite scrisori de notifi-
care alegătorilor. Majoritatea SV vizitate nu au fost clar marcate și numărul lor 
nu a fost indicat în prima săptămână în care au fost formate.

În comparație cu Alegerile prezidențiale din 2016, inițial au fost planificate 
25 de secții de votare în străinătate pentru Alegerile parlamentare din 24 
februarie71, pentru un total de 125 de secții de votare. Decizia Minister-
ului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la numărul 
și amplasarea secțiilor de votare care urmează a fi constituite în 
străinătate nu a fost transparentă, deoarece nu au fost furnizate 
argumente privind amplasarea și numărul secțiilor de votare. Con-
curenții electorali au criticat deciziile și au susținut că sunt motivate pol-
itic, pentru a împiedica un număr de alegători din străinătate să participe 
la alegeri. Nici un reprezentant al Ministerului nu a participat la sesiunea 
CEC respectivă pentru a răspunde preocupărilor exprimate sau pentru a 
explica raționamentul deciziei. Numărul final al SV situate în străinătate 
a fost de 123, deoarece două secții de votare72 nu au putut fi stabilite din 
cauza limitărilor legale ale țării gazdă. 
68  22 secții de votare pentru Circumscripția Nr.47 și 25 pentru Circumscripția Nr.48.
69  27 secții de votare pentru circumscripția nr.49, 83 pentru Circumscripția nr. 50 și 13 pentru Circumscripția 
nr. 51.
70  Rapoartele stabilesc că, în principal, PCRM și PL nu și-au nominat numărul sufficient de membri ai BESV.
71  Pentru Alegerile Prezidențiale din 2016, în total au fost constituite 100 SV în străinătate, dar datorită 
prezenței generale ridicate a alegătorilor din străinătate și faptului că fiecare SV avea doar 3.000 de buletine de vot, 
multe SV s-au confruntat cu dificultăți în a răspunde nevoilor/intereselor alegătorilor în străinătate.
72  Ambele localizate în Canada, în Toronto și Montreal respectiv. 
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După ce au fost respinse de Curtea de Apel Chișinău și de Curtea Su-
premă, doi concurenți electorali73 au contestat constituționalitatea 
Hotărârii Guvernului cu privire la numărul SV pentru alegătorii în 
străinătate, prin două contestații simultane, dar fără succes. Curtea 
Constituțională a hotărât74 că articolul 38 din Constituție nu poate 
fi interpretat ca impunând obligația autorităților de stat de a des-
fășura alegeri în străinătate și că acest articol permite desfășurarea 
alegerilor în afara țării, dar nu le impune și, din acest considerent, 
legislativul și executivul se bucură de o mai mare discreție în modul 
de organizare a acestor alegeri. Drept urmare, ambele contestații au 
fost respinse.

După primirea informației de la poliție că aceasta nu a reușit să asigure o secu-
ritate adecvată pentru un număr de secții de votare formate pentru alegătorii 
de pe malul stâng al Nistrului, CEC a decis să relocheze 31 de secții de vota-
re în interiorul țării și să formeze noi BESV-uri, cu doar două săptămâni 
înainte de Ziua Alegerilor. PSRM a contestat această decizie, susținând că 
a fost o încercare de a reduce participarea generală a cetățenilor din Transn-
istria. După ce a fost respinsă de Curtea de Apel Chișinău, PSRM a contestat 
fără succes această decizie la Curtea Supremă.

Deciziile privind localizarea și numărul secțiilor de votare care urmează să fie 
constituite în străinătate trebuie luate într-un mod transparent, pe baza unor 
criterii clare și bine definite. Instituțiile de stat ar trebui să prezinte deciziile 
lor electorale la ședințele deschise ale CEC pentru a putea explica membrilor 
CEC și publicului, motivele care stau la baza deciziilor lor. În timpul perio-
adelor electorale, CEC ar trebui să dispună de mecanisme adecvate pentru a 
asigura conformitatea și cooperarea deplină și în timp util cu toate instituțiile 
relevante. 

IV. Înregistrarea candidaților
Toți cetățenii moldoveni cu drept de vot care întrunesc condițiile relevante75 
ale Codului electoral au dreptul de a candida la alegeri. Cetățenii moldoveni 
care, datorită poziției pe care o dețin, nu au dreptul de a fi membri ai unui 
partid politic sau ai unei organizații social-politice, precum și înalți funcțion-
ari a căror numire sau alegere este guvernată de Constituția Republicii Mol-
dova și/sau prin legi organice, trebuie să își suspende activitatea în funcție 
din momentul înregistrării lor în calitate de candidați76. Aceeași prevedere 
nu se aplică Prim- Ministrului și Președintelui Parlamentului, care au fost 
ambii candidați pe lista de partid a PDM pe circumscripție națională77, fără 
obligația legală de a-și suspenda activitățile în funcțiile pe care le dețineau78.

Codul Electoral79 ar trebui să prevadă că toți funcționarii publici, inclusiv 
înalții oficiali, cum ar fi Prim-ministrul și/sau Președintele Parlamentului, în-
registrați în calitate de candidați, ar trebui să-și suspende activitatea în exer-
citarea mandatului în timpul campaniei electorale.
73  Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Blocul Electoral ACUM.
74  Decizia Nr. 11 a Curții Constituționale din Republica Moldova, 29.01.2019
75  Potrivit articolului 13 din Codul Electoral, nu pot fi aleși următorii indivizi: personal militar activ; cetățeni 
subzistenți; cetățenii privați de dreptul de vot și/sau dreptul de a deține funcții de răspundere prin decizia finală a 
Curții; persoanele care sunt condamnate la închisoare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și care își execută 
sentința într-o instituție penitenciară, precum și persoanele care au caziere judiciare active pentru infracțiunile comise 
în mod deliberat.
76  Articolul 13, alin (3) din Codul Electoral.
77  Prim- Ministrul a fost, de asemenea, un candidat câștigător în Circumscripția uninominală nr. 20
78  Decizia CEC Nr. 2349 în baza contestațiilor depuse de reprezentantul PSRM cu drepturi de vot consul-
tativ la CEC.
79  Articolul 13, alin (3) din Codul Electoral. 
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Procesul de numire a candidaților pentru Alegerile parlamentare din 2019 a 
început cu 60 de zile înainte de Ziua Alegerilor, la 26 decembrie 2018, și s-a 
încheiat cu 30 de zile înainte de Ziua Alegerilor. Noul sistem electoral prevede 
că înregistrarea candidaților la circumscripțiile uninominale să fie efectuate 
de CECE-uri, iar înregistrarea concurenților electorali pentru circumscripția 
națională (partide politice, blocuri și alte organizații social-politice) să fie 
efectuate de CEC. Aceeași persoană poate candida atât pe lista de partid pen-
tru circumscripția națională, cât și pentru circumscripția uninominală, în nu-
mele aceluiași partid politic sau în calitate de candidat independent.

Pentru prima dată în Moldova, fiecare candidat individual trebuia să obțină 
un Certificat de integritate emis de Autoritatea Națională de Integritate 
(ANI)80 pentru alegeri. Un număr de candidați au susținut că nu au primit 
acest document în termenele legale și că acest mecanism reprezintă o povară 
administrativă inutilă care poate fi abuzată în viitor, dacă alegerile nu se des-
fășoară cu bună-credință. Practica anterioară din Moldova, precum și practica 
obișnuită a majorității țărilor, constă în faptul că candidații care au un cazier 
judiciar sau care nu pot candida pentru alegeri din diferite motive sunt privați 
de acest drept pe baza unui document eliberat în mod obișnuit de un Minister 
relevant sau o instanță.

ENEMO consideră că certificatul de integritate este un mecanism care nu 
adaugă nici o valoare integrității alegerilor și ale concurenților săi, adăugând 
în același timp povară administrativă inutilă și, prin urmare, ar trebui elimi-
nată ca o practică, mai ales că Codul Electoral prevede deja că Ministerul Af-
acerilor Interne sau Ministerul Justiției (în afară de ANI) ar trebui să notifice 
organele electorale despre existența cazierului judiciar al oricărui candidat.

Înregistrarea candidaților pentru circum-
scripția națională
Partidele și blocurile electorale pot depune liste de candidați pentru circum-
scripția națională; cu toate acestea, candidații independenți nu pot candi-
da decât în circumscripții uninominale, și nu în circumscripția națion-
ală. Această restricție diminuează șansele candidaților independenți de a fi 
aleși81. 

În termenul legal, paisprezece partide politice82 și un bloc electoral83 au pre-
zentat CEC-ului lista candidaților pentru circumscripția națională și au fost 
înregistrați de CEC într-un proces inclusiv. Înregistrarea concurenților națio-
nali depindea, în principal, de numărul suficient de candidați (30-55), de cota 
de gen (minimum 40% din ambele sexe incluse pe listă84) și de eligibilitatea 
fiecărui candidat pe listele electorale ale candidaților săi (certificatul de inte-
gritate) care a trebuit să fie verificată de CEC. Până la 31 ianuarie, toate listele 
trimise au fost înregistrate.

CEC a atribuit clasamentul în buletinul de vot pe baza datei de depunere a 
listelor de candidați ale partidelor pentru înregistrare85. Numărul total al can-

80  Autoritatea Națională de Integritate a respins cererea de ședință a MIOA. 
81  Vezi alin (23) al Avizului Comun al Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR privind modificările aduse 
Sistemului Electoral în Republica Moldova (CDL-AD(2018)08). 
82  Partidul Democrat din Moldova (PDM); Partidul Comuniștilor din Moldova (PCRM); Partidul Socialist din 
Moldova (PSRM); Partidul Politic Șor; Partidul politic „Antimafia”; Partidul Politic „Partidul nostru”; Partidul Național 
Liberal; Partidul politic „Voința poporului”; Partidul Regiunilor din Moldova; Partidul Democrat „Democrația Acasă”; 
Mișcarea profesioniștilor „Speranța”; Partidul politic „Patria”; Partidul Verde Ecologist; Partidul Liberal.
83  Blocul Electoral “ACUM” 
84  Codul electoral prescrie doar procentul general de 40% al candidaților de fiecare gen din listă, dar nu o 
ordine particulară a genului mai puțin reprezentat pe listă.
85  În cazul în care doi sau mai mulți concurenți și-au depus listele de candidați în aceeași zi, clasarea în 
buletinul de vot a fost decisă prin tragerea la sorți.
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didaților înregistrați în toate cele 15 liste naționale a fost de 632. Partidele 
politice și blocurile electorale au avut dreptul de a face modificări la lista can-
didaților până la 14 zile înainte de ziua alegerilor. Numărul înlocuirilor și/sau 
a modificărilor în clasament a fost nesemnificativ86.  

Procesul de înregistrare a partidelor/blocurilor politice pentru circum-
scripția națională a fost inclusiv, transparent și gestionat profesional de 
către CEC.

Codul electoral ar trebui să prevadă posibilitatea candidaților independenți 
de a candida în circumscripția națională, pe lângă posibilitatea de a candida în 
circumscripții uninominale, în conformitate cu standardele și recomandările 
internaționale87. 

Înregistrarea candidaților pentru 
circumscripțiile uninominale
Candidații pentru circumscripțiile uninominale au trebuit să formeze grupuri 
de inițiativă, care urmau să colecteze și să depună semnături de susținere ale 
alegătorilor eligibili din circumscripția respectivă către Consiliul Electoral de 
Circumscripție (CECE), pentru a fi înregistrați88. Fiecare grup de inițiativă tre-
buia să colecteze între 500 și 1000 de semnături pentru bărbați și între 250 și 
500 de semnături pentru candidații femei.

Începând cu 26 decembrie 2018 până la 4 ianuarie 2019, CECE-urile au 
înregistrat un total de 401 de grupuri de inițiativă pentru 400 de candidați89. 
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor și a semnăturilor necesare 
a fost 24 ianuarie 2019.

Scăderea numărului de semnături necesare pentru susținerea candida-
ților, precum și eliminarea procedurilor împovărătoare și birocratice 
anterioare este în concordanță cu recomandările precedente ale ENE-
MO90, precum și cu recomandările Comisiei de la Veneția. Cu toate aces-
tea, alegătorii pot susține numai un candidat în timpul colectării semnă-
turilor în sprijinul acestora91, ceea ce restrânge libertatea de asociere a 
alegătorilor și ar putea duce la descalificarea candidaților92.

Codul Electoral ar trebui modificat pentru a permite alegătorilor să semneze 
pentru mai mult de un candidat în timpul fazei de colectare a semnăturilor de 
susținere pentru candidați.

Procedurile de verificare a documentelor prezentate și a listelor de subscrip-
ție colectate de grupurile de inițiativă au fost destul de complexe, deoarece 
86  Aproximativ 6 înlocuiri au avut loc din cauza retragerii candidaților și 7 modificări în ordinea candidaților 
pe liste.
87  Punctul 7.5 din Documentul de la Copenhaga al OSCE din 1990: “[Statele participante vor] respecta 
dreptul cetățenilor de a căuta o funcție politică sau publică, individual sau ca reprezentanți ai partidelor sau orga-
nizațiilor politice, fără discriminare”. A se vedea, de asemenea, articolul 25, punctul 17 din ICCPR și Comentariul 
general 25 (1996) al Comitetului ONU pentru Drepturile Omului
88  Grupurile de inițiativă pentru candidații din cele trei circumscripții stabilite în străinătate și cele două 
circumscripții constituite în Transnistria au putut colecta semnăturile de susținere ale alegătorilor eligibili din toate 
circumscripțiile.
89  Într-un caz unic, unui candidat PDM i s-a permis să înregistreze un al doilea grup de inițiativă după ce 
un CECE a decis să refuze înregistrarea sa, din cauza numărului insuficient de semnături de susținere valide trimise 
prima oară. Întrucât decizia CECE a fost adoptată la 3 ianuarie 2019, a fost înregistrat un al doilea grup de inițiativă 
care l-a nominalizat la 4 ianuarie 2019 în termenul legal, permițându-i astfel să colecteze din nou semnăturile de 
susținere și să fie înregistrate de același CECE.
90  Raportul Final al MIOA a ENEMO cu privire la Alegerile Prezidențiale din 2016 în Moldova.
91  Punctul 77 din Liniile directoare privind Regulamentul Partidului Politic ale OSCE/ODIHR prevede că 
„pentru a spori pluralismul și libertatea de asociere, legislația nu ar trebui să limiteze un cetățean la semnarea unei 
liste de susținere doar pentru un singur partid”.
92  Deoarece alegătorii pot susține numai un candidat, acest lucru ar putea duce la candidații care cred cu 
bună-credință că au adunat numărul necesar de semnături și, astfel, prezintă lista. Cu toate acestea, în timpul proce-
sului de verificare, CECE-urile ar accepta semnătura de susținere a alegătorului doar în lista primului candidat care îl 
prezintă și care va descalifica semnătura în listele ulterioare. Acest lucru ar putea conduce la candidați, în special la 
cei cu resurse mai reduse, care au nevoie de mai mult timp pentru a colecta semnături, pentru a scădea sub pragul 
de trecere și, prin urmare, a-i fi refuzată înregistrarea.
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CECE-urile au trebuit să analizeze și să verifice listele de subscripție prezen-
tate de colecționarii autorizați din grupurile de inițiativă pentru completi-
tudinea și acuratețea datelor furnizate în baza registrului oficial, folosind o 
combinație de verificare manual- vizuală și electronică93. 

Practica CECE-urilor în verificarea semnăturilor de susținere nu a fost 
consecventă și majoritatea au aplicat reguli destul de stricte de veri-
ficare și de înscrieri individuale ale fiecărui susținător, ceea ce este în 
contradicție cu cele mai bune practici internaționale pentru alegeri94. 
În unele cazuri, atunci când informațiile de pe prima pagină a foii nu au fost 
completate complet și/sau în mod corespunzător, toate fișele de subscripție 
au fost considerate nevalabile. Într-o serie de cazuri, liste întregi de subscripție 
sau un număr de înscrieri pe lista de subscripție au fost considerate nevalabile, 
din considerentul că erau completate de același scris de mână, fără a specifica 
motivele pentru care alegătorii nu au putut introduce datele în persoană95. Au 
existat, de asemenea, cazuri de invalidare a semnăturilor de susținere dacă 
datele susținătorului nu corespundeau exact datelor oficiale96. Faptul că au 
fost create noi circumscripții electorale pentru aceste alegeri și că colectorii 
nu erau siguri dacă unele adrese aparțin circumscripției relevante, combinate 
cu necesitatea ca toate semnăturile să fie sistematizate pe unitate administra-
tiv-teritorială din care fac parte și să fie plasate pe aceeași fișă de subscripție, 
a dus, de asemenea, la invalidarea unui număr de semnături.

Reglementările ar trebui modificate pentru a permite candidaților sau grupu-
rilor lor de inițiativă să corecteze cel puțin greșelile tehnice făcute în timpul co-
lectării semnăturilor de susținere. În procesul de verificare a semnăturii ar tre-
bui să se aplice proceduri consecvente de verificare de către diferite CECE-uri.

Numărul total de semnături de susținere considerate nevalabile a fost sub-
stanțial, totuși numeroși candidați au depus mai multe semnături de susține-
re decât minimul legal, pentru a depăși posibilele invalidări și pentru a sati-
sface numărul necesar de semnături de susținere valabile. Cu toate acestea, în 
cazul în care numărul total de semnături valide după verificare a scăzut sub 
pragul minim necesar (500 pentru bărbați și 250 pentru candidații femei), 
candidaților li s-a refuzat înregistrarea, fără posibilitatea de a corecta sau de 
a prezenta semnături suplimentare.

Una dintre principalele provocări evidențiate de CECE-uri a fost că mul-
ți candidați și grupurile lor de inițiativă nu erau familiarizați cu regle-
mentările relevante privind colectarea semnăturilor, ceea ce a dus la un 
număr ridicat de semnături considerate nevalabile. Contestanții, pe de 
altă parte, s-au plâns de faptul că procedurile de verificare a CECE-urilor 
sunt subiective și prea dure, mai ales că prevederile legale nu permit 
efectuarea unor corecții sau furnizarea de semnături suplimentare.

