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REZUMAT
ENEMO a evaluat că ambele tururi ale alegerilor locale s-au desfășurat
într-o manieră eficientă în general, în mare parte în conformitate cu
legislația moldovenească și cu standardele internaționale. Cu toate
acestea, deficiențele legale în Codul Electoral, inclusiv lipsa unor dispoziții
legale clare pentru turul doi, precum și reglementările tardive, au lăsat
o cantitate semnificativă de incertitudini în procesul electoral, întrucât
nereguli minore au fost observate în ambele zile electorale. Deficiențele
observate în procesul electoral au fost legate în principal de înregistrarea
candidaților, regulile campaniei electorale, supravegherea finanțării
campaniilor, reglementarea mass-media, eficiența și transparența
administrației electorale, drepturile alegătorilor și procesul de contestații
și căi de atac. ENEMO consideră esențial efectuarea unei reforme electorale
cuprinzătoare și incluzive, care să urmărească asigurarea un proces
electoral aliniat complet standardelor și bunelor practici recunoscute
internațional pentru alegerile democratice, așa cum sunt prevăzute în
documentele internaționale cheie la care Moldova este parte.

Pe 15 septembrie 2019, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de
Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a detașat o Misiune Internațională
de Observare a Alegerilor (MIOA) în Moldova pentru a observa Alegerile
Locale Generale din 2019. După ce a observat primul tur și a emis
un Raport Interimar pe 13 octombrie și Declarația Constatărilor și
Concluziilor Preliminare din Primul Tur, pe 22 octombrie, MIOA a rămas
în țară pentru a observa turul doi al alegerilor primarilor, care a avut loc
pe 3 noiembrie. Misiunea a emis un al doilea Raport Interimar, urmat
de Declarația sa de Constatări și Concluzii Preliminare pentru al doilea
tur de alegeri, prezentată la 5 noiembrie. Mandatul și scopul MIOA s-au
limitat la monitorizarea Alegerilor locale generale din 20 octombrie
și 3 noiembrie (turul doi); MIOA nu a monitorizat alegerile secundare
parlamentare, care au avut loc la 20 octombrie în patru circumscripții
uninominale. Cu toate acestea, anumite aspecte ale alegerilor
parlamentare au fost luate în considerare la analiză, în măsura în care
acestea au afectat anumite elemente ale alegerilor locale.
Alegerile au fost organizate în toate unitățile administrativ-teritoriale
de nivel I și II, cu excepția Transnistriei și a municipiului Bender care nu
se află în prezent sub controlul de facto al autorităților Moldovenești.
Cetățenii au mers la urne pentru a alege 898 de primari și 11.580 de
consilieri locali pentru un mandat de 4 ani. Simultan la 20 octombrie, au
fost organizate alegeri secundare parlamentare în patru circumscripții
uninominale.

Rezultatele alegerilor au fost în general acceptate atât de majoritatea
concurenților electorali, cât și de înalții oficiali de stat, inclusiv prin
declarații publice. În urma plângerilor care contestă rezultatul alegerilor,
instanțele au acordat 17 renumărări și, într-un singur caz, renumărarea
a schimbat rezultatul pentru un mandat de consilier.
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În ciuda evaluării pozitive generale a ultimelor modificări legale, ENEMO
constată că cadrul legal conține în continuare o serie de deficiențe și lacune,
care ar trebui abordate, în special în ceea ce privește dispozițiile care
reglementează colectarea semnăturilor de către candidații independenți,
agitația, utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative,
soluționarea litigiilor electorale și mai multe aspecte ale turului doi.
Un număr semnificativ de deficiențe au fost notate în ceea ce privește
reglementarea celui de-al doilea tur de alegeri, inclusiv drepturi de
vot activ pentru cetățenii care ating vârsta de votare sau schimbarea
reședinței între cele două tururi, perioada pentru agitație, reguli
pentru finanțarea campaniei etc. Mai mult, perioadele de contestare
a rezultatelor primului tur sunt reglementate inadecvat și lasă spațiu
pentru ca contestațiile să rămână în așteptare în Ziua Alegerilor din
turul doi. CEC a întreprins demersuri pentru a reglementa unele aspecte
care nu sunt reglementate în mod clar în lege, cum ar fi drepturile de
vot între cele două tururi și votul mobil pentru al doilea tur, cu toate
acestea, alte aspecte au rămas nereglementate.