Regulile pentru colectarea semnăturilor și regulile de verificare ar trebui simp-
lificate si explicate mai bine candidaților și grupurilor lor de inițiativă.

CECE-urile au avut 7 zile pentru a înregistra sau a refuza înregistrarea unui 
candidat, în timp ce fiecare candidat putea contesta decizia CECE-ului la 
CEC. CEC a primit numeroase contestații din partea candidaților nominali-
zați împotriva deciziilor CECE-urilor de a refuza înregistrarea lor, din cauza 
numărului insuficient de semnături de susținere valabile. CEC a depus efort 
pentru a fi incluziv în sesiunile sale, audindu-i atât pe reclamant, cât și pe 
reprezentanții CECE-ului, în încercarea de a revizui materialele prezentate și 
93  Modulul SIAS de Verificare a Fișelor de sucbscripție –o verificare computerizată a datelor furnizate de 
susținători, elaborată pentru a sprijini CECE-urile prin compararea datelor oficiale ale alegătorilor cu datele furnizate. 
Operatorii din cadrul CECE-urilor au utilizat programul de verificare pentru a verifica corectitudinea datelor semnata-
rilor conform registrului alegătorilor și dacă acesta este eligibil să voteze în circumscripția data.
94  Liniile directoare I.1.3.iii. din Codul Bunelor Practici în Materie Electorală a Comisiei de la Veneția.
95  Regulamentul stipulează în mod clar că fiecare alegător poate susține un singur candidat și trebuie să-
și completeze personal datele și semnătura. Numai în cazuri excepționale și din motive obiective, o altă persoană 
poate completa datele în numele unei alte persoane, însă astfel de cazuri trebuiau înregistrate și o explicație trebuia 
furnizată în spațiul destinat unei astfel de note.
96  Greșeli în nume sau adresă, utilizarea alfabetului chirilic, etc. 

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova



0124

de a rezolva eventualele deficiențe procedurale. În cele mai multe cazuri, CEC 
a solicitat CECE-urilor să reexamineze fișele de subscripție prezentate, iar în 
majoritatea acestor cazuri CECE-urile au confirmat decizia inițială. Un număr 
de reclamanți au făcut apel la deciziile CECE-urilor privind refuzarea înregis-
trării candidaților direct la instanțe. Durata întregului proces de recurs a fost 
adesea excesiv de lungă, întrucât ultimele recursuri în așteptare au fost decise 
doar cu o zi97 sau câteva zile înainte de Ziua Alegerilor, limitând astfel dreptu-
rile candidaților respectivi la votul pasiv egal și timpul de campanie, creând 
totodată dificultăți logistice pentru proces98.

Potrivit CEC, din 400 de grupuri de inițiativă, 39 nu au depus liste de sub-
scripție de susținere, fie prin întoarcerea foilor necompletate, fie prin eșuarea 
returnării documentației necesare. Inițial, numărul total de candidați înregis-
trați a fost de 321, iar 37 de candidaturi au fost respinse99. Cu toate acestea, 
după un proces îndelungat de recurs depus de solicitanții a căror înregistrare 
a fost respinsă, cel puțin șapte candidați100 au fost înregistrați suplimentar 
(după începerea oficială a perioadei electorale sau chiar cu câteva zile înainte 
de Ziua Alegerilor), în timp ce cinci candidați s-au retras înainte de alegerile 
din 24 februarie 2019. Chiar dacă declarațiile oficiale ale CEC au arătat că 321 
candidați s-au înscris pentru alegeri în circumscripții uninominale, potrivit 
protocoalelor oficiale ale rezultatelor alegerilor, numărul total al candidaților 
care au primit voturi în toate circumscripțiile uninominale a fost de 324, din-
tre care 56 erau candidați independenți. 

Procesul de înregistrare a candidaților în circumscripțiile uninominale a fost 
împovărător și verificarea semnăturilor nu a fost întotdeauna aplicată în mod 
consecvent. În plus, procesul de recurs a fost lung, limitând astfel perioada 
agitației electorale a candidaților care au obținut succes. Nu este clar pe ce 
motive unele instanțe s-au pronunțat în favoarea recurenților, în timp ce în 
cazuri similare au respins apelurile altor candidați.

Poziția candidaților în buletinul de vot pentru fiecare circumscripție uninom-
inală a urmat ordinea de înscriere după dată și timp, la fel ca și pentru circum-
scripția națională. Deoarece candidații care au reprezentat PDM au fost primii 
care au colectat semnături și, prin urmare, s-au înregistrat în majoritatea cir-
cumscripțiilor, unii concurenți au acuzat PDM că sunt privilegiați, fie prin uti-
lizarea abuzivă a resurselor de stat, fie prin alte mecanisme de pregătire în 
avans. PDM, pe de altă parte, a declarat că au fost bine organizați și au o rețea 
de partid mai bună decât adversarii lor, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a 
colecta mai rapid semnăturile și de a obține, prin urmare, primele locuri în 
ordinea de vot.

Termenele limită pentru verificarea semnăturilor ar trebui să fie mai scurte, 
în timp ce ultimul termen limită pentru luarea deciziilor finale privind înregis-
trarea candidaților ar trebui să fie precedat de data începerii oficiale a peri-
oadei agitației electorale, în conformitate cu standardele internaționale101. În 
consecință, ordinea candidaților din buletinul de vot ar putea fi determinată 
de o loterie imediat după termenul limită pentru înregistrarea finală a 
candidaților.

97   De exemplu, candidatul ACUM în Circumscripția nr. 4 a făcut apel cu succes la refuzul său de înregistrare 
de către CECE la Curtea de Apel din Bălți, care a obligat CECE-ul să o înregistreze. CECE-ul nr. 4 a atacat înregistra-
rea contestată la Curtea Supremă, care a decis să anuleze decizia Curții de Apel. Astfel cum buletinele de vot pentru 
circumscripția uninominală au fost deja tipărite, CEC a decis să pună în aplicare decizia Curții Supreme prin aplicarea 
ștampilei „Retras” alături de numele candidatului ACUM.   
98  Afectând tipărirea și distribuirea buletinelor de vot în respectivele circumscripții uninominale
99  Comunicatul de presă al CEC, data de 1 februarie 2019. 
100  Datorită deciziilor premature și/sau a celor lipsă de la unele CECE-uri, nu a fost posibil să se evalueze 
numărul exact, raționamentul și datele de înregistrare a tuturor candidaților înregistrați suplimentar.
101  Punctul 5.4 din Documentul de la Copenhaga al OSCE din 1990  și Liniile Directoare I.1.3.v. din Codul 
Bunelor Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția.
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V.Înregistrarea alegătorilor
Moldova folosește un sistem pasiv de înregistrare a alegătorilor. Cetățenilor 
din Moldova de 18 ani sau mai mult li se acordă dreptul de vot, cu excepția 
celor privați legal de acest drept printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 
CEC menține și actualizează o bază de date a alegătorilor printr-un Registru 
centralizat de Stat al Alegătorilor (RSA)102, care este creat prin intermediul 
Registrului de Stat al Populației, administrat de Agenția Serviciilor Publice 
(ASP).

Cetățenii moldoveni care locuiesc în afara țării beneficiază de drepturi de 
vot complete conform Codului Electoral103. Înregistrarea preliminară a 
alegătorilor în străinătate este posibilă, deși facultativă104, atât online, cât și 
prin depunerea unei cereri scrise la CEC sau la ambasadele și oficiile consu-
lare ale Republicii Moldova. În termenul limită de 9 ianuarie 2019, 24.480 de 
cetățeni moldoveni au profitat de ocazia de a se preînregistra ca alegători în 
străinătate105. Interesul alegătorilor în străinătate pentru aceste alegeri a fost 
înalt, deoarece numărul celor preînregistrați a fost mult mai mare compara-
tiv cu numărul de preînregistrări pentru Alegerile prezidențiale din 2016106. 
Pentru a facilita mai bine drepturile de vot ale alegătorilor în străinătate, nu-
mărul maxim de buletine de vot pe secție de votare în străinătate a crescut 
de la 3.000 la 5,000107, dar numărul de buletine de vot trimise fiecărei SV în 
străinătate a fost mai mic, datorită numărului scăzut de cetățeni presupuși de 
a trăi în unele țări.

Doar cu în jur de o lună înainte de Ziua Alegerilor, CEC a clarificat că 
alegătorii în străinătate pot vota numai cu un pașaport valabil moldo-
venesc, pe baza unei decizii108 a Curții Constituționale și, contrar practicilor 
stabilite în alegerile anterioare. Codul electoral prevede că votarea în secțiile 
de votare din străinătate se face prin prezentarea unui pașaport al cetățeanu-
lui moldovean pentru intrarea și ieșirea din țară109 pentru secțiile de votare 
stabilite în străinătate, lăsând astfel loc pentru interpretări diferite. La răs-
punsul solicitării Ombudsmanului de a revizui constituționalitatea Codului 
Electoral privind ID-urile pentru alegătorii în străinătate, Curtea Constituți-
onală a declarat această cerere inadmisibilă, dar a afirmat în același timp că 
în străinătate alegătorii nu ar trebui să aibă dreptul să voteze fără un pașa-
port valabil. Justificarea deciziei, printre alte motive, citează evitarea posibi-
lelor fraude, menținerea unei legături între stat și cetățenii săi și încurajarea 
posesiei documentelor de identitate valabile. Mai mult, Curtea a afirmat că 
„măsura în litigiu nu introduce un tratament diferențiat disproporționat, că nu 
afectează esența dreptului la vot și că legiuitorul a acționat în limitele marjei 
sale de manevră permisă de Constituție”. ENEMO consideră că calendarul 
deciziei ar fi împiedicat alegătorii interesați care trăiesc în străinătate 
să-și exercite dreptul la vot, mai ales că votarea cu pașapoarte expirate a 
fost o practică stabilită și, astfel, alegătorii puteau să se aștepte ca aceas-
ta să se întâmple și în cazul acestor alegeri.

Codul electoral ar trebui modificat pentru a reglementa în mod specific și clar 
dispozițiile privind documentele de identificare propriu-zise care urmează să 
fie utilizate în alegeri, în special în ceea ce privește valabilitatea acestora. În 
102  Registrul de Stat al Alegătorilor este un singur sistem informatic integrat de evidență a alegătorilor mol-
doveni, destinat să colecteze, să stocheze, să actualizeze și să revizuiască datele despre cetățenii moldoveni care 
au împlinit vârsta de 18 ani și care nu au interdicții legale de a vota.
103  Articolul 2, alin (3) din Codul Electoral.
104  Chiar dacă este facultativă, înregistrarea preliminară a alegătorilor este importantă, deoarece este unul 
dintre criteriile utilizate de autorități pentru a stabili numărul și locația secțiilor de votare care urmează să fie constituite 
pentru alegătorii în străinătate (articolul 41, alin (4) lit.c) din Codul Electoral )
105  Înregistrarea preliminară a alegătorilor din Transnistria a fost de asemenea posibilă și 105 alegători din 
Transnistria au profitat de această oportunitate.
106  CEC a raportat că la alegerile prezidențiale din 2016, 3,570 alegători s-au înregistrat în prealabil.
107  Articolul 54 din Codul Electoral.
108  Decizia nr. 5 a Curții Constituționale din Republica Moldova, data de 14.01.2019. 
109  Articolul 58, alin (3) lit.c) din Codul Electoral.
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orice caz, trebuie elaborate și dezvăluite bine înainte de alegeri reglementările 
privind ID-urile propriu-zise pentru votare, pentru a permite tuturor alegăto-
rilor interesați să obțină documentul/ele necesare și cuvenite.

Potrivit Agenției Serviciilor Publice, numărul alegătorilor cu pașapoarte mold-
ovenești expirate a fost de 58.454 la data de 4 ianuarie 2019110. De asemenea, 
CEC a declarat că în al doilea tur de scrutin al Alegerilor prezidențiale din 
2016, în opinia SIAS A, doar 175 de alegători din 138.350 care au votat în 
străinătate s-au identificat cu pașapoarte expirate111. Cu toate acestea, infor-
mațiile privind valabilitatea documentelor de identitate nu se numără prin-
tre informațiile pe care RSA ar trebui să le conțină, conform Codului Elec-
toral112. Prin urmare, problema dacă și pe ce motive SIAS A conține astfel 
de date este destul de neclară113. În plus, potrivit raportului CEC din 2016, 
Alegerile Prezidențiale au înregistrat în total 409.791 alegători înregistrați 
care dețin pașapoarte expirate la 13 octombrie 2016, atât în   țară, cât și în 
străinătate. Disputa publică privind lipsa posibilității alegătorilor de a 
vota în străinătate cu pașapoarte expirate și numărul de alegători po-
tențial afectați a rămas una dintre problemele contencioase ale alegeril-
or parlamentare din 2019. În final, numărul total al alegătorilor din 
străinătate care au participat la alegerile din 2019 a atins numărul de 
76.642, nivel similar cu cel de participare al alegătorilor în precedentele 
alegeri parlamentare din 2014 (73.311), dar aproape de două ori mai 
mic decât în   al doilea tur de scrutin al Alegerilor prezidențiale din 2016.

Din moment ce Codul electoral prevede drepturi la vot complete pentru alegăto-
rii moldoveni în străinătate, Guvernul ar trebui să-și intensifice eforturile pen-
tru a facilita votul lor activ. Acest lucru ar putea fi realizat prin diferite instru-
mente de vot în afara țării, cum ar fi votul prin poștă, precum și prin furnizarea 
de mecanisme mai eficiente pentru identificarea alegătorilor în străinătate, 
similare cu cele disponibile pentru alegătorii interni.

Noul sistem electoral, cu limitele stabilite recent de circumscripții uninomina-
le, în combinație cu organizarea referendumului consultativ, a adus provocări 
suplimentare la elaborarea listelor de alegători și la punerea în aplicare a 
votării anumitor grupuri ale electoratului. Pentru aceste alegeri, CEC a trebuit 
să adopte o mostră de proiectare pentru listele principale și suplimentare ale 
alegătorilor pentru trei tipuri de secții de votare: în interiorul teritoriului ță-
rii, în străinătate, și secțiile de votare desemnate alegătorilor care locuiesc în 
Transnistria114. Alegătorii care locuiesc pe teritoriul unei secții, dar care nu 
sunt incluși în listele principale de alegători, pot fi înscriși într-o listă supli-
mentară de alegători la prezentarea unui document de identitate care să con-
firme locul lor de reședință în teritoriul respectiv și/sau un certificat de vot în 
absență. În circumscripțiile uninominale, numai certificatele de vot în absență 
din aceeași circumscripție sunt acceptate de lege. Cu toate acestea, atribuirea 
alegătorilor la secția de votare în limitele noilor circumscripții uninomina-
le a reprezentat o nouă provocare în procesul de actualizare și compilare a 
listelor electorale în cadrul noului sistem electoral.

De asemenea, reglementările au vizat chestiuni de vot pentru anumite 
categorii de alegători și posibilitatea de a-și exercita dreptul la vot pent-
ru circumscripția națională și/sau uninominală. Alegătorii cu domiciliul și 
cu reședință trebuiau să voteze la locul lor de reședință. Studenții cu drept 
de a vota, care frecventau o instituție de învățământ într-o localitate unde 
110  Cu toate acestea, numărul cetățenilor moldoveni cu pașapoarte expirate a fost stabilit exclusiv pentru 
cetățenii moldoveni care au emigrat în mod oficial.
111  Comunicatul de presă al CEC, 18 februarie 2019.  
112  Articolul 42 alin (3) din Codul Electoral enumeră datele pe care RSA ar trebui să le conțină despre fiecare 
alegător, inclusiv, dar nu numai, seria și numărul unui document, împreună cu alte date relevante (numele, prenume-
le, adresa etc.)
113  MIOA a cerut CEC, printr-o scrisoare oficială, cum a fost calculat numărul cetățenilor care au votat în 
străinătate pentru alegerile din 2016, dar răspunsul primit a fost destul de evaziv și nu conținea niciun detaliu.
114  Diferite liste electorale se deosebeau prin faptul că au un spațiu pentru ca alegătorii să semneze pentru 
primirea buletinelor de vot pentru referendum și fie un spațiu pentru semnarea în două buletine parlamentare, fie un 
spațiu separat pentru a semna separat pentru fiecare dintre cele două buletine parlamentare pentru circumscripția 
națională și pentru circumscripțiile uninominale.



27

nu aveau domiciliul sau reședința, au putut să voteze pentru circumscripția 
națională la orice secție de votare deschisă în acea localitate, dar nu pentru 
circumscripția uninominală. Alegătorii în serviciul militar, deținuții, prizon-
ierii, pacienții sau alegătorii cu certificat de vot în absență au putut să voteze 
pentru circumscripția națională, dar nu aveau dreptul să primească buletinul 
de vot pentru circumscripția uninominală, cu excepția situației în care reșed-
ința sau domiciliul acestora se afla în respectiva circumscripție uninominală.

La 10 decembrie 2018 CEC a anunțat că în Registrul de Stat al Alegătorilor 
au fost înregistrați 3.265.997 alegători, dintre care 210.890 alegători115 care 
nu au nici domiciliul, nici loc de reședință în Republica Moldova și 230.233 
alegători cu domiciliul în unitățile administrativ-teritoriale în stânga Nistru-
lui. În momentul tipăririi listelor electorale, CEC a menționat că în listele elec-
torale principale ale secțiilor de votare din teritoriul Republicii Moldova au 
fost incluse 2.812.490 de alegători, iar 373 de alegători au fost incluși în listele 
electorale principale pentru secțiile de votare stabilite în străinătate. Listele 
electorale tipărite au fost transmise de CEC autorităților administrației pub-
lice locale și misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, în principal în ter-
menul legal, cu cel puțin 22 de zile înainte de Ziua Alegerilor. Listele electorale 
au fost disponibile pentru verificare de către alegători la sediul BESV-urilor 
și pe site-ul CEC. Alegătorii au solicitat corectări în caz de discrepanțe sau de 
erori în datele cu caracter personal sau omisiuni din listele electorale, până cu 
o zi înainte de Ziua Alegerilor. Numeroși interlocutori au criticat faptul că 
modificările aduse de alegători în listele electorale pentru alegerile an-
terioare nu sunt reflectate în mod adecvat în RSA și că trebuie să corec-
teze aceleași informații de fiecare dată.

Modificările introduse în listele electorale și contestațiile referitoare la datele 
incluse în listele electorale ar trebui examinate temeinic după fiecare alegere, 
pentru a oferi o bază solidă pentru o actualizare continuă a listelor de alegăto-
ri. 

Cu toate acestea, numărul alegătorilor per SV/CECE, pe baza protocoalelor 
privind rezultatele alegerilor, a arătat puțin diferite numere și discrepanțe 
între numărul de alegători din listele principale de alegători între circum-
scripțiile naționale și cele uninominale116. Rezultatele arată un număr total 
de 2.803.519 alegători înscriși în lista principală a alegătorilor pentru cir-
cumscripția națională și 2.802.875 alegători înscriși în principalele liste elec-
torale pentru toate circumscripțiile (SV), ceea ce reprezintă în jur de 9000 
de alegători mai puțini decât numărul alegătorilor furnizat de CEC în ziua 
tipăririi listelor electorale. Diferențe similare în număr au fost observate și în 
listele electorale suplimentare117. Chiar dacă discrepanțele de numere nu 
sunt substanțiale, ele arată provocările cu care s-a confruntat CEC și alte 
instituții pentru a face față noului sistem electoral și particularităților 
acestuia, precum și necesitatea unui mecanism îmbunătățit de înregistrare a 
alegătorilor.

În perioada anterioară alegerilor, cetățenii din Moldova au avut acces fa-
cilitat la obținerea de noi buletine sau buletine temporare. În perioada 
de la 24 decembrie 2018 până la 22 februarie 2019, autoritățile au eliberat 
41.860 de buletine și 3.350 de buletine temporare118. Alegătorilor cu buleti-
ne expirate li s-a dat posibilitatea de a solicita acte temporare, care au fost 
eliberate gratuit, chiar și în Ziua Alegerilor. Potrivit raportului CEC privind 
alegerile parlamentare din 2019, au fost prezenți 2915 alegători care au votat 
cu documente de identitate temporare. În Ziua Alegerilor, pe listele electorale 
suplimentare pentru alegerile pentru circumscripția națională au fost înscriși 
155.570 alegători și 148.590 de alegători în listele electorale suplimentare 
115  Acest număr cuprinde 99.598 de cetățeni moldoveni adulți care au emigrat oficial în străinătate, potrivit 
datelor furnizate de Agenția Servicii Publice
116  În listele electorale principale a existat o diferență de 644 de alegători între toate circumscripțiile unino-
minale și cea națională.
117  148,590 pentru circumscripțiile uninominale și 155,570 pentru circumscripția națională.
118  Agenția Servicii Publice a raportat că din cei 1.363 de alegători înregistrați în instituții penitenciare, 621 
au solicitat acte temporare care le-ar permite să voteze în alegerile parlamentare din 2019.
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din cele 51 de circumscripții, în principal alegători care nu sunt incluși în lis-
tele electorale principale. Deși evaluând pozitiv eforturile autorităților de 
a facilita furnizarea de documente pentru alegătorii interni, ENEMO ob-
servă că mecanismele de obținere gratuită sau că anumite tipuri de acte 
de identitate temporară nu au fost puse în aplicare și pentru alegătorii 
care locuiesc în străinătate.

În Ziua Alegerilor, CEC a utilizat Sistemul Informațional Automatizat de 
Stat „Alegeri” (SIAS A) ca sistem de verificare online a alegătorilor. Opera-
torii de date au fost detașați la fiecare secție de votare, verificând identitatea 
alegătorilor față de baza de date electorală la nivel național, introducându-I 
pe cei care au votat în baza de date și având posibilitatea de a determina dacă 
un alegător a votat deja. În plus față de asigurarea protecției împotriva votului 
multiplu, SIASA a servit la transmiterea datelor privind prezența alegătorului 
la vot și a rezultatelor preliminare ale alegerilor care urmează să fie publicate 
online pe site-ul CEC.

Calitatea Registrului de Stat al Alegătorilor a fost pusă în discuție în mod 
repetat de către unii interlocutori, deoarece numărul tot mai mare nu core-
spunde tendințelor demografice observate în Republica Moldova. Pe lângă 
alegătorii din străinătate, dificultățile de a înlătura persoanele decedate în 
general și, în special, pe cele din străinătate, fără documente cuvenite, rămâne 
unul dintre principalele motive pentru această discrepanță, potrivit multor 
interlocutori.

Pentru a spori calitatea registrului de alegători, Guvernul ar trebui să simplifice 
sistemul de raportare al deceselor și a schimbării reședinței cetățenilor, intro-
ducând mecanisme adecvate pentru a motiva sau obliga cetățenii să raporteze 
în timp util toate modificările relevante ale datelor conținute în RSA/RSP, mai 
ales reședința lor. 

VI. Mediul de campanie
Codul electoral prevede condiții echitabile și egale pentru participarea tu-
turor concurenților. Campania electorală pentru alegerile din 29 febru-
arie a început la 25 ianuarie, deși o serie de activități ale multor con-
curenți electorali, desfășurate înainte de această dată, pot fi clasificate 
drept activități de campanie timpurie. Campania a fost competitivă, iar 
drepturile fundamentale de asociere și de exprimare au fost, în general, 
respectate. Cu toate acestea, au fost observate cazuri izolate de hărțuire sau 
chiar atacuri asupra candidaților sau asupra proprietății acestora, în special 
în primele zile ale campaniei; accesul inegal la facilitățile publice pentru ac-
tivitățile de campanie pentru majoritatea candidaților din opoziție din unele 
municipalități, fără o justificare corespunzătoare; sau încercări de perturbare 
a activităților de campanie ale candidaților din opoziție. Acuzațiile de uti-
lizare abuzivă a resurselor administrative, cumpărarea voturilor și pre-
siunea asupra angajaților publici au afectat campania.

Diferitele perioade legale de campanie119 pentru alegerile parlamentare 
și referendum au permis concurenților de referendum, care s-au înreg-
istrat înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile parla-
mentare, să folosească această perioadă pentru a promova partidul sau 
unii dintre candidații săi, în timpul campaniei pentru referendum. Partidul 
Democrat din Moldova (PDM) a folosit această ocazie pentru a promova atât 
candidații partidului, cât și candidații individuali, deoarece mulți candidați 
ai acestui partid pentru circumscripțiile uninominale au apărut în postere și 

119  Concurenții la referendum pot începe campania pentru referendum de îndată ce se înregistrează.
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panouri de promovare a referendumului la începutul lunii ianuarie, cu aprox-
imativ trei săptămâni înainte de începerea campaniei pentru alegerile parla-
mentare. În plus, concurenții care s-au înscris în referendum puteau conduce 
două campanii paralele, începând cu 30 de zile înainte de alegeri, din fonduri 
de campanie separate, dar nu multe partide au folosit această oportunitate. 
Două partide120 - Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor – s-au înregistrat 
ca participanți la referendum cu aproape o lună înainte de începerea oficială a 
campaniei electorale parlamentare, dar numai PDM a desfășurat o campanie 
foarte vizibilă.  

Mai mult, un număr de candidați și partide au folosit perioada de sărbători 
de la sfârșit de an pentru activități care pot fi considerate ca autopromovare, 
prin organizarea de diverse evenimente și prin distribuirea de cadouri și ma-
teriale minore cetățenilor. Anumite activități ale funcționarilor publici în 
perioada de pre-campanie pot fi clasificate, de asemenea, ca o campanie 
directă sau indirectă.

O serie de măsuri, cum ar fi creșterea salariilor și a beneficiilor pentru diferite 
grupuri ale societății, îmbunătățiri ale infrastructurii, subvenții pentru 
diferite grupuri de cetățeni, proiecte de dezvoltare noi etc., au fost introduse 
sau publicate în ajunul alegerilor. ENEMO evaluează că momentul intro-
ducerii acestor măsuri în timpul perioadei electorale pune la îndoială 
adevăratul lor scop și umbrește linia dintre partid și stat, ceea ce contra-
vine punctului 5.4 din Documentul de la Copenhaga121. 

Cadrul juridic ar trebui modificat pentru a defini în mod clar activitățile de 
campanie, astfel încât campania electorală timpurie să poată fi identificată și 
prevenită în mod corespunzător, asigurând astfel egalitatea condițiilor pentru 
toți concurenții.

Termenul legal pentru depunerea documentației pentru înregistrarea candi-
datului se termină cu numai o zi înainte de prima zi a perioadei oficiale de 
campanie electorală. Având în vedere intervalul de timp de șapte zile pen-
tru ca CECE-ul să decidă cu privire la înregistrarea sau refuzul înregistrării 
candidaților și timpul necesar pentru eventuale contestații și apeluri în cazul 
refuzului de înregistrare, unii candidați pot fi înregistrați mult mai târziu și, 
prin urmare, nu pot începe campania în același timp cu alții. Această supra-
punere a dus la faptul, că un număr de candidați să fie înregistrați drept 
concurenți în perioada de campanie electorală, iar unele înregistrări și/
sau demiteri să se întâmple cu câteva zile înainte de Ziua Alegerilor, ast-
fel încât să nu poată utiliza întreaga perioadă de 30 de zile pentru acti-
vitățile de campanie autorizate de lege. Această problemă a afectat în mare 
măsură cursa electorală, plasând unii concurenți într-o poziție dezavantajată, 
în contradicție cu punctul 7.6 din Documentul de la Copenhaga122. 

The legal framework should be amended to ensure that the electoral campaign 
may not start before the registration of candidates is completely finished, so 
that all candidates can fully avail from the campaign period. 

În urma modificărilor aduse Codului Electoral în noiembrie 2018123, care au 
eliminat perioada de tăcere electorală, concurenții au putut desfășura cam-
paniile cu o zi înainte și chiar în Ziua Alegerilor, cu excepția intrărilor și înă-
untrul secțiilor de votare. Cu toate acestea, campania electorală în ziua prece-
dentă și în Ziua Alegerilor nu era foarte vizibilă124. 

Campania poate fi descrisă ca fiind puțin intensă și caracterizată printr-un 
interes moderat al alegătorilor în evenimente politice și candidați, cinci con-

120  Dintre cei 5 concurenți înregistrați pentru referendum, două partide - PDM și PCRM s-au înregistrat 
pentru Referendum la 28 decembrie 2018, iar celelalte trei partide au fost înregistrate la 26.01.2019. 
121  Documentul de la Copenhaga al OSCE din 1990. 
122  Ibidem. 
123  Legea nr 268, data de 23.11.2018 “Cu privire la modificarea unor acte legislative,
124  Concurenții electorali care au fost considerați cei mai activi în Ziua Alegerilor au fost Partidul Democrat, 
Partidul Socialiștilor și Partidul Politic Șor.
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curenți fiind cei mai vizibili125. Pe măsură ce Ziua Alegerilor s-a apropiat, 
intensitatea și utilizarea campaniei de defăimare126 a crescut. Concurenții 
au folosit diferite strategii de campanie, inclusiv agitația, mitingurile și con-
certele127, întâlniri cu comunitatea și întâlniri personale între alegători și 
candidați, panouri publicitare, pliante, anunțuri sociale, internet și anunțuri 
TV. 

Subiectele care au fost discutate în cea mai mare parte în timpul campaniei 
au fost cele interne, în special legate de aspectele socio-economice, cum ar fi 
îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de viață pentru cetățeni, creș-
terea salariilor și a pensiilor, ocuparea forței de muncă etc. Lupta împotriva 
corupției și a crimei organizate a fost, de asemenea, un subiect mult discutat, 
în special de către partidele de opoziție. Geopolitica nu a fost un subiect foar-
te discutat în timpul campaniei, cu excepția Partidului Socialiștilor și a unor 
partide mai mici.

Campania a fost orientată către probleme de interes pentru populația gene-
rală, în timp ce aspectele de îngrijorare pentru anumite grupuri, cum ar fi 
politicile privind egalitatea de gen, politicile pentru tineri, minorități sau per-
soanele cu dizabilități, au fost aproape inexistente. ENEMO a observat că mul-
ți candidați la circumscripția uninominală au abordat problemele locale în 
agenda lor de campanie, dar adesea acelea de competență față de administra-
ția locală, ceea ce indică o înțelegere inadecvată a competențelor deputaților, 
vis-a-vis de funcționarii locali, atât candidații, cât și alegătorii, care ar fi putut 
proveni din introducerea noului sistem mixt.

Mai multe afirmații cu privire la presiunea asupra alegătorilor au fost făcute, 
în special asupra angajaților publici128 pentru a participa la evenimentele de 
campanie ale partidelor la putere la nivel local și/sau național. Observatorii 
au remarcat, de asemenea, cazuri de hărțuire, atacuri verbale și fizice sau ata-
curi asupra proprietății129 față de candidații electorali și deteriorarea mate-
rialelor de campanie130. În ansamblu, aceste cazuri au fost relativ izolate, în 
ciuda gravității lor.

Încălcarea legislației cu privire la publicarea materialelor de campanie în 
zone nesemnate131 a fost observată de ENEMO în întreaga țară, iar anumiți 
concurenți electorali au încălcat prevederile campaniei prin plasarea de pos-
tere promoționale pe vehicule de transport public și în anumite regiuni. Ac-
tivitatea autorităților locale în ceea ce privește eliminarea acestor materiale 
a fost lentă și uneori chiar inexistentă. Un număr de candidați s-au plâns de 
accesul inegal la spațiile publice pentru întâlnirile de campanie132.

Codul electoral interzice utilizarea resurselor administrative în scopuri 
electorale, dar nu sunt prevăzute sancțiuni specifice pentru încălcarea 
acestei prevederi. Utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scopuri 
de campanie și implicarea terților au fost continuu denunțate de concurenții 

125 Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Blocul Electoral ACUM, Partidul Politic Șor și, într-o măsură limi-
tată, Partidul Nostru, mai ales în Nordul țării.
126  Pliante defavorabile au fost distribuite împotriva unuia dintre candidații din Circumscripția uninominală 
10; imagini, presupuse fiind ale Președintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, sugerând că tendințele homosexuale 
au fost distribuite online, etc.
127  Majoritatea fiind desfășurate de PSRM și de Partidul Politic Șor. 
128  Mai multe activități ale PDM, în special cele în care au participat înalți funcționari ai acestui partid, au avut 
loc în cadrul instituțiilor de stat și/sau în timpul orelor de lucru, iar angajații de stat au participat în mai multe rânduri 
la aceste activități în uniformele lor de lucru.
129  De exemplu, atacul împotriva candidatului Blocului Electoral ACUM în Circumscripția nr. 3, la Edineț 
din 27 ianuarie în fața postului de poliție; aprinderea mașinii fiului candidatului PDM la Bălți la 29 ianuarie; atacurile 
verbale și prevenirea campaniei candidatului Blocului Electoral ACUM în Circumscripția nr. 18, Valeriu Monteanu, la 
26 ianuarie; atacuri verbale și interferențe cu un candidat al Blocului electoral ACUM în Circumscripția nr. 33, în satul 
Bacioi la 18 februarie, în timpul unei întruniri, etc.
130  În Circumscripțiile Nr. 1, 9 și 10.
131  Postere pe stâlpi de iluminat din Circumscripția nr. 4; garduri în circumscripțiile nr. 3, 9 și 10; intrarea 
instituțiilor guvernamentale în circumscripțiile nr. 1, 4, 5, 6 și 18.
132  Candidatului ACUM în Circumscripția nr. 19 nu i-a fost permis să aibă o întâlnire cu alegătorii în casa 
de cultură din Step-Soci; candidatul independent Kunev, în Circumscripția nr. 44 a fost refuzat să închirieze casa de 
cultură din satul Tvardica de către primarul satului; candidatului Partidului Politic „Partidul Nostru” în Circumscripția 
nr. 10 nu i s-a permis să posteze materiale de campanie pe o placă de publicitate în afara biroului primarului din sat, 
etc.
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politici pe tot parcursul campaniei, în timp ce o duzină de contestații au fost 
depuse la CEC în această privință. Unele dintre ele au avut chiar și o reacție 
a CEC-ului, inclusiv anunțul făcut de CEC Președintelui Republicii Moldova 
de a nu se implica în campanie. Unii interlocutori s-au plâns, de asemenea, 
observatorilor ENEMO în legătură cu diferiți candidați și fundații de caritate 
legate de acestea, oferind bunuri și servicii alegătorilor, în special magazinele 
sociale legate de Partidul Politic Șor, implicarea terților și mecanisme de influ-
ență a alegătorilor. Observatorii ENEMO au observat câteva cazuri de posibilă 
folosire abuzivă a resurselor administrative în timpul campaniei133, inclusiv 
întâlniri de campanie ale candidaților în cadrul instituțiilor de stat în timpul 
orelor de lucru134, angajații statului participând la ședințele candidaților de 
partid în timpul orelor de lucru, chiar purtând uniformele și altele.

Legiuitorii ar trebui să stabilească dispoziții legale clare și mecanisme pentru 
soluționarea contestațiilor privind utilizarea abuzivă a resurselor administra-
tive și implicarea terților, inclusiv sancțiunile corespunzătoare pentru eventu-
alii făptași.