Alegerile au fost gestionate de o administrație electorală cu patru
niveluri: Comisia Electorală Centrală (CEC), 35 de Consilii Electorale de
Circumscripție Electorală Raionale de nivel II sau Consilii Electorale de
Ciscumscripție Electorală Municipale (CECE/CECEM), 896 CECE de nivel
I și 1.969 de Birouri Electorale ale Secției de Votare (BESV). ENEMO
a evaluat structura administrației electorale din Moldova ca fiind în
general adecvată din punct de vedere legal pentru a furniza servicii
electorale de calitate.
CEC a organizat întâlniri în mod regulat. În perioada electorală, CEC a
organizat 26 de sesiuni în timpul cărora au fost adoptate 185 de decizii,
majoritatea fiind legate de organizarea de rutină și administrarea
alegerilor, în timp ce unsprezece decizii au fost adoptate cu privire la
soluționarea contestațiilor. CEC a adoptat nou sau modificat douăsprezece
reglementări noi în pregătirea alegerilor locale. Unsprezece dintre
acestea au fost modificate în perioada electorală.

Ședințele CEC s-au desfășurat în general într-o manieră colegială și
transparentă, deschise publicului și mass-media și transmise în direct
pe site-ul său web. CEC a publicat în prealabil agenda viitoarelor sesiuni
și a furnizat proiecte de decizii la cerere; procesele verbale ale sesiunilor
sunt de asemenea disponibile pe pagina sa web, deși unele dintre ele nu
au fost încă postate până la data publicării acestui raport. Deciziile CEC au
fost postate pe site-ul său oficial în termen de 24 de ore, în conformitate
cu legea. Cu toate acestea, MOA ENEMO a observat că unele date cheie
ale alegerilor, inclusiv rezultatele finale agregate ale alegerilor la nivel
național, nu erau disponibile imediat, caz fiind și până la data publicării
acestui raport. Informațiile nu au fost postate proactiv pe site-ul oficial
și, uneori, CEC nu a putut furniza aceste informații nici la cerere.
2
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Majoritatea aspectelor tehnice ale alegerilor au fost gestionate
profesional la ambele niveluri ale CECE. Cu toate acestea, nu toate CECEurile și-au postat deciziile la timp pe site-ul CEC, în timp ce unele decizii
ale CECE au rămas nepublicate până la sfârșitul perioadei electorale.

Un număr considerabil de înlocuiri ai membrilor CECE au avut loc de-a
lungul perioadei electorale, se presupune că mai multe înlocuitori au
avut loc din cauza refuzului membrilor desemnați de a nu fi informați în
prealabil cu privire la numirea lor, lipsa de interes, plățile reduse, precum
și aflarea membrilor nominalizați în străinătate sau în poziții de conflict
de interese. Legea nu prevede niciun termen legal după care nu mai sunt
permise înlocuirile membrilor CECE. În timp ce membrii CECE au primit o
pregătire standard, membrii înlocuitori nu au primit-o în principal, ceea ce
a dus la diferite niveluri de pregătire a membrilor comisiei pentru aceste
alegeri, deși acest lucru nu a părut să afecteze negativ procesul în general.
De asemenea, ENEMO a ridicat îngrijorări cu privire la numărul
considerabil de înlocuitori ai membrilor BESV. Astfel de modificări în
componența BESV au contestat în plus activitatea unor decizii CECE de
nivel I. În ambele zile electorale, CECE-urile au fost uneori supraîncărcate
cu solicitări din partea membrilor BESV cu privire la sarcinile și
îndatoririle lor, care în plus au împovărat membrii CECE. Legea nu
prevede niciun termen legal după care nu mai sunt permise înlocuirile
membrilor BESV, ceea ce ar trebui considerat ca o practică negativă.

În mai multe cazuri, nivelurile de cunoaștere a membrilor BESV cu
privire la procedurile de deschidere, numărare și totalizare, precum și
transferul materialelor electorale, au variat, deși acest lucru nu a afectat
în mod negativ legitimitatea procesului, astfel cum a fost monitorizat de
observatorii ENEMO, în ambele zile electorale. Potrivit observatorilor,
în unele cazuri, membrii BESV păreau să facă greșeli minore atribuite
lipsei de cunoaștere a reglementărilor și inexperienței, mai degrabă
decât unei intenții clare la încercări frauduloase.
Listele de alegători au fost întocmite pe baza informațiilor din Registrul
de Stat al Alegătorilor, care a fost extras din Registrul de Stat al
Populației. Pe listele de alegători s-au numărat toți alegătorii care au
domiciliul sau reședința temporară într-un sector. În listele electorale
au fost prezenți 2.804.919 alegători. Conform rapoartelor observatorilor
autohtoni, a existat o creștere continuă a numărului de alegători care
nu au domiciliul sau reședința (224 250 cetățeni) și nu au putut vota.
Nu s-au ridicat îngrijorări semnificative cu privire la acuratețea listelor
de alegători, deși unii interlocutori MOA au menționat cazuri izolate
de prezență a alegătorilor decedați pe liste și au exprimat necesitatea
armonizării și simplificării procedurilor de înregistrare a alegătorilor.
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ENEMO a ridicat îngrijorări cu privire la Regulamentul adoptat de CEC
între cele două tururi care conține instrucțiuni cu privire la alegătorii
care și-au schimbat domiciliul sau reședința între cele două tururi.
În special, Instrucțiunea a clarificat faptul că alegătorii care și-au
schimbat domiciliul sau reședința între cele două tururi ar trebui să
voteze la domiciliul sau reședința anterioară, la aceeași secție de votare.
Modificările la instrucțiuni erau nu doar întârziate în procesul electoral
și aproape de data celui de-al doilea tur, riscând să creeze incertitudine
în aplicarea lor, dar, de asemenea, acest lucru a dus la faptul că alegătorii
care și-au schimbat domiciliul sau reședința între cele două tururi și nu au
putut să se prezinte la locul de domiciliu sau de reședință anterioară, au
fost de facto lipsiți de drepturi. Mai mult, potrivit legii, alegătorilor care
nu mai aveau domiciliul la locul unde au votat în primul tur nu ar fi trebuit
să li se ceară să voteze într-un loc unde nu mai locuiesc pentru turul doi.
În conformitate cu Codul Electoral, procesul de nominalizare a
candidaților a început după constituirea circumscripțiilor electorale
și a CECE-urilor. Candidații independenți pentru consiliile locale au
necesitat sprijinul a două procente de alegători din raionul respectiv,
împărțit la numărul de mandate de consilier, dar nu mai puțin de 50 de
persoane. Candidații independenți au necesitat sprijinul a cinci procente
de alegători din raion, dar nu mai puțin de 150 și nu mai mult de 10.000.
ENEMO consideră că aceste cerințe sunt restrictive și extrem de ridicate
în ceea ce privește standardele internaționale, deoarece limitează
în mod semnificativ drepturile cetățenilor de a candida la alegeri și
participarea lor la treburile publice.

Fiecare semnătură trebuia să îndeplinească cerințe formale stricte, care
s-au dovedit a fi problematice într-un număr de cazuri. CECE-urile au respins
o serie de cereri ale candidaților, ceea ce a condus la mai multe dispute
în instanță și apeluri ale deciziilor primei instanțe. În mai multe cazuri,
motivele pentru respingerea candidaților independenți de către CECE s-au
bazat pe erori minore, mici greșeli tehnice și interpretări juridice variabile,
ceea ce a dus, în unele cazuri, la o aplicare neuniformă a legii.
ENEMO a menționat că respingerea candidaților independenți din
motive formale, fără dovezi că aceste greșeli au fost intenționate sau
dacă s-au datorat neglijenței, acordă puteri discreționare semnificative
administrației electorale, pe lângă crearea unei bariere pentru candidații
independenți de a candida la alegeri, ceea ce este în contradicție cu
standardele internaționale pentru alegeri și drepturi politice.
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ENEMO a observat că datele privind numărul de candidați independenți
și/ sau liste de partide cărora li s-a refuzat înregistrarea, precum și listele
finale ale partidelor și listele de candidați care candidează la alegeri, nu
erau disponibile pe pagina web a CEC. Pe lângă cetățenilor cărora li sa
refuzat posibilitatea de a consulta aceste informații înainte de a alege,
aceste informații nu erau disponibile chiar și la cererea spre CEC și nu au
fost furnizate Misiunii.
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Perioada oficială a agitației a variat în rândul candidaților, deoarece
datele oficiale de începere variază în funcție de perioada de înregistrare.
Observatorii ENEMO, precum și interlocutorii misiunii au raportat
cazuri de agitație timpurie, candidații începând campaniile înainte de a
fi înregistrați oficial, afectând astfel principiul egalității de șanse.

În ciuda desfășurării campaniei într-un mediu liber, ENEMO și-a
exprimat îngrijorarea cu privire la mai multe cazuri de „PR negru” și
agitație negativă adresată candidaților, în special pe social media, sub
formă de discursuri de ură, discreditare și atacuri verbale ad hominem,
care au crescut brusc în turul doi. În special, cele mai proeminente
cazuri s-au referit la candidații care candidează în municipiul Chișinău,
deși alte cazuri au fost raportate de observatori din întreaga țară.

MOA nu a observat mesaje de campanie care vizează în mod special
politicile pentru femei, în timp ce rapoartele de monitorizare ale
organizațiilor autohtone au arătat o prezență scăzută a femeilor în știrile
legate de campanie. Cazurile de PR negru care vizează femeile candidați
au fost raportate la MOA, cel puțin un caz folosind discursul de ură și
limbajul sexist împotriva uneia dintre femeile candidate.