Observatorii ENEMO, precum și observatorii locali au raportat despre seria 
de cazuri de transportare a alegătorilor din Transnistria în Ziua Alegeri-
lor, care au fost suspectate de posibila influență asupra alegătorilor. În același 
timp, acuzațiile de cumpărare a voturilor au continuat să fie larg răspândite în 
întreaga țară. Astfel de acuzații ar trebui să alerteze autoritățile care ar trebui 
să ia măsurile necesare pentru a corobora afirmațiile și pentru a pune făptașii 
în fața justiției, luând totodată o abordare mai proactivă în lupta cu acest fe-
nomen. Acuzațiile de cumpărare a voturilor contribuie la încrederea deja scă-
zută în instituții și pun în pericol integritatea procesului electoral. Neîncre-
derea în instituțiile de stat, în general, și în sistemul judiciar, în special, 
a fost unul dintre motivele cele mai frecvente oferite de interlocutorii 
misiunii de observare a alegerilor pentru nedepunerea contestațiilor 
sau denunțarea acestor acuzații la autoritățile competente.

Câte 11 contestații au fost depuse la CEC cu privire la pretinsa utilizare abu-
zivă a bunurilor publice în scop electoral135, 11 contestații au fost depuse cu 
privire la utilizarea fondurilor nedeclarate de către concurenții electorali136, 
4 contestații privind campania electorală prematură a concurenților electo-
rali137 și cel puțin 4 contestații privind presupusa cumpărare de vot138. 
Cele mai multe contestații au fost transferate la CECE-uri și, în câteva cazuri, 
au fost luate în considerare de către CEC139. Cel puțin șaisprezece contestații 
privind chestiuni legate de campanie au fost depuse la instanțele de judeca-
tă140. Aproape toate aceste contestații au fost respinse sau declarate inadmi-
sibile. Câteva dintre acestea au mers în curțile de apel și, cinci, până la Curtea 
Supremă.

133  La primăria satului Varnita, observatorii au observat materiale de campanie pentru candidatul PDM în 
Circumscripția nr. 34; sediul Partidului Politic Sor din Orhei se afla în aceeași clădire a primăriei, deși cu intrare di-
ferită; în Circumscripția nr. 5, Glodeni, primarul satului Braniste a fost implicat direct în campania electorală pentru 
candidatul PDM; candidații PDM au fost anunțați în clădirile municipale din Rîșcani (Circumscripția nr.4) și Briceni 
(Circumscripția nr.1).
134  De ex. în Balti, Step-Soci; Ceadir Lunga, Comrat, Budjak, Kirsovo, Orhei, Riscani, Briceni, Glodeni. 
Comrat, Otaci, Hincesti etc. 
135  Contestațiile nr. 50, 51, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70 și 74. 
136  Contestațiile nr. 10, 12, 16, 19, 61, 63, 65, 66, 73, 76 și 78. 
137  Contestații adresate CEC referitor la campania electorală prematură: nr. 9, 10, 11 și 12. 
138  Contestațiile nr. 57, 58, 72 și 77. 
139  Partidul Liberal (PL) și Partidul Politic Șor au depus două contestații separate la CEC cu privire la acti-
vitatea Președintelui Republicii, considerând-o terță parte, sprijinul nedeclarat și utilizarea abuzivă a activelor admi-
nistrative ale Președinției în favoarea PSRM. Ei au cerut retragerea din alegeri a concurentului electoral PSRM. CEC 
a avertizat PSRM, acceptând astfel afirmațiile reclamanților și argumentele prezentate, între timp notificându-l pe 
Președinte să evite alte ingerințe în campanie. Plângerea a fost depusă la Curtea de Apel Chișinău, care a considerat 
că este neîntemeiată, motivând că înregistrarea concurenților electorali ar trebui să fie solicitată de CEC și nu de alți 
concurenți.
140  Utilizarea resurselor administrative, agitație înainte de începerea oficială a campaniei electorale, utiliza-
rea simbolurilor similare de către alți concurenți electorali (toate cazurile depuse de PSRM) și utilizarea simbolurilor 
naționale în timpul agitației electorale.
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VII. Finanțarea campaniei

Cadrul de reglementare pentru finanțarea campaniilor a suferit recent câ-
teva modificări, printre care creșterea cerințelor de raportare pentru 
concurenții electorali și grupurile de inițiativă, reducerea limitelor de 
donare, consolidarea controlului prin solicitarea ca toate tranzacțiile 
financiare să fie trecute prin conturi bancare special deschise pentru 
fondurile electorale, inclusiv raportarea contribuțiilor în natură. În 
pofida evaluării pozitive a acestor amendamente, alte domenii importante 
identificate în alegerile anterioare au rămas neaderente, în special lipsa unei 
supravegheri eficace și a unei monitorizări cuprinzătoare a cheltuieli-
lor de campanie141 și a sancțiunilor în caz de nerespectare. Supravegherea 
finanțării campaniilor de către CEC nu a fost suficientă pentru a asigura 
responsabilitatea concurenților și transparența finanțării campaniilor.

Grupurile de inițiativă și activitățile de campanie sunt finanțate din fondu-
ri și donații ale concurenților. În plus, concurenții pot solicita împrumuturi 
fără dobândă de la stat, care sunt compensate, parțial sau integral, pe baza 
numărului de voturi pe care un concurent le primește142. Finanțarea de la: 
persoane juridice sau persoane fizice străine; institutii publice, entități fi-
nanțate de stat și/sau private sau care au primit finanțare publică în anul 
precedent; surse anonime; organizații necomerciale; sindicate; organizații 
caritabile sau religioase este interzisă. În plus, cetățenii moldoveni nu pot fi-
nanța concurenții cu fonduri nerealizate în Moldova143. 

ENEMO consideră că prevenirea cetățenilor moldoveni să finanțeze partidele 
politice din câștigurile obținute din munca în străinătate este excesivă și o re-
stricție la libertatea de asociere și ar trebui reconsiderată, în timpul dezvoltării 
mecanismelor de prevenire a posibilelor fraude.

Comisia Electorală Centrală este organismul responsabil pentru suprave-
gherea partidelor politice și finanțării campaniei electorale. Grupurile de 
inițiativă care susțin candidații la circumscripția uninominală și concurenții 
electorali au fost obligați să deschidă conturi bancare speciale și să prezinte 
rapoarte financiare săptămânale privind sursele fondurilor de campanie și 
cheltuielile de campanie sau să informeze CEC că nu vor suporta cheltuieli fi-
nanciare. CEC a asigurat transparența prin postarea în timp util a rapoartelor 
financiare prezentate pe site-ul său web. Un număr foarte mare de grupuri 
de inițiativă care susțineau candidații independenți nu au deschis un 
cont bancar special pentru grupul de inițiativă și nu au informat CEC că 
nu au suportat cheltuieli financiare în perioada de numire și colectare a 
semnăturilor de susținere144.

Partidele politice care au participat la alegeri și candidații înregistrați în cir-
cumscripțiile uninominale au fost obligați să deschidă un cont bancar special, 
iar toate tranzacțiile financiare, inclusiv donații, trebuiau făcute prin interme-
diul acestui cont. Dacă în timpul campaniei nu s-au efectuat tranzacții finan-
ciare, a existat obligația de a notifica CEC despre acest fapt. Toți concurenții, 
cu excepția unuia, au deschis contul bancar desemnat pentru fondurile 
electorale145. În ceea ce privește candidații independenți, 33 dintre aceștia 
au deschis conturi bancare, în timp ce șase au informat CEC că nu au deschis 

141  Raportul Final  al MIOA ENEMO cu privire la Alegerile Prezidențiale în Moldova din 2016.
142  Articolul 40 din Codul Electoral. 
143  Articolul 41 din Codul Electoral. 
144  Conform Deciziei Nr. 2253 a CEC din 5 februarie 2019, din 101 grupuri de inițiativă formate în susținerea 
unor candidați independenți, doar două au deschis cont bancar, iar 20 au oferit informații despre nedeschiderea unui 
cont bancar.
145  Într-un caz specific, partidul politic „Mișcarea profesioniștilor „Speranța” a informat CEC că banca nu le-a 
permis să deschidă un cont al Fondului Electoral, ca urmare a unei decizii a Serviciului Fiscal de Stat.
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cont bancar cu angajamentul de a nu avea cheltuieli de campanie. Ceilalți 
17 candidați independenți nu au deschis conturi bancare ale fondurilor 
electorale și nu au informat CEC că nu au cheltuieli de campanie.

Partidele politice înregistrate în calitate de concurenți electorali au prezentat 
în mod regulat rapoarte financiare săptămânale și un raport final cu două zile 
înainte de alegeri. În caz de întârzieri sau neconformități, CEC a emis un aver-
tisment, furnizând 24 de ore pentru depunerea rapoartelor sau a declarației 
de a nu avea cheltuieli financiare. Cu toate acestea, situația a 17 candidați 
independenți care nu au îndeplinit această obligație a rămas neschimbată și 
singura sancțiune aplicată de CEC pentru nerespectarea acesteia a fost emi-
terea unui avertisment. Prezentarea raportului financiar final cu două 
zile înainte de Ziua Alegerilor este incompatibilă cu noile dispoziții care 
permit desfășurarea agitației în Ziua Alegerilor și în ziua precedentă.

Declarațiile financiare finale ale fondurilor electorale ar trebui depuse după 
Ziua Alegerilor pentru a include costurile suportate pentru agitație în Ziua 
Alegerilor și ziua precedentă, precum și plățile reprezentanților candidaților 
în secțiile de votare. Cu toate acestea, pentru a spori transparența finanțării 
campaniei electorale, un raport pre-final ar trebui publicat în ziua precedentă 
Zilei Alegerilor, inclusiv detaliile financiare până la data respectivă. 

În general, CEC a asigurat transparența prin publicarea la timp a rapoartelor 
de finanțare a campaniei și verificarea situațiilor financiare prezentate de 
concurenții electorali față de tranzacțiile bancare. Cu toate acestea, CEC 
nu dispune de resurse pentru a monitoriza activitățile de campanie în 
domeniu și pentru a verifica acuratețea și întregirea declarațiilor pre-
zentate, ceea ce limitează considerabil rolul său de supraveghere și con-
travine spiritului legii. CEC a fost oarecum pasivă în abordarea posibilelor 
încălcări ale candidaților și/sau partidelor politice și a acționat, în principal, 
după ce unele acuzații i-au fost aduse la cunoștința de concurenți electorali. Pe 
de altă parte, rapoartele de observație ale organizațiilor interne146 au arătat o 
cantitate semnificativă de venituri și cheltuieli subevaluate sau nedeclarate.

Normele privind finanțarea campaniilor și implementarea acestora necesită o 
revizuire amănunțită pentru a permite CEC, în cooperare cu alte instituții re-
levante, să instituie un sistem robust, funcțional și eficient de supraveghere a 
finanțării campaniilor, inclusiv sancțiuni eficiente pentru cazurile de nerespec-
tare.

În plus, CEC trebuie să fie sprijinită cu mijloace și resurse pentru a supra-
veghea eficient finanțarea campaniei sau poate fi creat un organism separat 
în cadrul CEC, alcătuit din experți financiari din diferite instituții/organizații 
pentru perioada electorală, pentru a permite CEC să implementeze supra-
vegherea și sancțiuni eventuale în consecință.

VIII. Mass- Media
Legislația Republicii Moldova, în general, oferă un cadru bun pentru liber-
tatea de exprimare și libertatea presei. Cerința legală pentru reflectarea în 
presă a campaniilor electorale, care include obligația mass-media de a oferi 
o acoperire echitabilă, echilibrată și imparțială și condiții egale pentru pu-
blicitatea plătită, sunt stabilite în Codul Electoral. Conduita radiodifuzori-
lor este reglementată de Codul nou adoptat al Serviciilor Media Audiovizu-
ale147 și de regulamentele relevante ale Comisiei Electorale Centrale. CEC a 
146  Confrom Raportului Final al Promo-LEX, care a realizat o monitorizare completă a finanțării campaniei, 
au existat o cantitate semnificativă de venituri și cheltuieli nedeclarate în timpul colectării semnăturilor de către grupu-
rile de inițiativă și activităților de campanie ale concurenților electorali. Cea mai mare parte a cheltuielilor nedeclarate 
a fost legată de evenimente publice de colectare a semnăturilor, de închiriere a locurilor de campanie, de recrutare a 
muncitorilor din campanie și a observatorilor partidului/candidaților.
147  Codul Serviciilor Media Audiovizuale, adoptat prin Legea 174 din 8 noiembrie 2018 și intrată în vigoare 
la 1 ianuarie 2019. 

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova



34

adoptat Regulamentul privind comportamentul mediatic pentru acoperirea 
campaniei electorale pentru alegerile din 24 februarie 2019, zece zile în 
perioada electorală148.

Necătând la un număr relativ mare de mass-media, pluralitatea puncte-
lor de vedere este subminată de concentrarea proprietății mass-media 
în mâinile a puține companii, deținute de sau cu legături strânse cu po-
liticienii. Numeroși interlocutori ai misiunii de observare a alegerilor și-au 
exprimat îngrijorarea față de partinirea mass-media, precum și despre faptul 
că mass-media independente se luptă financiar, ceea ce reduce în continuare 
pluralitatea. În februarie 2016, încercările de a diminua concentrarea pro-
prietății prin modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale, limitând 
numărul radiodifuzorilor pe care o singură persoană le poate deține până la 
două canale TV și două posturi de radio, au dat rezultate limitate, deoarece 
proprietatea a fost transferată companiilor/persoanelor în legături cu foștii 
proprietari.

Internetul are o rată de penetrare ridicată și, potrivit multor sondaje de opi-
nie, este al doilea cel mai important mediu pentru știrile politice. Internetul și 
social media au fost în mare parte folosite de concurenți în timpul campaniei 
electorale. Dezinformarea online și știrile falsificate au fost o preocupare ri-
dicată de mulți interlocutori și confirmată de rețeaua socială Facebook, care 
la 13 februarie 2019 a anunțat că a prins o rețea care s-a angajat într-un com-
portament neautentic coordonat149 - o încercare coordonată de a induce în 
eroare alegătorii - și folosirea narațiunii divizionale150. Mișcarea Facebook 
a venit după ce o organizație locală internă a anunțat-o. Potrivit Facebook, 
unele conturi falsificate identificate au fost legate de angajații Guvernului 
moldovean.

Cel mai influent mediu, precum și sursa principală de informații pentru ști-
rile politice, este televiziunea, urmată de internet (portaluri online și social 
media) și de radio. Conduita radiodifuzorilor este supravegheată de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului (CCA), care este un organism permanent al 
cărui membri sunt numiți de Parlament pentru un mandat de șase ani. Inde-
pendența și imparțialitatea membrilor CCA a fost pusă la îndoială de mulți 
interlocutori ai MOA. Nu există o instituție de stat responsabilă de monitori-
zarea comportamentului tiparului și a presei online, însă contestațiile privind 
comportamentul acestora pot fi depuse la o instanță judecătorească.

Paisprezece contestații legate de agitație timpurie, reflectarea alegerilor de 
către radiodifuzori, abaterile sau alte aspecte legate de reflectarea subiectelor 
politice au fost depuse la CCA de către concurenți de la începutul lunii de-
cembrie 2018. CCA a respins majoritatea contestațiilor ca neîntemeiate151, 
inclusiv cele legate de agitația electorală timpurie, deși a satisfăcut patru, 
sancționând două canale TV pentru că nu au asigurat imparțialitate și echi-
libru152. Sancțiunile pe care CCA le emite radiodifuzorilor pentru încălcări 
ale regulilor de acoperire a campaniei, precum și alte încălcări, pot varia de 
la emiterea unui avertisment public, până la revocarea licenței de difuzare, cu 
diferite grade de sancțiuni financiare între ele.

De la începutul campaniei electorale, CCA a realizat de asemenea monitoriza-
rea campaniei electorale ale 13 posturi TV153. În afară de limitarea numărului 
de radiodifuzori monitorizați, monitorizarea a fost limitată și la emisiunile 
de știri și edițiile speciale de știri despre alegeri. Rezultatele monitorizării 
au fost făcute publice prin intermediul a trei rapoarte, fiecare acoperind 
10 zile de campanie și examinată de Consiliu cu întârziere de câteva zile. Al 
148  “Regulamentul de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie și 
referendumul republican în mass-media din Republica Moldova ”, adoptat de CEC prin Hotărârea nr. 1992, din 21 
decembrie 2018.
149  168 conturi Facebook, 28 pagini Facebook și 8 conturi Instagram au fost înlăturate. 
150  Facebook Newsroom, Limitarea Comportamentului Inadecvat Coordonat din Moldova.
151  Vezi de asemenea Sectiunea XII. Contestații și apeluri 
152  TVC21 și Jurnal TV.
153  „Moldova 1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3” „Accent TV” „NTV Moldova”, „PRO TV 
CHISINAU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”.
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doilea raport, care a acoperit perioada cuprinsă între 4 și 13 februarie, a fost 
examinat și sancțiunile relevante au fost aplicate cu doar trei zile înainte de 
Ziua Alegerilor, iar ultima cu trei săptămâni mai târziu154. Rezultatele mo-
nitorizării au arătat că cea mai mare parte a mass-media observate a aratat 
părtinire în favoarea/dezavantajul unuia sau mai multor concurenți. Pe baza 
constatărilor, CCA a sancționat companiile-mamă a opt canale TV155 în două 
ocazii156.

ENEMO consideră că mecanismul de monitorizare și sancționare a ra-
diodifuzorilor este ineficient și necorespunzător pentru a asigura că 
campania electorală este acoperită în mod corespunzător și că alegă-
torii primesc informații imparțiale. Perioada dintre rapoarte este prea 
lungă pentru o campanie electorală de numai 30 de zile, în timp ce ritmul 
revizuirii rapoartelor de monitorizare și luarea de măsuri este prea lent pen-
tru a asigura o reacție rapidă. În plus, sancțiunile aplicate nu sunt disuasive 
și se concentrează pe sancționarea încălcărilor, fără a încerca să remedieze 
părtinirea observată. Combinația acestor elemente face ca mecanismul 
de monitorizare și sancționare a mass-mediei să fie o formalitate pură 
și nu reușește să asigure că alegătorii beneficiază de puncte de vedere 
imparțiale și echilibrate. Împreună cu lipsa de independență a celor mai 
urmăriți radiodifuzori și părtinirea arătată în timpul campaniei, după cum 
demonstrează constatările CCA, aceasta ar fi putut afecta negativ posibilita-
tea alegătorilor moldoveni de a primi informații imparțiale, precum și 
echitatea condițiilor pentru concurenți.

ENEMO recomandă introducerea unui mecanism mai funcțional pentru supra-
vegherea reflectării campaniei electorale de către mass-media, care ar trebui 
să se concentreze pe asigurarea faptului că alegătorii sunt informați în mod 
echilibrat și imparțial în timpul campaniei. Mecanismul ar trebui să asigure 
o examinare mai frecventă a reflectării campaniei în mass-media, precum și o 
monitorizare mai amplă (ar trebui să se monitorizeze mai mult mass-media și 
mai mult timp de emisie).

Un organism ad-hoc format din reprezentanți ai diferitelor părți interesate, 
inclusiv organizațiile societății civile care activează în domeniul mass-mediei, 
CCA, CEC și alte părți interesate relevante ar putea fi înființate în timpul perio-
adelor electorale și însărcinate să monitorizeze comportamentul mediatic și să 
propună sau să aplice sancțiuni.

Ar trebui luate măsuri pentru a reglementa social media, precum și pentru a 
aborda știrile false și dezinformarea online, care reprezintă din ce în ce mai 
mult o preocupare la nivel mondial și nu o problemă specifică Republicii Mol-
dova.

154  Primul raport, care acoperă perioada de la 25 ianuarie (prima zi a agitației) până la 3 februarie, a fost 
examinat la 15 februarie 2019; al doilea raport, care acoperă perioada cuprinsă între 4 și 13 februarie, a fost examinat 
la 21 februarie; și al treilea raport, care acoperă perioada 14-24 februarie, la 15 martie. 
155  “Prime”, “Publika TV”, “Canal 2”, “Canal 3”, “Accent TV”, “NTV Moldova”, “Orhei TV”, “Televiziunea Cen-
trală”. Atât la 15, cât și la 21 februarie, CCA a sancționat companiile-mamă ale acestor televiziuni, prima dată cu 
avertizare publică și a doua oară cu 5000 MDL fiecare pentru nerespectarea art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor 
media audiovizuale.
156  Toate sancțiunile au fost aplicate pe baza constatărilor din primul și al doilea raport de monitorizare. 
Nu s-au aplicat sancțiuni pe baza constatărilor din cel de-al treilea raport, care acoperă perioada cuprinsă între 14 
februarie și ziua alegerilor.
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IX. Reprezentarea de gen
Cadrul juridic actual pentru alegeri conține mai multe dispoziții care vizează 
îmbunătățirea reprezentării de gen. Fiecare listă de concurenți electorali la 
nivel național trebuie să includă cel puțin 40% din fiecare gen157; numărul 
de semnături de susținere pentru candidații femei în circumscripțiile uni-
nominale reprezintă jumătate din numărul de semnături pe care trebuie să 
le colecteze bărbații158; iar concurenții primesc beneficii financiare pentru 
nominalizarea a cel puțin 40% din femeile din circumscripțiile uninominale 
și pentru fiecare femeie aleasă în circumscripțiile uninominale159. În pofida 
acestor măsuri menite să îmbunătățească participarea de gen, numărul 
femeilor din nou-alesul parlament rămâne sub obiectivul de 30% și doar 26 
de deputați (25,7% din total) sunt femei.

Toți concurenții înregistrați pentru circumscripția națională au îndeplinit 
cota de gen pe listele inițiale și cota a fost reținută chiar și după înlocuirea 
unui număr de candidați. Cu toate acestea, nu există nicio obligație pentru 
clasarea candidaților femei pe listă160, ceea ce a dus la plasarea femeilor, 
în general, în poziții necâștigătoare. Doar 15 dintre cei 50 de parlamentari 
(30%) aleși în circumscripția națională sunt femei.

Procentul candidaților femei în circumscripțiile uninominale a fost de două 
ori mai mic decât în listele electorale la nivel național (aproximativ 20%). 
Atunci când excludem partidele politice care au avut doar un singur, doi sau 
trei candidați în total161, niciun alt partid care a candidat pentru alegeri în 
circumscripții uninominale nu a îndeplinit cota opțională de 40% a reprezen-
tării femeilor162 pentru a primi subvențiile prescrise.

Numeroși interlocutori, în special femeile și organizațiile neguverna-
mentale care reprezintă drepturile femeilor, au criticat numărul redus 
de semnături necesare pentru sprijinirea candidaților femei, spre deo-
sebire de bărbați, ca practică condescendentă, în special în ceea ce pri-
vește limita superioară a semnăturilor care pot fi colectate.

În timp ce apreciază eforturile parlamentarilor de a spori participarea femeilor 
la alegeri, ENEMO recomandă eliminarea limitei superioare a semnăturilor 
necesare pentru candidații femei.

În total, 26 de femei au fost alese în noul Parlament, 15 dintre ele din listele 
de partid și 11 în circumscripțiile uninominale.

Femeile au fost bine reprezentate în organele electorale, la diferite niveluri. 
Comisia Electorală Centrală include doar două femei din nouă membri, dar 
ambele dețin poziții de conducere163. La nivel de CECE, aproximativ 56% din-
tre membri au fost femei, la fel ca și membri ai BESV, unde femeile au dominat 
în mare măsură, inclusiv în posturile de președinte, vicepreședinte și secretar.

În timpul campaniei, nu s-au observat mesaje vizând femei sau politici 
privind egalitatea de gen. Femeile au fost, de asemenea, slab reprezentate de 
mass-media în acoperirea campaniei, așa cum au descoperit rapoartele de 
monitorizare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
157  Articolul 46, alin (3) din Codul Electoral. 
158  Articolul 86, alin (1) din Codul Electoral. 
159  Articolul 46, alin (4) din Codul Electoral. 
160  Proporția totală a femeilor candidați în primele zece poziții ale listelor de candidați a fost de 32,6%, dar 
rezultatele diferă de la o singură femeie candidat în primele zece poziții, până la cinci candidați femei în unul dintre 
ele.
161  “Partidul „Democrație Acasă” avea doar un candidat - o femeie, Partidul Verde Ecologist avea doi candi-
dați, câte unul de fiecare gen și Partidul Național Liberal a avut 3 candidați în total, dintre care o femeie.
162  Cel mai mic procentaj de candidați femei în circumscripții uninominale a fost menționat în rândul candi-
daților PSRM și PCRM (14 la sută și 15 la sută), iar partidele care au avut cel mai mare procentaj de femei au fost 
Partidul Nostru (35%), urmat de partidul Șor și blocul ACUM (aproape 30%). PDM avea aproximativ 20% de femei 
printre candidații, în timp ce doar 13% dintre candidații independenți erau femei.
163  Președinte și Vice- Președinte



37

Incluziunea corectă a femeilor în politică reprezintă încă o provocare pentru 
Moldova și necesită prevederi legale suplimentare, politici publice mai bune, 
dar și eforturi suplimentare din partea partidelor politice. În ceea ce privește 
dispozițiile legale pentru îmbunătățirea reprezentării, ENEMO consideră că o 
clasare obligatorie a candidaților pe listele de partid (care alternează candi-
dații de fiecare gen) ar oferi mecanisme de salvgardare pentru o reprezentare 
adecvată a genului.

X. Minoritățile naționale
Conform Recensământului din 2014164, populația Republicii Moldova este 
formată din mai multe grupuri etnice, 7% se autoidentifică ca români, 6,6% 
- ucraineni, 4,1% - ruși, 4,6% - găgăuzi, 1,9% - bulgari, 0,3% - romi și peste 
75 la sută - moldoveni. Găgăuzii și bulgarii sunt concentrați, respectiv, în Uni-
tatea Administrativ Teritorială Găgăuzia și Taraclia.

În ceea ce privește sistemul majoritar, ENEMO apreciază delimitarea cir-
cumscripțiilor care acordă atenție să nu dilueze reprezentarea mino-
rităților, în conformitate cu Convenția-cadru a Consiliului Europei privind 
Protecția Minorităților Naționale (FCNM)165 și Codul de Bune Practici în Ma-
terie Electorală166 a Comisiei de la Veneția. Au fost constituite circumscripții 
electorale separate pentru teritoriile UTA Găgăuzia și Taraclia167. 

Nici un partid politic sau altă organizație social-politică nu a reprezintat în 
mod direct minoritățile care să participe la alegeri la nivel național, în timp ce 
unele partide au inclus candidați din rândul minorităților. Cel puțin doi candi-
dați independenți din Taraclia s-au proclamat drept candidați care protejează 
interesele minorității bulgare, în timp ce unul dintre parlamentarii nou-aleși 
este rom168.  Concurenții electorali nu au discutat în mare măsură despre pro-
blemele și politicile specifice minorităților în timpul campaniilor lor.

În timp ce toate deciziile CEC sunt publicate în limba de stat, traducerea în 
limba rusă este de asemenea furnizată, dar nu în timp util. Aproximativ 880 
000 de buletine de vot au fost tipărite în limba rusă169 iar unele sesiuni de 
instruire pentru membrii BESV au fost organizate și în limba rusă, în funcție 
de regiune și de preferința participanților. În cadrul campaniei de educație 
a alegătorilor organizată de CEC, elementele specifice au vizat minoritățile. 
Unele activități de abilitare, precum și educația alegătorului și electorală pen-
tru minorități au fost, de asemenea, conduse de ONG-uri locale și de alte or-
ganizații170. 

164  Biroul Național de Statistică din Republica Moldova, Recensământul Populației 2014. 
165  Convenția- Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale.
166  Codul de Bune Practici în Materie Electorală.
167  Circumscripțiile nr. 44, 45 și 46. 
168  Deputatul Radu Marian, nr. 17 pe lista Blocului Electoral ACUM în circumpscripția națională.
169  Pentru fiecare dintre alegerile pentru Parlament, totalul pentru circumscripția uninominală și națională a 
fost dublu.
170  Centrul de Contact, Miras Moldova, Centrul Național al Romilor, Fundația Est-Europeană, ONG-urile 
BARE ROM și TARNA ROM și multe altele
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XI. Incluziunea persoanelor 
cu dizabilități 

S-au întreprins măsuri pentru îmbunătățirea includerii persoanelor cu diza-
bilități în procesul electoral; cu toate acestea, sunt necesare mai multe efor-
turi pentru a atinge un nivel adecvat de acces și de participare. Eforturile de 
îmbunătățire a participării persoanelor cu dizabilități sunt sporadice și de-
pind de activități specifice, în timp ce o strategie structurată și cuprinzătoare 
pentru includerea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral lipsește.

Într-o mișcare pozitivă, în octombrie 2018, Curtea Constituțională a Moldovei 
a declarat neconstituțională privarea de dreptul de vot a persoanelor declarate 
incapabile de către o instanță judecătorească171. Ca urmare a deciziei Curții, în 
noiembrie 2018, Parlamentul Republicii Moldova a modificat Codul electoral, 
înlăturând trimiterea la persoanele declarate incapabile de către o instanță 
judecătorească, precum și formularea unor alte articole referitoare la persoa-
nele declarate incapabile de către instanță172. Comisia Electorală Centrală a 
întreprins, de asemenea, unele măsuri pentru a îmbunătăți incluziunea per-
soanelor cu dizabilități, în cooperare cu ONG-urile care activează în acest do-
meniu173. 

Observatorii ENEMO au evaluat că peste 70% din secțiile de votare vizitate în 
Ziua Alegerilor nu aveau structuri adecvate care să faciliteze accesul ușor al 
persoanelor cu mobilitate afectată la secția de votare174. 70% dintre secțiile 
de votare vizitate au fost dotate cu lupă pentru alegătorii cu o ușoară dimin-
uare vizuală, în timp ce șabloanele din alfabetul Braille au fost observate în 
58% din secțiile de votare vizitate. Interpreții pentru limbajul semnelor care 
ar fi putut ajuta alegătorii cu deficiențe de auz au fost prezenți în patru secții 
de votare, după cum a fost anunțat public. În unele secții de votare, obser-
vatorii ENEMO au observat că membrii BESV nu aveau înțelegerea necesară 
privind nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități175.

ENEMO estimează că ar trebui depuse eforturi suplimentare în vederea adaptă-
rii secțiilor de votare cu facilitățile necesare care să permită un acces facil per-
soanelor cu deficiențe de mobilitate la secțiile de votare sau persoanelor cu defi-
ciențe de vedere pentru a-și depune buletinele de vot în mod independent, astfel 
încât dreptul la secretul votului să fie asigurat. În plus, comisarii organelor de 
gestionare a alegerilor, în special ai BESV, ar trebui să aibă o pregătire adecvată 
cu privire la prevederile legale și la standardele pentru asigurarea dreptului la 
vot pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, sunt necesare politici adec-
vate pentru a îmbunătăți participarea generală a persoanelor cu dizabilități la 
alegeri și politică.

171  La data de 11 octombrie, 2018, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituțional 
art. 13 alin (1) lit. (b) din Codul Electoral care a privat de dreptul la vot persoanele declarate incapabile printr-o hotă-
râre definitivă a unei instanțe judecătorești.
172  Articolul 7 din Legea nr. 238, data de 08.11.2018.
173  ONG-ul Alianța INFONET, Institutul pentru Drepturile Omului al Moldovei (IDOM), Centrul pentru Dreptu-
rile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD), ONG-ul KeyStone Moldova, ONG-ul Asociația Surzilor din Moldova și multe 
altele.
174  Chiar și în cazurile în care în secția de votare existau rampe, ele nu erau potrivite pentru a permite acce-
sul nestingherit al alegătorilor cu deficiențe de mobilitate datorită unghiului necorespunzător sau în incinta clădirilor în 
care s-au aflat secțiile de votare au avut alte bariere (scări, uși înguste sau coridoare etc.)
175  De ex., în unele secții de votare, membrii BESV nu aveau cunoștințe despre intrarea adecvată pentru 
persoanele cu dizabilități. 
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XII. Contestațiile și căile de 
atac
Procesul de contestare și recurs este reglementată în primul rând de Codul 
Electoral și de Regulamentul Comisiei Electorale Centrale pentru soluționa-
rea contestațiilor în timpul perioadelor electorale176. Alegătorii și concurenții 
electorali pot depune contestații împotriva acțiunilor, inacțiunilor și deciziei 
organelor de gestionare ale alegerilor, altor concurenți sau mass-media.

Contestațiile împotriva acțiunilor sau inacțiunilor unui organ de gestionare 
electorală pot fi depuse la organul ierarhic superior, în termen de trei zile de 
la data luării măsurii sau în ziua în care au fost conștienți de lipsa de acțiune. 
Contestațiile împotriva CEC ar trebui depuse la Curtea de Apel Chișinău, iar 
cele împotriva BESV în Ziua Alegerilor, direct la instanța în jurisdicția căreia se 
află BESV. Contestațiile privind finanțarea campaniei sunt depuse la CEC177, 
cele referitoare la reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzori în 
cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului și împotriva mass-media 
tipărite sau online la instanțele judecătorești.

Termenul limită pentru soluționarea contestațiilor este scurt, în termen de 
trei zile, dar nu mai târziu de Ziua Alegerilor. Cu toate acestea, Codul Electoral 
nu oferă o procedură clară pentru contestații și recurs, cu o singură structu-
ră ierarhică, astfel mecanismul devine neliniar și neclar pentru majoritatea 
părților interesate. Acest lucru a condus la contestații depuse la organisme 
necompetente și, prin urmare, la respingere din cauza lipsei de competen-
ță a organismului relevant în această privință. Mecanismele disponibile de 
soluționare a litigiilor au fost utilizate insuficient de către părțile interesate 
electorale, printre alte motive, din cauza lipsei de încredere în imparțialita-
tea administrației electorale, a instanțelor și a organelor de aplicare a legii și, 
aparent, din cauza lipsei de claritate și a unei înțelegeri suficiente a mecanis-
melor de soluționare a contestațiilor.

Comisia Electorală Centrală a primit 86 de contestații178 pe parcursul în-
tregii perioade electorale, dintre care aproape jumătate vizând procesul de 
înregistrare a candidaților. CEC a examinat contestațiile și a emis o decizie cu 
privire la 45 dintre cazurile examinate. Dintre cele asupra cărora a fost emi-
să o decizie, 17 au fost aprobate sau parțial aprobate179. În concordanță 
cu restul activității sale, procesul de examinare a contestațiilor de 
către CEC a fost transparent, deschis publicului și mass-mediei. Toate 
contestațiile au fost examinate în termenul legal și deciziile publicate 
în timp util pe pagina web. Cu toate acestea, contrar bunelor practici, 
deciziile nu au indicat locul și termenul de atac, subminând astfel 
dreptul la despăgubire.

CEC a primit 40 de contestații din partea candidaților nominalizați împotri-
va deciziilor CECE-urilor de a refuza înregistrarea lor, din cauza numărului 
insuficient de semnături de susținere valabile. CEC a depus eforturi pentru a 
fi incluzivă în sesiunile sale, audindu-i atât pe reclamant, cât și pe reprezen-
tanții CECE, în încercarea de a revizui materialele prezentate și de a rezolva 
eventualele deficiențe procedurale. Cu toate acestea, CEC a funcționat sub 
înțelegerea faptului că nu are autoritatea de a ordona CECE-urilor să 
înregistreze/radieze un candidat, ci doar să le solicite să reexamineze 
documentația și să ia o nouă decizie dacă este necesar. În cele mai multe 
176  Regulamentul privind examinarea și soluționarea litigiilor electorale în organele electorale în perioadele 
electorale, aprobat prin Decizia nr. 3353 a CEC, 20.07.2010.
177  Articolul 71 din Codul Electoral.
178  Contestațiile primite de CEC
179  Contestațiile către CEC aprobate sau parțial aprobate: Nr. 5, 6, 7, 14, 25, 27, 30, 31, 40, 42/43, 44, 45, 
50, 73, 75, și 83. 
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cazuri, CECE-urilor li s-a solicitat să reexamineze fișele de subscripție, 
iar în majoritatea acestora, CECE-urile au confirmat decizia inițială. 14 
dintre reclamanți au făcut apel la deciziile CECE-urilor privind refuzul înregis-
trării candidaților la instanțe. Durata întregului proces de recurs a fost adesea 
excesiv de lungă, întrucât ultimele recursuri în așteptare au fost decise doar 
cu o zi180, sau câteva zile înainte de Ziua Alegerilor, limitând astfel drepturile 
candidaților respectivi la votul pasiv egal și timpul de agitație, creând totoda-
tă dificultăți logistice pentru proces181.