Imaginea sau participarea directă a liderilor de partid și a politicienilor
naționali a fost folosită activ în campania electorală. ENEMO și-a
exprimat îngrijorarea înainte de primul tur cu privire la implicarea
directă a primarilor și oficialilor guvernamentali în agitație, de exemplu,
primarii interimari care fac campanie în numele foștilor primari care
au demisionat pentru a candida la reelecție. A fost raportată utilizarea
spațiilor și a echipamentelor primăriei pentru a desfășura întâlniri,
precum și estomparea liniilor dintre funcționarii în alegeri și funcționarii
în funcție, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale.
Guvernul și înalții oficiali de stat au mobilizat eforturi sub formă de
declarații, un grup de lucru și un plan de acțiune pentru combaterea
utilizării necorespunzătoare a resurselor administrative în perioada
electorală. Cu toate acestea, în cadrul acestor alegeri, ghidurile
insuficiente vizate în mod special pentru primarii și candidații în
funcție și lipsa de sancțiuni aplicate au compromis considerabil aceste
eforturi. În plus, observatorii au raportat mai multe cazuri de implicare
a parlamentarilor în favoarea candidaților la primărie, ceea ce ar fi putut
afecta principiul egalității de șanse.

Codul Electoral conține dispoziții pentru raportarea financiară a partidelor
și a candidaților, care sunt în general în conformitate cu standardele
internaționale de transparență a finanțelor politice. Cu toate acestea, pe
lângă sancțiunile slabe și nedescurajatoare, ENEMO a remarcat lipsa unor
mecanisme eficiente de supraveghere și verificare sistematică de către
CEC pentru discrepanțele dintre sumele raportate și agitația efectuate de
concurenții electorali. Interlocutorii ENEMO și-au exprimat, de asemenea,
îngrijorarea cu privire la riscurile „finanțării din umbră”, și anume sumele
considerabile de fonduri care nu sunt raportate.
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ENEMO a evaluat faptul că Consiliul Audiovizualului nu a reușit să
asigure o supraveghere eficientă și eficace a conduitei difuzorilor media
de-a lungul campaniei electorale. Sancțiunile tardive, neproporționale și
nedescurajatoare și un proces îndelungat pentru examinarea rapoartelor
de monitorizare au dus la un mecanism de monitorizare ineficient. Mai
mult decât atât, nesoluționarea în timp util a contestațiilor, combinată
cu un eșantion redus și neadecvat de difuzori media monitorizați și
reticența aparentă de a pune în aplicare cadrul legal și de a lua măsuri
corespunzătoare, a contribuit la o scădere ulterioară a eficienței rolului
de supraveghere al instituției.
Dispoziția privind asigurarea reprezentărilor echilibrate de gen în lista
de candidați printr-o cotă obligatorie de 40 la sută pentru fiecare gen a
fost completată cu modificări recente ale Codului Electoral, cu obligația
de a avea cel puțin patru candidați de fiecare gen din fiecare zece nume
din listele partidelor, urmărind să abordeze clasamentul femeilor
candidate în poziții care nu câștigă. Deși evaluează amendamentul ca
fiind un pas pozitiv, ENEMO consideră că acesta este insuficient pentru
a asigura o reprezentare adecvată de gen.
Potrivit interlocutorilor ENEMO, Rromii sunt în special subreprezentați
în procesul electoral. Din totalul a aproximativ 250.000 de candidați
care au participat la aceste alegeri, doar 50 au fost etnici Rromi și doar
16 dintre ei au fost femei.

În ceea ce privește participarea persoanelor cu dizabilități la procesul
electoral, CEC a întreprins unele etape în această direcție, cum ar fi
publicarea de materiale video în care persoanele cu dizabilități au fost
încurajate să participe la procesul electoral în calitate de alegători. Faptul că
CEC a introdus un site web adaptat pentru persoanele cu vedere deficitară
ar trebui să fie considerat, de asemenea, ca o dezvoltare pozitivă. Cu toate
acestea, sunt necesare mai multe eforturi pentru a atinge un nivel adecvat
de acces și participare a persoanelor cu dizabilități la alegeri. Observatorii
ENEMO au remarcat că secțiile de votare nu erau pe deplin accesibile și
că peste 60 la sută din secțiile de votare vizitate de observatorii ENEMO
din ambele tururi nu aveau structuri adecvate pentru a facilita accesul
persoanelor cu deficiențe de mobilitate, în timp ce majoritatea CECEurilor de nivel I și II erau situate la un etaj mai ridicat și, ca atare, erau în
principal inaccesibile persoanelor cu dizabilități.
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Pozitiv și în conformitate cu cele mai bune practici, termenele pentru
soluționarea contestațiilor sunt scurte. Majoritatea contestațiilor ar
trebui să fie soluționate în termen de trei zile, dar nu mai târziu de Ziua
Alegerilor. Cu toate acestea, în ciuda termenelor scurte prevăzute în lege,
întregul proces ar putea dura un timp considerabil, dacă contestațiile
sunt examinate în diferite instanțe ale sistemului judiciar. Acest lucru
provoacă întârzieri semnificative, ceea ce reprezintă o preocupare
în special în ceea ce privește înregistrarea candidaților, deoarece
timpul disponibil pentru agitație este redus, creând astfel motive de
oportunități inegale pentru agitație.
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Codul Electoral nu prevede o structură ierarhică unică de soluționare
a litigiilor și nu exclude tratarea paralelă a contestațiilor de organe
electorale și instanțe. ENEMO a menționat că o serie de concurenți și
alte părți interesate nu aveau o înțelegere adecvată a procesului de
contestații și apeluri și a termenelor, ceea ce a dus adesea la contestații
depuse la organe necompetente sau au fost refuzate din motive
procedurale. ENEMO remarcă faptul că o serie de decizii cu privire
la contestațiile emise de organele electorale de nivel inferior nu au
menționat organismul competent și termenele de plângere împotriva
deciziilor lor, ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale.

În Ziua Alegerilor pentru ambele tururi, ENEMO a detașat 5 echipe
multinaționale de observatori pentru a urmări deschiderea, votarea,
numărarea, transferul și preluarea materialelor electorale de CECEuri. Echipele de observare, compuse din 10 observatori, au observat
procedurile de deschidere în 4 secții de votare în ambele tururi, votarea
în 70 de secții de votare în primul tur și, respectiv, 69 de secții de votare
în turul doi, și închiderea și numărarea în 4 secții de votare în ambele
tururi. În plus, ENEMO a observat totalizarea și preluarea materialelor
electorale în 4 CECE-uri de nivel I în ambele tururi.
Atât prima, cât și a doua Zi a Alegerilor au fost, în general, calme și
pașnice. Gestionarea procesului de votare și conduita BESV a fost
evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în ciuda
cazurilor izolate de supra-aglomerare și a încălcării secretului votului la
câteva secții de votare observate în primul tur și la alte incidente minore,
neafectând legitimitatea generală a procesului sau a rezultatelor. În cel
de-al doilea tur, gestionarea procesului de votare și conduita BESV au
fost, de asemenea, evaluate pozitiv în majoritatea secțiilor de votare
observate, în ciuda cazurilor izolate de agitație în vecinătatea secțiilor
de votare, defecțiuni minore în SAIS-A, încălcarea secretului votul și
lipsa de transparență la câteva secții de votare și CECE-uri observate,
precum și alte incidente minore care nu afectează procesul electoral
general și nici rezultatele.
BESV-urile au funcționat, în general, în conformitate cu prevederile legii.
Cu toate acestea, Regulamentul CEC privind utilizarea camerelor video a
fost respectat în mod inconsistent, iar unul din cele patru secții de votare
observate în turul doi folosea camere video pentru a înregistra în timpul
procesului de vot, cu încălcarea regulamentului. În plus, ENEMO a ridicat
îngrijorarea cu privire la încălcarea secretului votului. Codul Electoral
nu prevede nicio dispoziție specifică și nici obligația alegătorului de a
plia buletinul de vot înainte de a îl da în urnă, ceea ce lasă spațiu pentru
dezvăluirea intenționată sau neintenționată a buletinului de vot pentru
a face vizibilă alegerea alegătorului.
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INTRODUCERE ȘI APRECIERI
La 15 septembrie 2019, Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare
a Alegerilor (ENEMO) a detașat o Misiune Internațională de Observare a
Alegerilor (MIOA) în Moldova pentru a observa Alegerile Locale Generale
din 2019. După ce a observat Primul Tur și a emis un Raport Interimar pe
13 octombrie, precum și Declarația de Constatări și Concluzii Preliminare
privind Primul Tur, pe 22 octombrie, MIOA a rămas în țară pentru a
observa al doilea tur de alegeri a primarilor, care a avut loc pe 3 noiembrie
. Misiunea a emis un al doilea Raport Interimar, urmat de Declarația
de Constatări și Concluzii Preliminare pentru al doilea tur de alegeri,
prezentată la 5 noiembrie. Mandatul și domeniul de aplicare al MIOA s-au
limitat la monitorizarea Alegerilor locale generale din 20 octombrie și 3
noiembrie (al doilea tur); MIOA nu a monitorizat alegerile parlamentare,
care au avut loc la 20 octombrie în patru circumscripții uninominale. Cu
toate acestea, anumite aspecte ale alegerilor parlamentare menționate au
fost luate în considerare în cadrul analizei, în măsura în care acestea au
afectat unele elemente ale alegerilor locale.
Pe lângă cei 5 membri ai Echipei de Bază din Chișinău, ENEMO a acreditat
8 observatori pe termen lung (OTL) și i-a detașat în echipe de câte doi
la Chișinău, Bălți, Orhei și Comrat pe 26 septembrie. Pe durata misiunii,
observatorii pe termen lung ai ENEMO au efectuat 612 de întâlniri, 175 cu
organele electorale, 112 cu partide politice, 143 cu candidații electorali,
84 cu oficiali de stat, 34 cu mass-media și 64 cu organizații ale societății
civile, pe lângă observarea a 38 activități de campanie (reuniuni sau
mitinguri). În plus, Echipa de Bază a observat toate sesiunile Comisiei
Electorale Centrale în perioada de detașare și a desfășurat ședințe cu
părțile interesate internaționale și interne la nivel central.