Cel puțin 11 contestații au fost depuse la CEC cu privire la pretinsa utilizare 
abuzivă a bunurilor publice în scop electoral182, 11 contestații privind utili-
zarea fondurilor nedeclarate de către concurenții electorali183, 4 contesta-
ții privind campania electorală prematură ale concurenților electorali184 și 
cel puțin 4 contestații privind presupusul vot cumpărat185. Cele mai multe 
dintre aceste contestații au fost transferate la CECE-uri și, în câteva cazuri, 
au fost luate în considerare de către CEC186. Instanțele de toate nivelurile 
au primit aproximativ 95 de contestații pe parcursul perioadei electorale187. 
Cele mai multe contestații au fost depuse la curțile de primă instanță din Chi-
sinau188 și la Curtea de Apel Chișinău. Numai în Ziua Alegerilor s-au depus 
aproximativ 40 de contestații, toate la Chișinău, privind încălcarea dreptului 
la vot. Toate au fost respinse și foarte puține au urmat cu apeluri la instanțele 
superioare. Alte contestații soluționate de instanțe au vizat organizarea ale-
gerilor189, înregistrarea candidaților, agitația electorală și utilizarea abuzivă 
a resurselor administrative. 

Contestațiile privind acoperirea campaniei de către radiodifuzori190 au fost 
depuse la CCA. Paisprezece contestații legate de agitația timpurie, reflectarea 
alegerilor de către radiodifuzori, abaterile sau alte aspecte legate de reflecta-
rea subiectelor politice au fost depuse la CCA de către concurenți de la înce-
putul lunii decembrie 2018. CCA a respins majoritatea contestațiilor ca fiind 
nefondate, inclusiv cele legate de agitația timpurie, deși a satisfăcut patru, 
sancționând două canale TV, dintre care unul, în mod repetat, pentru că nu a 
asigurat imparțialitate și echilibru191. 

Mecanismul și procedurile de soluționare a litigiilor ar trebui structurate și or-
ganizate pentru a permite alegătorilor și concurenților să le înțeleagă mai bine 
și să-și apere drepturile. Ar trebui să se țină cont de revizuirea Codului Electoral 
pentru a oferi un cadru mai liniar, mai sistematic și mai simplu pentru contes-
180   De exemplu, candidatul ACUM în Circumscripția nr. 4 a atacat cu succes refuzul său de înregistrare 
de către CECE la Curtea de Apel din Bălți, care a obligat CECE să o înregistreze. CECE nr. 4 a atacat înregistrarea 
contestată la Curtea Supremă, care a decis să anuleze decizia Curții de Apel. Pe măsură ce buletinele de vot pentru 
circumscripția uninominală au fost deja tipărite, CEC a decis să pună în aplicare decizia Curții Supreme prin aplicarea 
ștampilei „Retras” alături de numele candidatului ACUM.    
181  Ce afectează tipărirea și distribuirea buletinelor de vot în respectivele circumscripții uninominale
182  Contestațiile nr. 50, 51, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70 și 74. 
183  Contestațiile nr. 10, 12, 16, 19, 61, 63, 65, 66, 73, 76 și 78. 
184  Contestațiile către CEC privind Campania electorală prematură: nr. 9, 10, 11 și 12. 
185  Contestațiile nr. 57, 58, 72 și 77. 
186  Partidul Liberal (PL) și Partidul Politic Șor au depus două contestații separate la CEC cu privire la acti-
vitatea Președintelui Republicii, considerând-o terță parte, sprijinul nedeclarat și utilizarea abuzivă a activelor admi-
nistrative ale Președinției în favoarea PSRM. Ei au cerut retragerea din alegeri a concurentului electoral PSRM. CEC 
a avertizat PSRM, acceptând astfel afirmațiile reclamanților și argumentele prezentate, între timp notificând Preșe-
dintele să evite alte ingerințe în campanie. Contestația a fost depusă la Curtea de Apel Chișinău, care a considerat 
că aceasta nu este justificată. În decizia sa, în spatele raționamentului, CEC și nu alți concurenți ar putea solicita 
demiterea concurenților electorali.
187  Aproximativ 75 în instanțele de prim nivel, aproximativ 50 în Curți de apel și 32 în Curtea Supremă de 
Justiție.
188  Puține contestații (în fiecare caz mai puțin de cinci) au fost depuse la curțile de primă instanță din 
Căușeni, Ungheni, Drochia, Hîncești, Bălți, Comrat. Soroca, Orhei și Cahul.
189  Atât Blocul Electoral ACUM, cât și PSRM au contestat decizia CEC privind constituirea secțiilor de votare 
în străinătate cu două contestații separate, ambele depuse în aceeași zi (19.01.2019). Curtea de Apel Chișinău și 
Curtea Supremă au respins contestațiile. PSRM a contestat decizia CEC de a muta la 12.02.2019 unele secții de 
votare pentru alegătorii din Transnistria. Atât Curtea de Apel Chișinău, cât și Curtea Supremă de Justiție au respins 
contestația. 
190  Ca și alte contestații legate de comportamentul radiodifuzorilor.
191  La 14 ianuarie 2019, TVC21 a primit un avertisment public pentru nerespectarea prevederilor art. 13 
alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale; la 21 ianuarie, Jurnal TV a primit un avertisment public pentru 
nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale; la 8 februarie 2019, Jurnal 
TV a fost amendat cu suma de 5.000 MDL (aproximativ 260 Euro) pentru repetarea nerespectării prevederilor art. 13 
alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale; iar la 21 februarie, Jurnal TV a fost din nou amendat cu aceeași 
sumă pentru aceeași încălcare.
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tații și căi de atac care să asigure toate mecanismele de despăgubire legală 
într-o structură ierarhică și clară. De asemenea, ar trebui depuse eforturi 
pentru a oferi definiții legale și sancțiuni adecvate pentru diferite abuzuri și 
activități dubioase consemnate în timpul alegerilor, cu o distincție clară între 
procedurile administrative și cele judiciare.

XII. Ziua Alegerilor
Votarea a avut loc la 24 februarie 2019, de la 7:00 la 21:00 în 2141 secții de 
votare, dintre care 123 au fost constituite pentru alegătorii care locuiesc în 
străinătate și 47 pentru alegătorii de pe malul stâng al Nistrului. ENEMO a 
detașat opt echipe de observatori pentru a observa deschiderea, votarea, nu-
mărarea și totalizarea rezultatelor, transferul materialelor către CECE-uri și 
primirea materialelor electorale de către acestea, precum și mediul în jurul 
și în interiorul secțiilor de votare și agitația electorală în Ziua Alegerilor. În 
plus, trei observatori pe termen scurt ai ENEMO au monitorizat procedurile 
în secțiile de votare din străinătate, stabilite în Ucraina.

În total, observatorii ENEMO au monitorizat procedurile de deschidere în opt 
secții de votare din Moldova și două în străinătate; procedurile de votare în 
112 secții de votare din Moldova și trei în străinătate, procedurile de închidere 
în opt secții de votare din Moldova și trei în străinătate și procesul de predare 
și preluare a materialelor electorale în opt din cele 51 de CECE-uri.

Ziua Alegerilor a fost în general calmă și pașnică. Procedurile au fost 
urmate în mod corespunzător în cele mai multe dintre secțiile de vo-
tare observate, cu încălcări procedurale ocazionale, majoritatea fiind 
legate de poziționarea incorectă a camerelor, supraaglomerarea și/sau 
instalarea necorespunzătoare a secțiilor de votare, procedurile incon-
secvente pentru urne de vot și abateri ușoare la procedurile de număra-
re. ENEMO estimează că aceste încălcări nu au afectat rezultatul general 
al alegerilor, nici legitimitatea procesului. Cu toate acestea, transportul 
organizat de alegători, în special a celor care locuiesc pe malul stâng 
al Nistrului, precum și acuzațiile de cumpărare a voturilor, combinate 
cu multe lacune procedurale privind procesul de votare și numărare, se 
referă și ar trebui abordate de către CEC și legiuitori.

Pentru prima dată, în aceste alegeri, camerele au fost folosite pentru a înre-
gistra anumite aspecte ale procesului. În timpul votării, camerele de filmare 
trebuiau să fie îndreptate către buletinele de vot fixe, astfel încât identitatea 
alegătorilor să nu fie dezvăluită. În timpul procesului de numărare, camere-
le au fost îndreptate spre masa de numărare. Într-o serie de SV observate, 
camerele au fost plasate în mod necorespunzător, evitând astfel identitatea 
alegătorilor. Înregistrările nu au fost difuzate și nu au fost puse la dispoziția 
părților interesate în mod liber și au fost administrate împreună cu alte ma-
teriale electorale. ENEMO consideră că, deși utilizarea camerelor de luat 
vederi poate, în principiu, să contribuie la o mai mare transparență a 
procesului electoral, utilizarea lor pentru alegerile din 24 februarie a 
fost prea puțină pentru a atinge acest obiectiv.

Îmbunătățirea funcționalității camerelor, orientări mai clare și o mai bună 
instruire a membrilor BESV cu privire la utilizarea camerelor, precum și 
sporirea accesului publicului la materialul video ar îmbunătăți transparența 
viitoarelor alegeri, în cazul în care utilizarea lor va fi reținută.

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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Toate secțiile de votare observate au fost deschise la timp (07:00 AM) și cu 
toate materialele necesare pentru votare192. Procedurile de deschidere au 
fost, în general, urmate în mod corespunzător în secțiile de votare observate, 
atât în Moldova, cât și în străinătate, cu excepția cazului în care procedurile de 
deschidere au fost evaluate ca nefiind transparente in totalitate. Dintre cele 
opt secții de votare observate în Republica Moldova, cinci au fost deschise în 
prezența tuturor membrilor BESV, în timp ce trei au fost deschise cu prezența 
parțială a membrilor BESV, dar cu cvorumul necesar.

Observatorii ENEMO au vizitat 112 secții de votare în Republica Moldova pe 
parcursul Zilei Alegerilor și au observat procedurile de votare. În plus, trei 
secții de votare au fost observate în străinătate. Evaluarea per total a obser-
vatorilor a fost în general pozitivă (foarte bună sau bună) în 110 din cele 115 
secții de votare observate. Cu toate acestea, observatorii au raportat unele 
nereguli, cum ar fi interpretarea diferită a procedurilor de către BESV-uri în 
ceea ce privește agitația partidului, plasarea protocoalelor în urne de vot, po-
ziționarea necorespunzătoare a camerei193, și altele similare. Principalele in-
coerențe în practică au fost legate de utilizarea corespunzătoare a urnelor de 
vot, deoarece unele SV au avut deschisă o singură urnă de vot, în timp ce altele 
au avut utilizate două sau chiar trei urne de vot simultan. Această chestiune 
a fost și mai problematizată, atunci când a fost luat în considerare faptul că 
protocolul de deschidere a fost pus în principal în numai una din aceste urne 
de vot, ca mecanism de salvgardare care demonstrează că urna dată a fost 
aceeași folosită în această SV pe tot parcursul zilei. În majoritatea SV, un astfel 
de protocol nu a fost folosit pentru alte urne de vot, chiar și pentru cele care 
au fost extrase din secții speciale de votare, cum ar fi spitalele și utilizate ca 
urne mobile, datorită unui număr mare de alegători.

Poziționarea incorectă a camerei, combinată cu faptul că mulți alegători nu au 
pliat corect buletinele de vot, înainte de a le introduce în urna de vot, precum 
și folosirea simultană a mai multor urne de vot au afectat secretul votării. 
Secretul votului a fost, de asemenea, pus în pericol de poziționarea necores-
punzătoare a cabinelor de vot, însă numai în trei secții de votare observate.

Datorită faptului că până la patru buletine de vot au fost oferite alegătorilor și 
că toate au fost plasate împreună de către alegători în aceeași urnă de vot, a 
devenit aproape imposibil pentru membrii BESV să determine dacă alegătorii 
au plasat toate buletinele de vot primite în urna de vot, lăsând spațiu posibi-
lității alegătorilor să poată lua niște buletine de vot în afara secției de votare. 
Observatorii ENEMO au observat în două secții de votare cazuri în care alegă-
torii au lăsat în cabina de vot buletinele de vot neutilizate. În ambele cazuri, 
când BESV-urile au observat acest fapt, au scos buletinele de vot din cabină și 
le-au anulat.

De asemenea, observatorii au observat că au existat diferențe în înțelegerea 
de către BESV a procedurilor și chiar în rândul membrilor aceluiași BESV, în 
ceea ce privește oferirea posibilității alegătorilor de a primi buletine de vot 
pentru referendum sau nu. În 76,8% dintre secțiile de votare vizitate, obser-
vatorii au observat că membrii BESV întreabă alegătorii dacă doresc să pri-
mească buletinele de vot pentru referendum. Această problemă a fost semni-
ficativă datorită faptului că succesul referendumului consultativ depindea de 
participarea la alegeri a cel puțin unei treimi din totalul alegătorilor din lista 
electorală.

Activitățile de agitație în timpul Zilei Alegerilor au fost observate în 32% 
din secțiile de votare vizitate. Observatorii au notificat o înțelegere diferită 
a BESV-urilor referitor la reglementările privind activitatea campaniei și re-
stricțiile, în special în prima parte a zilei194. 
192  Într-una din secțiile de votare observate, observatorii au remarcat faptul că urna de vot a fost diferită de 
urnele oficiale de vot utilizate în alegerile actuale și a avut stema Federației Ruse pe partea laterală. Întrebați despre 
motiv, membrii BESV au afirmat că secției de votare nu i s-a furnizat urne de vot și acesta a fost motivul pentru utili-
zarea unei urne diferite. După ce cazul a fost făcut public în mass-media, simbolul a fost acoperit.
193  9.8% din secțiile de votare observate. 
194  În decursul zilei, CEC a eliberat un comunicat de presă pentru a explica faptul că agitația este permisă, 
dar nici la intrare, nici înăuntrul SV.
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Sistemul electronic de identificare a alegătorilor (SIAS A) a funcționat bine în 
secțiile de votare vizitate, cu puține cazuri de probleme tehnice minore.

Femeile au constituit majoritatea membrilor BESV în cele mai multe secții 
de votare vizitate de observatorii ENEMO pe toată durata Zilei Alegerilor. De 
asemenea, femeile au ocupat poziții de conducere în majoritate, cu 78% și, 
respectiv, 77%, pentru pozițiile de președinte și vicepreședinți.

Accesibilitatea secțiilor de votare pentru alegătorii cu deficiențe de mobilitate 
a fost foarte joasă, 70% dintre secțiile de votare vizitate fiind considerate in-
accesibile sau greu accesibile.

Observatorii ENEMO au vizitat opt secții de votare în Moldova și trei în 
străinătate la închiderea secțiilor de votare și numărarea/totalizarea votu-
rilor. Într-una dintre SV observate, camera a fost oprită în timpul numărării, 
din cauza lipsei de înțelegere a procedurilor și într-una camera nu a putut în-
registra corect tabela de numărare, deoarece membrii BESV blocau vederea.

Procedurile de numărare în șase din opt BESV-uri din Moldova au fost eval-
uate pozitiv (bine sau foarte bine). În două SV, procedurile nu au fost respec-
tate exact așa cum se prevede în instrucțiunile CEC (de exemplu, urnele de 
vot staționare au fost deschise înaintea urnelor mobile sau nu au fost calcu-
late semnăturile din lista electorală). Cu toate acestea, observatorii ENEMO 
au evaluat că astfel de deficiențe s-au datorat neglijenței, mai degrabă decât 
comportamentului fraudulos intenționat.

Observatorii ENEMO au urmat transferul materialelor din secțiile de votare 
către CECE-uri în șapte cazuri. Activitățile CECE-urilor au fost evaluate pozi-
tiv (bine sau foarte bine) în șase din cele șapte CECE-uri. Într-un caz, locația 
CECE a fost evaluată ca fiind prea mică și inadecvată pentru preluarea adec-
vată a materialelor electorale.

Codul electoral ar trebui modificat pentru a defini distanța maximă dintre 
reședința alegătorilor și secția de votare. Organele de gestionare a alegerilor 
ar trebui să ofere cetățenilor condițiile de a vota cât mai aproape de locul lor 
de reședință. Având în vedere circumstanțele particulare ale alegătorilor care 
trăiesc în Transnistria, ar putea fi luată în considerare posibilitatea ca organ-
ele de gestionare a alegerilor sau alte autorități de stat să asigure transportul 
acestor alegători.

Multe aspecte privind organizarea SV și a procedurilor de vot ar trebui să fie 
definite în detaliu în Codul Electoral și nu în regulamentele CEC, deoarece lipsa 
de claritate a dus la o confuzie în timpul Zilei Alegerilor. Câteva deficiențe leg-
ate de aspectele procedurale importante (de exemplu, poziția camerelor de luat 
vederi, numărul cabinelor de votare și ale urnelor de vot pentru fiecare secție de 
votare, numărul de urne de vot utilizate în același timp, inserarea protocoalelor 
de deschidere în urne, etc.) ar trebui abordate în mod corespunzător. De aseme-
nea, dispozițiile legale ar trebui să clarifice numărul de alegători care sunt au-
torizați să fie prezenți în același timp în fiecare secție de votare. 