Misiunea a monitorizat și a evaluat per ansamblu mediul politic și
electoral, respectarea drepturilor de a alege și de a candida la alegeri,
comportamentul organelor electorale, agitația electorală, echitatea
de gen, procesele de votare și de totalizare, soluționarea litigiilor
electorale și alte aspecte cruciale ale procesului, pe baza standardelor
internaționale pentru alegerile democratice și a cadrului juridic național
al Republicii Moldova.
Acest raport final se bazează pe concluziile observatorilor ENEMO,
pe interviurile cu părțile interesate și pe analiza cadrului juridic și a
altor documente. Raportul include concluziile, evaluarea cadrului și
desfășurarea alegerilor, precum și recomandările părților electorale
interesate-cheie, cu scopul de a aborda deficiențele observate și
îmbunătățirea proceselor electorale în Republica Moldova.
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ENEMO dorește să-și exprime recunoștința față de toți interlocutorii,
reprezentanții instituțiilor publice; organele electorale, în special
Comisia Electorală Centrală; concurenții electorali; societatea civilă;
media; comunitatea internațională; și toate celelalte organizații,
instituții și persoane fizice din Moldova pentru cooperarea și sprijinul
lor pe întreaga durată a MIOA. Misiunea Internațională de Observare a
Alegerilor ENEMO în Moldova pentru Alegerile Locale Generale din 2019
a fost posibilă datorită sprijinului generos al Uniunii Europene; Suediei
și Ambasadei Țărilor de Jos.

ALEGERI LOCALE GENERALE - MOLDOVA 2019

I. CONTEXTUL ALEGERILOR ȘI
EVOLUȚIILOR POST-ELECTORALE
Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova au avut loc
la opt luni după alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, care
au dus la o criză politică și întârzieri în constituirea unei majorități
parlamentare. Contextul politic al acestor alegeri a fost conturat prin
instituirea unei noi alianțe de guvernare între Partidul Socialist din
Republica Moldova (PSRM), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și
Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu Partidul Democrat
din Moldova (PDM), precedentul partid de guvernământ care se afla în
opoziție din 2009 și este cel mai reprezentat partid politic din opoziție
din Parlament, urmat de Partidul Politic Shor.
Majoritatea recent formată a impulsionat legislația care vizează
dezoligarhizarea țării, încercând în același timp să implementeze
reforme-cheie pentru restructurarea sectorului bancar, să consolideze
statul de drept, să reformeze sistemul judiciar etc., pe fundalul
investigațiilor în curs de desfășurare a potențialelor afaceri de corupție
(atât de comisiile parlamentare ad-hoc, cât și de urmărire penală). O
inițiativă legislativă cheie a noului parlament a avut în vedere o serie
de modificări ale Codului Electoral și a altor legi conexe.

Data alegerilor locale generale a fost stabilită pentru 20 octombrie
2019 prin Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 18 iunie 20191. Așa cum
a fost cazul la alegerile locale anterioare, alegerile autorităților publice
locale nu au fost organizate în Transnistria și în Municipiul Bender,
care nu sunt controlate în prezent de autoritățile constituționale din
Republica Moldova. De asemenea, trebuie menționat că, din cauza
dificultăților de implementare, alegerea primarilor și consiliilor
din sectoarele Municipiului Chișinău au fost amânate pentru 20232.
Alegerile au fost organizate în toate unitățile administrativ-teritoriale
de nivel I (municipalități, orașe, comune, sate), raioanele de nivel II,
municipiile Chișinău și Bălți (cu excepția Transnistriei și a municipiului
Bender). Cetățenii au mers la urne pentru a alege 898 de primari și
11.580 de consilieri locali pentru un mandat de 4 ani. Simultan la 20
octombrie, au fost organizate alegeri secundare parlamentare în patru
circumscripții uninominale.

Miza alegerilor locale generale a fost ridicată pentru guvernul instituit
în iunie 2019, căutând să reconstruiască încrederea în instituțiile
democratice și să dovedească eficacitatea acestuia. Partenerii
internaționali ai Moldovei au subliniat importanța transparenței și
desfășurării alegerilor în conformitate cu standardele internaționale3.

1
Pentru alegerile locale generale, primarii orașelor (municipiilor), satelor (comunelor) și consilierilor raionali, orașănești (municipali) și satești
(comunali) sunt aleși pentru un mandat de patru ani într-un mandat universal, egal, direct, secret și liber exprimat prin vot. Ultimele alegeri
locale generale au avut loc la 14 iunie 2015, când administrația publică locală a fost aleasă pentru un mandat de patru ani, mandatul lor expirând
în iunie 2019.
2
Conform Legii Nr. 436/2006, a Administrației Publice, alegerile pentru primarii și consiliile din cele cinci sectoare care cuprind Municipiul
Chișinău ar avea loc pentru prima dată în 2019. Cu toate acestea, în iunie 2019, Parlamentul a adoptat o lege care a modificat Legea nr. 436/2006
înlocuind anul 2019 cu 2023.
3
Vedeți Observațiile Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte Federica Mogherini la conferința de presă comună cu Premierul Republicii Moldova
Maia Sandu, la Chișinău, din 3 octombrie 2019.
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Alegătorii au avut oportunitatea de a-și exprima preferințele politice
și de a alege consilierii locali și primarii la urne, votarea având loc
în contextul mai larg al diviziunilor din societate asupra orientării
geopolitice a țării. După alegerea consiliilor locale și a unei părți
a primarilor din 20 octombrie, la 3 noiembrie 2019 a avut loc un al
doilea tur în municipiile unde niciunul dintre candidații la primărie nu
a primit mai mult de jumătate din voturile valabile în primul tur.

Participarea alegătorilor la alegerile din primul tur din 20 octombrie,
după cum anunță CEC, a fost de 41,68%4.În primul tur au fost aleși 514
de primari, reprezentând 10 partide/blocuri politice, în timp ce 64 de
primari au fost aleși ca candidați independenți. În general, în ordine
descrescătoare, cele cinci partide care au adunat cel mai mare număr
de voturi pentru consilierii raionali și municipali, au fost Partidul
Socialist (PSRM), blocul ACUM, Partidul Democrat din Moldova
(PDM), Partidul Shor și Partidul Nostru, la care se adaugă candidații
independenți5.
În cel de-al doilea tur de alegeri, organizat pentru alegerea primarilor
la 3 noiembrie, prezența la vot a fost de 40,34%6 .Votarea a avut loc
în 384 de localități din toată țara, cu un număr de 768 de candidați
la primărie. Din 768 de candidați, 589 (76,69%) au fost bărbați și 179
(23,31%) femei; 683 (88,93%) au reprezentat un partid politic, în
timp ce 85 (11,07%) au concurat ca independenți7. Cele trei partide
cu cel mai mare număr de candidați au fost Partidul Socialist (PSRM),
Partidul Democrat (PDM) și Blocul ACUM. Din 384 de primari aleși,
335 reprezintă partidele / blocurile politice și 49 de primari au fost
aleși ca candidați independenți în turul doi8. Partidele politice cu
candidați la primărie care au adunat cele mai multe voturi au fost, în
ordine descrescătoare, PDM, PSRM și Blocul ACUM. Pe locul patru s-au
situat candidații independenți, urmați de partidele politice Partidul
Liberal Democrat, Partidul Shor, Partidul Nostru și Partidul Comunist
din Moldova9.
Rezultatele primului tur au fost acceptate în general de majoritatea
concurenților electorali, cu excepția câtorva cazuri unde au apărut
contestarea rezultatelor de către candidați. Rezultatele din turul II a
alegerilor primarilor au fost, în general, acceptate atât de concurenții
electorali, cât și de înalți oficiali de stat, inclusiv prin declarații publice.

https://pvt1.cec.md/cec-template-locale-prezenta.html
https://pvt1.cec.md/cec-template-locale-rezultate-preliminare.html
6
https://pvt2.cec.md/cec-alegeri-locale-t2-prezenta.html
7https://a.cec.md/ro/cec-prezinta-profilul-candidatilor-la-functia-de-primar-in-2781_94884.html
8https://a.cec.md/ro/comisia-electorala-centrala-a-prezentat-rezultatele-preliminare-ale-turului-2781_94894.html
9https://pvt2.cec.md/cec-alegeri-locale-t2-rezultate-preliminare.html
4
5
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II. CADRUL JURIDIC
ȘI SISTEMUL ELECTORAL
Cadrul Juridic
Moldova este parte a principalelor tratate și convenții internaționale10,
care, prin Constituție11, prevalează în caz de discrepanță între ele și
legislația internă. Cadrul juridic intern care reglementează alegerile
este constituit, în primul rând, de Constituție și Codul Electoral, care
sunt completate de deciziile Comisiei Electorale Centrale și de alte legi12,
precum și de hotărârile judecătorești. Dacă este pus în aplicare cu bunăcredință, cadrul juridic asigură condiții pentru organizarea alegerilor
democratice.