Dispozițiile legale ar trebui să includă eventualele măsuri pe care trebuie să 
le ia membrii BESV, în cazul încălcării deliberate a secretului votului de către 
alegători, prin faptul că nu își pliază buletinul de vot sau în alte privințe. 
Alegătorii ar trebui fie obligați să iasă din cabina de vot cu buletine de vot pli-
ate, cu sancțiuni relevante definite în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, 
fie secțiile de votare ar trebui să dispună de materiale electorale suplimentare 
care să protejeze secretul votului (de exemplu, plicurile).

Distanța exactă de la secția de votare, în care se pot desfășura activitățile de 
agitație în Ziua Alegerilor, trebuie definită cu precizie, în timp ce articolele 
contradictorii să fie modificate în mod corespunzător.

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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XIII. Observatorii
Legislația Republicii Moldova prevede observarea alegerilor de către obser-
vatorii autorizați ai concurenților electorali și observarea nepărtinită a orga-
nizațiilor internaționale și interne, precum și a țărilor străine195. Observatorii 
au dreptul să respecte reuniunile organelor de gestionare a alegerilor și să 
aibă acces la toate documentele electorale, inclusiv primirea unei copii a pro-
tocolului privind rezultatele196. 

Numărul total al observatorilor acreditați pentru alegerile parlamentare din 
2019 a fost de 4.165, dintre care 3.389 - interni, de la aproximativ 20 de orga-
nizații și 776 - internaționali, de la 58 de entități internaționale diferite, inclu-
siv ENEMO, Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului 
(OSCE/ODIHR) , Adunarea Parlamentară a OSCE, Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei, Parlamentul Europei, Delegația UE, Institutul Republican 
Internațional (IRI), Comunitatea Statelor Independente, diferite ambasade, 
reprezentanți CEC străini etc.

ENEMO felicită CEC pentru acreditarea rapidă a observatorilor săi. Cu toate 
acestea, procedura de acreditare a observatorilor internaționali este destul 
de complexă și include obligația CEC de a coopera cu alte instituții de stat197, 
ceea ce poate duce la nerespectarea termenelor stabilite pentru acreditarea 
observatorilor internaționali, cum a fost cazul altor observatori internațio-
nali. Observatorii ENEMO au raportat, în general, o cooperare și o transpa-
rență foarte bună din partea organelor de gestionare a alegerilor din întreaga 
țară, inclusiv în Ziua Alegerilor.

Cu toate acestea, ENEMO constată o ambiguitate în „Regulamentul privind 
statutul observatorilor și acreditarea acestora” adoptat de CEC. Printre alte 
obligații ale observatorilor, Regulamentul menționează, de asemenea, 
obligația de a nu face declarații înainte de încheierea votării198. Potri-
vit reprezentanților CEC, această obligație se referă doar la Ziua Alegerilor, 
totuși, dacă este interpretată literal, ea poate fi utilizată pentru a împiedica 
observatorii să prezinte rapoarte intermediare, în timpul procesului electo-
ral. În plus, chiar și în contextul Zilei Alegerilor, acest lucru împiedică ob-
servatorii să emită declarații publice și să facă publice concluziile lor în 
Ziua Alegerilor, ceea ce nu este în concordanță cu cele mai bune practici 
internaționale și împiedică creșterea transparenței procesului.

Acest punct al Regulamentului privind observatorii a fost folosit ca argument 
de către unul dintre membrii CEC pentru a susține că raportarea Asociației 
Promo-LEX, singura organizație internă care a efectuat o monitorizare cu-
prinzătoare la nivel național a alegerilor și un membru al ENEMO, nu au res-
pectat Regulamentul CEC privind drepturile și obligațiile observatorilor.

ENEMO recomandă CEC să modifice Regulamentul privind statutul și acredi-
tarea observatorilor, pentru a elimina ambiguitățile privind drepturile obser-
vatorilor de a emite declarații publice, inclusiv în Ziua Alegerilor. ENEMO este 
ferm convinsă că orice observare electorală profesională și imparțială internă 
și internațională nu poate contribui decât la consolidarea legitimității și la îm-
bunătățirea oricărui proces electoral, astfel că rapoartele unei astfel de obser-
vații ar trebui salvate în orice moment în timpul perioadei electorale.

195  Articolul 68 din Codul Electoral și Regulamentul Nr. 110 “Privind statutul observatorilor și înregistrarea 
acestora”, 18 august 2016 
196  Regulamentul CEC “Privind statutul observatorilor și înregistrarea acestora”. 
197  Secțiunea II.12 a Regulamentului “Privind statutul observatorilor și înregistrarea acestora”, printre altele 
menționează coordonarea/cooperarea CEC cu alte organe de stat, insclusiv Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul 
Intern de Securitate în timpul acreditării observatorilor internaționali. 
198  Articolul 19 din Regulamentul “Privind statutul observatorilor și înregistrarea acestora”.
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XIV. Rezultatele alegerilor
Pe parcursul Zilei Alegerilor, CEC a anunțat public participarea la alegeri 
și rezultatele preliminare ale alegerilor prin mass-media și website-ul 
său, pe baza datelor introduse de operatorii SIAS A în fiecare secție de votare, 
contribuind astfel în mare măsură la transparența generală a alegerilor. 
Având în vedere că rezultatele oficiale trebuiau totalizate la nivel de circum-
scripție pe baza protocoalelor BESV, complexitatea a două module elector-
ale, combinate cu două buletine de vot pentru referendum, au afectat acti-
vitatea CECE-urilor în pregătirea protocoalelor relevante. Într-o situație în 
care CECE-urile nu au reușit să finalizeze procesul de totalizare în timp util 
pentru a-și prezenta protocoalele pe rezultate în termen de 48 de ore de la 
închiderea secțiilor de votare, CEC a luat decizia de a prelungi termenul legal 
pentru CECE-uri cu două zile suplimentare pentru depunerea protocoale cu 
privire la rezultate.

ENEMO recomandă formarea continuă a BESV-urilor și a membrilor CECE-
urilor în ceea ce privește finalizarea protocoalelor de rezultate pentru a respecta 
termenele legale, pentru a preveni posibila manipulare și pentru a spori încre-
derea generală a actorilor electorali și a alegătorilor în rezultatele alegerilor.

CEC a anunțat rezultatele oficiale ale alegerilor pentru circumscripția națion-
ală și circumscripțiile uninominale, inclusiv atribuirea mandatelor deputaților 
la ședința CEC la 3 martie 2019. Rezultatele alegerilor au fost apoi prezentate 
Curții Constituționale la 4 martie 2019 pentru confirmarea și validarea man-
datelor deputaților. CEC a publicat pe site-ul său toate rezultatele alegerilor 
și protocoalele finale ale tuturor circumscripțiilor electorale și ale SV, totuși 
datele agregate în format deschis și lizibil, care ar spori transparența, nu au 
fost publicate199.

Rezultatele alegerilor arată o separare clară a electoratului între trei partide/
blocuri politice: Partidul Socialiștilor din Moldova cu 35 de mandate în total, 
Partidul Democrat din Moldova cu 30 de mandate și Blocul Electoral ACUM 
care a adunat 26 de mandate. Doar un alt partid (Partidul Șor) a reușit să 
depășească pragul de 6%, în timp ce doar trei candidați independenți, dintre 
care doi din Transnistria au devenit deputați, prin circumscripții uninomina-
le. O astfel de constelație de fracțiuni politice, cu platforme politice complet 
diferite, a creat dificultăți în formarea unui nou Guvern, prin urmare, alegerile 
anticipate sunt foarte posibile în momentul pregătirii acestui raport. La cal-
cularea participării la vot, cu un număr total de voturi valabil exprimate în 
raport cu suma alegătorilor atât în   listele principale, cât și în listele comple-
mentare, prezența la vot pentru circumscripția națională a fost oarecum mai 
ridicată decât pentru circumscripțiile uninominale (49,2 la sută față de 46,7 
la sută), în principal datorită unui număr mai mare de buletine de vot nevala-
bile pentru circumscripțiile uninominale.

Analizele ulterioare ale datelor și protocoalelor electorale publicate arată în 
principal coerența între diferitele circumscripții și diferitele tipuri de 
alegeri din toate categoriile. Cu toate acestea, datele din anumite secții de 
votare/circumscripții indică discrepanțe îngrijorătoare sau greșeli grave la 
completarea protocoalelor de BESV, care nu au fost corectate. De exemplu, 
diferențele dintre numărul alegătorilor care au emis buletine de vot 
și numărul alegătorilor care au participat la vot pentru circumscripțiile 
uninominale în SV 20, CECE 40 - Cimislia și SV 3, CECE 44 în Taraclia au fost 
ciudat de mari (2062 și 490 respectuos) comparativ cu numărul mediu de 23 
pe circumscripție, pentru toate celelalte circumscripții uninominale sau chiar 
mai puțin (14 în medie pe CECE) pentru circumscripția națională. Taraclia 
(CECE 44) a avut, de asemenea, o diferență de 258 dintre numărul alegători-

199  Practica din alegerile precedente a fost publicarea datelor în format de foi de calcul, în special Excel. 
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lor care au emis buletine de vot și numărul alegătorilor care au participat la 
vot pentru circumscripția națională, de departe cel mai mare număr de CE-
CE-uri în ceea ce privește buletinele de vot emise, dar care nu au fost folosite 
de către alegători, în principal în SV - nr. 3.

Dacă aceste cifre sunt de fapt o greșeală tehnică făcută de BESV-urile secțiilor 
de votare menționate mai sus, există mai multe CECE-uri cu un număr des-
tul de mare de buletine de vot emise, dar nefolosite de alegători, atât pentru 
circumscripțiile uninominale, cât și pentru cea națională, cum ar fi: CECE 29 
la Chișinău (85 buletine de vot emise alegătorilor pentru circumscripțiile uni-
nominale, dar care nu au fost returnate de alegători și 77 de buletine de vot 
pentru circumscripția națională, în principal în două SV: nr. 3 și nr. 19); CECE 
13 - Rezina (53 buletine de vot uninominal și 123 buletine de vot pentru cir-
cumscripția națională, în principal în SV nr. 4, nr. 5 și nr. 8); CECE 17 - Nispo-
reni (65 și 52, în principal în SV nr. 3) și altele. Deși numărul total de buleti-
ne de vot emise, dar nefolosite de alegători, nu este mare (3710 pentru 
circumscripțiile uninominale și 949 pentru circumscripția națională), 
faptul că alegătorii pot părăsi secția de votare cu buletin de vot fără a fi 
observați, este îngrijorător, deoarece această practică poate fi utilizată 
în mod abuziv în viitoarele alegeri.

CEC ar trebui să găsească un mecanism de reducere a posibilității alegătorilor 
să nu voteze cu un buletin de vot care le-a fost emis anterior, deoarece aceasta 
ar putea deschide spațiu pentru abuzuri. Una dintre modalitățile de a face față 
unei astfel de probleme este de a aduce amenzi alegătorilor care nu respectă 
procedura de votare, de a informa alegătorii cu privire la consecințele unui ast-
fel de comportament și de a păstra actele de identitate ale alegătorilor până 
când aceștia nu votează într-o manieră adecvată, consemnând datele lor în în-
registrări, dacă încalcă procedura.

Numărul total de buletine de vot nevalabile pentru circumscripțiile unino-
minale a fost mult mai mare decât numărul de buletine de vot invalide pentru 
circumscripția națională (61,396, sau 4,3% față de 40,861 sau 2,8%). Cel mai 
mare număr de buletine de vot nevalabile a fost înregistrat în două circum-
scripții: CECE nr. 4 - Rezina (3 276, sau 10,7%) și CECE nr. 43 - Cahul (2 154 
sau 8,6%), ceea ce se poate datora faptului că unul dintre candidații proe-
minenți din cele două circumscripții fie s-a retras (candidatul PDM în CECE 
43), fie a fost radiat de Instanță (candidatul ACUM în CECE 4), cu puțin timp 
înainte de Ziua Alegerilor. În plus, este foarte important să se menționeze un 
număr foarte mare de voturi nevalabile pentru circumscripția națională în 
CECE-urile stabilite pentru alegătorii din Transnistria (CECE 48 - 1.735 sau 
9,8% și CECE 49-2493 sau 12,8%). Alte două circumscripții, de asemenea, au 
avut un număr mare de buletine nevalabile pentru votul proporțional: CECE 
45 - UTA Gagauzia 1 (1 806 de buletine de vot sau 5,8%) și CECE 51 - pentru 
alegătorii din SUA și Canada (320 buletine sau 7%), în comparație cu numărul 
mediu de voturi nevalabile pentru circumscripția națională.

Recomandări

Recomandări prioritare
O reformă electorală cuprinzătoare și inclusivă ar trebui condusă pentru a 
aborda contradicțiile, lacunele și ambiguitățile din cadrul legal consemnat 
în timpul alegerilor și pentru a le alinia la standardele internaționale pent-
ru alegeri democratice, în special în ceea ce privește prevenirea controlului 
alegătorilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative, abuzul de funcții 
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la nivel local și național, comportamentul mediatic, finanțarea campaniilor, 
înregistrarea alegătorilor și candidaților și soluționarea litigiilor electorale.

Pentru a îmbunătăți profesionalizarea organelor de gestionare a alegerilor, 
ar trebui să se asigure un anumit grad de profesionalizare a CECE-urilor (cel 
puțin trei poziții principale ale președintelui, vicepreședintelui și secretaru-
lui), întrucât CECE-urile ar trebui, de asemenea, să aibă capacitate juridică pen-
tru a-și desfășura activitatea mai responsabil și profesionist, dacă CECE-urile 
urmează să mențină atât de multe autorități în desfășurarea alegerilor.

Efectele sistemului majoritar relativ trebuie să fie analizate în detaliu și să 
se ia în considerare o modificare a sistemului, dacă se consideră necesar. 
Sistemul majoritar relativ ar trebui evaluat în ceea ce privește impactul său 
real asupra reprezentativității globale la nivel de circumscripție și asupra 
gradului de legitimitate pe care îl oferă deputaților aleși.

Alte recomandări
Parlamentului Moldovei

Pentru a asigura delimitarea nepărtinită și obiectivă a circumscripțiilor elec-
torale, organismul care îndeplinește această funcție trebuie să fie pe deplin 
independent și să asigure participarea egală sau adecvată a tuturor actorilor 
electorali. Perioada de reconsiderare a limitelor circumscripțiilor trebuie sta-
bilită în Codul Electoral.

Respectând decizia suverană a Republicii Moldova de a alege orice sistem 
electoral, ENEMO consideră că sistemul electoral ar trebui dezvoltat sau 
schimbat printr-un proces mai cuprinzător și adoptat printr-un consens poli-
tic mai larg, pentru a reprezenta interesul superior al alegătorilor.

Codul electoral ar trebui să prevadă că toți funcționarii publici, inclusiv ofici-
ali de rang înalt, cum ar fi Prim-ministrul și/sau Președintele Parlamentului, 
înregistrați drept candidați, ar trebui să-și suspende activitatea în funcție în 
timpul agitației, pentru a asigura condiții egale tuturor concurenților.

Certificatul de integritate ar trebui eliminat ca o practică, deoarece nu adaugă 
nici o valoare integrității alegerilor și concurenților săi, adăugând în același 
timp poveri administrative inutile, mai ales că Codul Electoral prevede deja 
că Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției (în afară de ANI) ar 
trebui să notifice organele electorale despre existența cazierului juridic al 
oricărui candidat.

Codul electoral ar trebui să prevadă posibilitatea candidaților independenți 
să participe în circumscripția națională, pe lângă posibilitatea de a candida în 
circumscripții uninominale, în conformitate cu standardele și recomandările 
internaționale.

Codul electoral ar trebui modificat pentru a permite alegătorilor să semneze 
pentru mai mult de un candidat în timpul fazei de colectare a semnăturilor de 
susținere pentru candidați. Reglementările ar trebui modificate pentru a per-
mite candidaților sau grupurilor lor de inițiativă să corecteze cel puțin greșe-
lile tehnice comise în timpul colectării semnăturilor de susținere.

Termenele limită pentru verificarea semnăturilor ar trebui să fie mai scurte, 
în timp ce ultimul termen limită pentru luarea deciziilor finale privind înreg-
istrarea candidaților ar trebui să fie precedat de data începerii oficiale a perio-
adei campaniei electorale, în conformitate cu standardele internaționale.

Misiunea Internațională de Observare 
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Codul Electoral ar trebui să reglementeze în mod specific și clar dispozițiile 
privind documentele de identificare adecvate care urmează să fie utilizate 
în alegeri, în special în ceea ce privește valabilitatea acestora. În orice caz, 
trebuie elaborate și dezvăluite bine înainte de alegeri reglementările privind 
documentele de identificare corespunzătoare pentru votare, pentru a per-
mite tuturor alegătorilor interesați să obțină documentele necesare și pro-
priu-zise.

Art. 54 alin. (2) din Codul Electoral ar trebui modificat pentru a fi mai specif-
ic, poate la numărul de alegători din registrul alegătorului la o anumită dată, 
deoarece nu este posibil să se determine numărul exact al alegătorilor care 
trăiesc în străinătate, al alegătorilor fără reședință/domiciliu sau al alegăto-
rilor care trăiesc în Transnistria.

Cadrul juridic ar trebui modificat pentru a defini în mod clar activitățile de ag-
itație, astfel încât agitația timpurie să poată fi identificată și prevenită în mod 
corespunzător, asigurând astfel egalitatea condițiilor pentru toți concurenții.

Ar trebui stabilit un mecanism clar de abordare a posibilelor utilizări abuz-
ive a resurselor administrative, a implicării terților și a aspectelor similare în 
timpul campaniei, cu sancțiuni clare și adecvate.

Normele privind finanțarea campaniilor și implementarea acestora necesită 
o revizuire amănunțită pentru a permite CEC, în cooperare cu alte instituții 
relevante, să instituie un sistem robust, funcțional și eficient de supraveghere 
a finanțării campaniilor, inclusiv sancțiuni eficiente pentru cazurile de ner-
espectare. Prevenirea cetățenilor Republicii Moldova de a finanța partidele 
politice din câștigurile obținute din munca în străinătate este excesivă și o 
restricție la libertatea de asociere și ar trebui reconsiderată, completată cu 
mecanisme potrivite pentru a preveni eventualele fraude.

Declarațiile financiare finale ale fondurilor electorale ar trebui depuse după 
Ziua Alegerilor pentru a include costurile suportate pentru agitația în Ziua 
Alegerilor și ziua precedentă, precum și plățile reprezentanților candidaților 
în secțiile de votare. Cu toate acestea, pentru a spori transparența finanțării 
campaniei electorale, un raport pre-final ar trebui publicat în ziua precedentă 
Zilei Alegerilor, inclusiv detaliile financiare până la acea dată.

ENEMO recomandă introducerea unui mecanism mai funcțional pentru su-
pravegherea reflectării campaniei electorale de către mass-media, care ar 
trebui să se concentreze pe asigurarea faptului că alegătorii sunt informați 
în mod echilibrat și imparțial în timpul campaniei. Mecanismul ar trebui să 
asigure o examinare mai frecventă a reflectării campaniei în mass-media, 
precum și o monitorizare mai amplă (ar trebui să se monitorizeze mai mult 
mass-media și timpul de emisie). Un organism ad-hoc, alcătuit din reprezen-
tanți ai diferitelor părți interesate, ar putea fi constituit în timpul perioadelor 
electorale și ar trebui să aibă sarcina de a monitoriza comportamentul medi-
atic și de a propune sau de a aplica sancțiuni.

Ar trebui luate măsuri pentru a reglementa social media, precum și pentru a 
aborda știrile false și dezinformarea online, care reprezintă din ce în ce mai 
mult o preocupare la nivel global și nu o problemă specifică Republicii Mol-
dova.

Un clasament obligatoriu al candidaților pe listele de partide (care alter-
nează candidații de fiecare gen) ar oferi o reprezentare mai bună a genului. 
De asemenea, în timp ce apreciază eforturile legiuitorilor de a spori partici-
parea femeilor la alegeri, ENEMO recomandă eliminarea limitei superioare a 
semnăturilor necesare pentru candidații femei.

Mecanismele și procedurile de soluționare a litigiilor ar trebui structurate 
și organizate mai bine, pentru a permite alegătorilor și concurenților să le 
înțeleagă mai bine și să-și apere drepturile. Ar trebui să se țină cont de re-
vizuirea Codului Electoral pentru a oferi un cadru mai liniar, mai sistematic și 
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mai simplu pentru contestații și căi de atac, care să asigure toate mecanismele 
de despăgubire juridică într-o structură ierarhică și clară, diferențiind în mod 
clar procedurile administrative și judiciare.

Codul Electoral ar trebui modificat pentru a defini distanța maximă dintre 
reședința alegătorilor și secția de votare. Organele de gestionare a alegerilor 
ar trebui să ofere cetățenilor posibilitatea de a vota cât mai aproape de locul 
lor de reședință. Având în vedere circumstanțele speciale ale alegătorilor care 
trăiesc în Transnistria, ar putea fi luată în considerare posibilitatea ca organ-
ele de gestionare a alegerilor sau alte autorități de stat să asigure transportul 
acestor alegători.

Pentru a reduce supraaglomerarea în secțiile de votare, dispozițiile legale ar 
trebui să clarifice numărul maxim de alegători care pot fi prezenți în același 
timp în fiecare secție de votare. Totodată, numărul maxim de alegători pe 
secție de votare ar trebui redus și mai multe secții de votare deschise în în-
treaga țară.

Multe aspecte privind organizarea secțiilor de votare și a procedurilor de vo-
tare ar trebui definite în detaliu în Codul Electoral și nu în regulamentele CEC, 
deoarece lipsa de claritate a dus la confuzie în timpul Zilei Alegerilor. Câteva 
deficiențe legate de aspectele procedurale importante (de exemplu, poziția 
camerelor de luat vederi, numărul cabinelor de votare și a urnelor de vot pen-
tru fiecare secție de votare, numărul de urne de vot utilizate în același timp, 
inserarea protocoalelor de deschidere în urne de vot, etc.) ar trebui abordate 
corespunzător.

Dispozițiile legale ar trebui să includă eventualele măsuri care trebuie luate 
de membrii BESV, în cazul încălcării deliberate a secretului votului de către 
alegători, prin neplierea buletinelor de vot. Alegătorii ar trebui fie obligați să 
iasă din cabina de vot cu buletine de vot pliate, cu sancțiuni relevante definite 
în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, fie secțiile de votare ar trebui să 
dispună de materiale electorale suplimentare care să protejeze secretul votu-
lui (de exemplu, plicurile).

Funcționarea îmbunătățită a camerelor, inclusiv streaming live cu sunet sau 
alte mijloace pentru a spori accesul publicului la înregistrările din secțiile de 
votare, ar îmbunătăți transparența viitoarelor alegeri, dacă camerele vor fi 
utilizate ca o practică în viitor.

Trebuie să se definească mai precis distanța exactă de la secția de votare în 
care pot fi organizate activitățile de agitație în Ziua Alegerilor, în timp ce ar-
ticolele contradictorii să fie modificate în mod corespunzător, dacă Moldova 
urmează să continue această practică în viitor.

Comisiei Electorale Centrale 

CEC ar trebui să se asigure că toate problemele și întrebările contestate care 
au avut loc în timpul acestor alegeri sunt reflectate în mod corespunzător în 
regulamentele CEC pentru toate viitoarele alegeri, pentru a asigura o infor-
mare la timp și adecvată alegătorilor, concurenților electorali și membrilor 
organelor de gestionare a alegerilor. Dacă este necesar, CEC ar trebui, de 
asemenea, să propună modificări legislative potrivite pentru a asigura o apli-
care legală și unificată a legii în viitoarele alegeri, în raport cu ambiguitățile și 
discrepanțele raportate.

CEC ar trebui să se asigure că numărul de buletine de vot tipărite și distribuite 
pentru alegeri corespunde cu cel mai recent număr disponibil și oficial de 
alegători.

Misiunea Internațională de Observare 
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Motivele și procedurile de adăugare sau de înlocuire a membrilor CECE-urilor 
din registrul funcționarilor electorali ar trebui reglementate în detaliu și nu 
ar trebui să se bazeze pe propria discreție a CEC.

Normele de colectare a semnăturilor și de verificare a acestora de către CECE-
uri ar trebui simplificate și explicate mai bine candidaților și grupurilor lor de 
inițiativă. Normele privind procedurile de verificare ar trebui să fie aplicate în 
mod consecvent de către toate CECE-urile în procesul de verificare a semnă-
turilor.

Trebuie făcute eforturi suplimentare în ceea ce privește adaptarea secțiilor 
de votare cu facilitățile necesare care să permită un acces facil persoanelor 
cu deficiențe de mobilitate la secțiile de votare sau persoanelor cu deficiențe 
de vedere să-și distribuie buletinele de vot în mod independent, astfel încât 
dreptul la secretul votului să fie asigurat. În plus, comisarii organelor de ges-
tionare a alegerilor, în special ai BESV, ar trebui să beneficieze de o formare 
adecvată cu privire la dispozițiile legale și standardele pentru asigurarea 
dreptului la vot pentru persoanele cu dizabilități.

CEC ar trebui să modifice Regulamentul privind statutul și acreditarea obser-
vatorilor, astfel încât să elimine ambiguitățile privind drepturile observato-
rilor de a emite declarații publice, inclusiv în Ziua Alegerilor.

ENEMO recomandă formarea continuă a membrilor BESV și CECE în ceea ce 
privește finalizarea protocoalelor de rezultate pentru a respecta termenele 
legale, preveni posibila manipulare și spori încrederea generală a actorilor 
electorali și a alegătorilor în rezultatele alegerilor.

CEC ar trebui să stabilească un mecanism de reducere a posibilității ca alegăto-
rii să nu voteze cu un buletin de vot care le-a fost emis anterior, deoarece 
ar putea deschide spațiu pentru abuz. Unul dintre modalitățile de a face față 
unei astfel de probleme este de a impune sancțiuni alegătorilor care nu re-
spectă procedura de votare, de a informa alegătorii cu privire la consecințele 
unui astfel de comportament și de a păstra actele de identitate ale alegătorilor 
până când nu votează într-o manieră adecvată, înregistrând datele lor în reg-
istre, dacă încalcă procedura.

Guvernului și altor instituții implicate în 
procesul electoral

Instituțiile de stat ar trebui să prezinte deciziile lor electorale la ședințele des-
chise ale CEC pentru a putea explica membrilor CEC și publicului motivele 
care stau la baza deciziilor lor. În timpul perioadelor electorale, CEC ar trebui 
să dispună de mecanisme adecvate pentru a asigura respectarea și coopera-
rea deplină și în timp util de către toate instituțiile relevante.

Deciziile privind localizarea și numărul de secții de votare care urmează să 
fie stabilite în străinătate trebuie luate într-un mod transparent, pe baza unor 
criterii clare și bine definite.

Guvernul ar trebui să-și intensifice eforturile pentru a facilita votarea activă 
a alegătorilor moldoveni în străinătate. Acest lucru ar putea fi realizat prin 
diferite instrumente de vot în afara țării, cum ar fi votul prin email, precum și 
prin furnizarea de mecanisme mai eficiente pentru identificarea alegătorilor 
în străinătate, similare cu cele disponibile pentru alegătorii din țară.

Modificările introduse în listele electorale și contestațiile referitoare la datele 
listelor electorale ar trebui examinate temeinic după fiecare alegere, pentru a 
oferi o bază solidă de actualizare continuă a listelor de alegători.
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Pentru a spori calitatea registrului alegătorului, Guvernul ar trebui să sim-
plifice sistemul de raportare a deceselor și a schimbării reședinței cetățe-
nilor, introducând mecanisme adecvate pentru a motiva sau obliga cetățenii 
să raporteze toate modificările relevante ale datelor conținute în RSA/RSP în 
timp util, mai ales reședința lor.

CEC trebuie să fie sprijinit cu mijloace și resurse pentru a supraveghea în mod 
eficient finanțarea campaniei sau un organism separat în cadrul CEC poate fi 
format, alcătuit din experți financiari din diferite instituții/organizații pentru 
perioada electorală, pentru a permite CEC să implementeze în mod corespun-
zător supravegherea și eventualele sancțiuni.

Guvernul ar trebui să dezvolte și să implementeze politici publice relevante 
pentru a spori participarea politică a femeilor, a minorităților de tineret, a 
persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri slab reprezentate ale societății.

Despre ENEMO
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) 
este o rețea internațională alcătuită din 21 organizații non-profit, indepen-
dente și neguvernamentale din 17 țări din Europa Centrală și de Est și din 
Asia Centrală, inclusiv două state ale Uniunii Europene, fondată la 29 septem-
brie 2001.

ENEMO urmărește să promoveze implicarea organizațiilor societății civile în 
societățile cu democrații în tranziție, spre îmbunătățirea proceselor elector-
ale, o mai mare transparență a guvernelor și răspunderea acestora față de 
cetățeni, precum și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului. Pentru a atinge acest scop, ENEMO lucrează independent sau în co-
operare cu organizațiile sale membre.

Principala activitate a ENEMO constă în evaluarea proceselor electorale și 
a mediului politic prin detașarea misiunilor internaționale de observare a 
alegerilor și oferirea rapoartelor de observație precise și imparțiale. Misiunile 
de Observare ale ENEMO utilizează criterii și standarde internaționale pentru 
alegeri democratice și cadrul juridic al țării gazdă pentru a evalua procesul 
electoral.

ENEMO a aprobat Declarația de Principii pentru Observarea Internațională 
a Alegerilor din 2005 și Declarația Principiilor Globale privind Observarea 
și Monitorizarea Alegerilor Independente de către Organizațiile Cetățenilor. 
Fiecare observator ENEMO semnează Codul de Conduită pentru Observatorii 
Internaționali în Alegeri.

Până în prezent, ENEMO a organizat 25 de misiuni internaționale de observa-
re a alegerilor în opt țări200, misiunea prezentă fiind cea de-a 26-a, în timp ce 
o Misiune de Observare a Alegerilor paralelă (a 27-a) a monitorizat Alegerile 
Prezidențiale din 2019 în Ucraina. 

200  Albania (alegeri parlamentare 2005); Armenia (alegeri parlamentare 2018); Georgia (alege-
rile prezidențiale anticipate 2008); Kazakhstan (alegeri prezidențiale 2005); Kosovo (alegeri municipa-
le 2009; alegeri parlamentare 2010, alegeri municipale 2013); Kyrgyzstan (alegeri prezidențiale 2005; 
alegeri parlamentare 2005; alegeri parlamentare anticipate 2007; alegeri prezidențiale 2009 și alegeri 
parlamentare 2010); Moldova (alegeri parlamentare 2009 și alegeri prezidențiale 2016); Ucraina (ale-
geri prezidențiale 2004; alegeri parlamentare 2006; alegeri pentru funcția de primar în trei municipa-
lități 2006; alegeri parlamentare 2007; alegeri prezidențiale 2010, alegeri parlamentare 2012, alegeri 
parlamentare repetate în 5 raioane 2013, alegeri prezidențiale anticipate 2014, alegeri parlamentare 
anticipate 2014 și alegeri locale 2015).

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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Lista abrevierilor

ACUM Blocul Electoral format din Partidul Demnitate și Adevăr (DA) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)

CCA Consiliul Coordonator al Audiovisualului 

CICDE Centrul pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral

CEC Comisia Electorală Centrală

CECE Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală

DA Partidul Demnitate și Adevăr

OGA Organul de Gestionare a Alegerilor

ENEMO Rețeaua Europeană a Organizțiilor de Monitorizare a Alegerilor

MIOA Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor

PL Partidul Liberal

ANI Autoritatea Națională de Integritate

PAS Partidul Acțiune și Solidaritate

PCRM Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

PPPN Partidul Politic “Partidul Nostru”

PDM Partidul Democrat din Moldova

BESV Biroul Electoral al Secției de Votare

PLDM Partidul Liberal Democrat din Moldova

PPEM Partirul Popular European din Moldova

SV Secție de Votare

ASP Agenția Servicii Publice

PSRM Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

SAIS A Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri”

RSA Registrul de Stat al Alegătorilor

LA Lista alegătorului 
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NATIONAL 
CONSTITU-
ENCY

SINGLE 
MEMBER 
CONSTIT-
UENCIES

MAN-
DATES

Frecvența Perocent Mandate Frecenţa Perocent Mandate TOTAL

 

2,803,573 2,802,875

155,570 148,590

1,458,169

 
1,445,036

1,457,220 99.93** 1,441,326 99.74** 

949 0.07 3,710 0.26 

40,861 2.80*** 61,396 4.26*** 

1,416,359 97.20**** 1,379,930 95.74**** 

 

441,191 31.15 18 405,469 29.38 17 35
334,539 23.62 13 344,387 24.96 17 30
380,181 26.84 14 354,581 25.70 12 26
117,779 8.32 5 119,598 8.67 2 7

7,524 0.55 1 1

10,463 0.76 1 1

11,961 0.87 1 1

142,669 10.07 0 125,947 9.13 0 0
1,416,359 100.0 50 1,379,930 100.0 51 101

ALEGĂTORI ȘI DATE PRIVIND 

PREZENȚA LA VOT:

Nr alegătorilor în LA 
principală
Nr alegătorilor în LA 
suplimentare
Nr Alegătorilor care 
au primit buletine de 
vot
Nr de alegători care 
au votat
Diferența dintre buletinele 
de vot primate și alegătorii 
care au votat

Nr buletinelor de vot 
invalide
NUMĂRUL TOTAL 
DE VOTURI VALABIL 
EXPRIMATE

REZULTATELE 
ALEGERILOR:
PSRM
PDM
ACUM
SHOR
Candidatul ind. Ion 
Groza - C. 43
Candidatul ind. Alex-
andr Oleinic - C. 47
Candidatul ind. Viorel 
Melnic - C. 48
Alte partide/candidați
TOTAL

Annex 1: Aggregated data on election results for both segments 
of the electoral system*

CIRCUMSCRIPȚIA 
NAȚIONALĂ 

CIRCUMSCRIPȚIILE 
UNINOMINALE

MAN-
DATE

* Data for single member constituencies is aggregated only for the purpose of analyses. Therefore, the total number and 
percentage received by each election contestant includes total number of votes received across all constituencies, not 
only the winning ones
** As a proportion of voters who received a ballot. 
*** As a proportion of voters who voted.
**** As a proportion of number of voters who voted

Misiunea Internațională de Observare 
a Alegerilor în Moldova
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Annex 2: Information on the EOM
Core Team

POZIȚIA NUME ȚARĂ ORGANIZAȚIA 
MEMBRU A ENEMO

Șeful Misiunii Dritan Taulla Albania KRIIK

Șeful Adjunct al Mi-
siunii

Bosko Nenezic Montenegro Cemi

Expert Electoral Peter Novotny Slovakia Obcianske oko

Expert Legal Reald Keta Albania KRIIK

Observator al Comis-
iei Electorale Cen-
trale

Nurul Rakhimbek Kazakhstan FSCI

Coordonator al Ob-
servatorilor pe Ter-
men Lung

Ana Mihajlovic Serbia CeSID

Analist de Date / 
Ofițer Financiar

Ivana Vujovic Montenegro CeMI

Ofițer Logistică Milena Kalezic Montenegro CeMI
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Long-Term Observers

NUME Țară Organizația membru a 
ENEMO 

Kanstantsin Staradubets Belarus VIASNA

Stanislav Zholudiev Ukraine CVU

Marija Milosevic Serbia CeSID

Edmond Prifti Albania KRIIK

Jelena Colakovic Montenegro CeMI

Dmytro Tuzhanskyi Ukraine CVU

Florin Poenaru Romania APD

Raushan Sadyrbaeva Kyrgyzstan Coalition for Democracy and 
Civil Society

Peter Nemeth Slovakia Obcianske Oko

Mariia Garais Russia GOLOS

Misiunea Internațională de Observare 
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