La scurt timp după înființarea noii legislaturi a Parlamentului, în martie
2019, un grup de parlamentari au prezentat un proiect de lege care viza
modificarea unui număr de articole din Codul Electoral și din alte legi13.
Amendamentele au fost substanțiale în ceea ce privește atât numărul
de articole modificate, cât și tipul de amendamente, care abordează
o serie de recomandări anterioare ale ENEMO14 și ale altor părți
interesate internaționale și naționale. Cu toate acestea, amendamentul
cel mai substanțial, care a schimbat sistemul electoral pentru alegerile
parlamentare de la mixte la complet proporțional, nu se referă la alegerile
locale și nu va fi aplicat până la următoarele alegeri parlamentare . Legea
a fost adoptată în lectura finală la 15 august 2019 și a intrat în vigoare
la 17 august, cu doar două zile înainte de începerea perioadei electorale.

Cele mai importante amendamente la Codul Electoral care afectează
alegerile locale se referă la finanțarea campaniilor17 și la înregistrarea
candidaților18. Alte amendamente importante include o redefinire a
agitației electorale ; revenirea perioadei de tăcere electorală, interzicând
astfel agitația în Ziua Alegerilor și ziua precedentă acesteia; obligația presei
de a difuza dezbateri electorale doar în direct și în ore de maximă audiență;
posibilitatea de a crește numărul de alegători pentru secția de votare cu
10% la cererea primarilor; posibilitatea reprezentanților concurenților
electorali, pe lângă alegătorii înșiși, să consulte lista alegătorilor etc.

Printre altele, Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (ICCPR); Convenția privind Eliminarea
Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva 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.
11
Articolul 4, paragraful 2 din Constituția Republicii Moldova.
12
De exemplu, Legea privind Partidele Politice, Legea Adunării, Legea privind Sistemul de Informații Automatizat de Stat “Alegeri”, Codul Serviciilor Media Audiovizuale și secțiunile relevante ale Codului Penal și ale Codului Contravențional.
13
Legea nr. 113/2019, prin care 54 articole din Codul Electoral au fost modificate, 1 articol din Legea privind statutul membrilor Parlamentului, 2 articole din
legea privind documentele de identitate ale sistemului național de pașapoarte, 3 articole din legea privind partidele politice, 1 articol din Codul Contravențional.
14
A se vedea rapoartele finale ale ENEMO privind Alegerile Parlamentare din 2019 și Alegerile Prezidențiale din 2016.
15
Sistemul a fost schimbat de la proporțional la mixt în 2017, în absența consensului politic și în ciuda sfaturilor impotrivă date de părțile interesate internaționale și interne. O analiză a schimbării sistemului, procesul schimbării și impactul noului sistem asupra procesului electoral pentru Alegerile Parlamentare din
24 februarie sunt disponibile în Raportul Final al ENEMO pentru acele alegeri.
16
De exemplu, stabilirea plafonului pentru fonduri, anterior o competență a CEC, în Codul Electoral, reduceri considerabile ale plafoanelor pentru donații, ridicarea
interdicției de finanțare de către cetățenii moldoveni de la venitul obținut în străinătate, prelungirea termenului pentru persoanele juridice care au beneficiat de finanțare publică prin desfășurarea lucrărilor publice sau a bunurilor sau serviciilor livrate pe baza contractelor de achiziții publice, de la un an înainte de începerea
perioadei electorale la trei ani.
17
De exemplu, dispoziția privind asigurarea unor reprezentări echilibrate ale cotelor de gen pe lista candidaților prin intermediul unei cote obligatorii de
40% pentru fiecare gen a fost completată cu obligația de a avea cel puțin patru candidați din fiecare gen în fiecare zece denumiri din listă (trei pentru aceste
alegeri), eliminând obligația candidaților de a-și prezenta consimțământul de a candida pentru alegeri în persoană și obligația de a prezenta Certificatul emis
de Autoritatea Națională de Integritate, înlocuindu-l cu o declarație de responsabilitate personală.
18
Prin includerea în definiție a îndemnului la vot în plus față de scopul de a induce alegătorii să voteze pentru un anumit concurent (art. 1 din Codul Electoral).
10
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ENEMO19 consideră că majoritatea modificărilor sunt pozitive, servind
la clarificarea ambiguităților din lege, aducând legislația mai în
concordanță cu standardele internaționale și cele mai bune practici
pentru alegerile democratice și îndeplinind recomandările ENEMO și
a altor părți internaționale și naționale interesate. Cu toate acestea,
ENEMO observă că adoptarea amendamentelor la cadrul juridic care
reglementează alegerile în ajunul perioadei electorale nu este o practică
bună, deoarece afectează stabilitatea legii, punând, în același timp, o
povară suplimentară pentru organele electorale20 și, creând potențială
confuzie între concurenți, alegători sau alți participanți electorali21. Cu
toate acestea, trebuie remarcat faptul că ENEMO nu consideră că cele
mai recente amendamente referitoare la alegerile locale sunt schimbări
majore ale legii, ceea ce nu ar fi recomandabil să se modifice cu mai
puțin de un an înainte de ziua alegerilor, cum este recomandat de Bunele
Practici în Domeniul Electoral ale Comisiei de la Veneția22.

În pofida evaluării pozitive globale a celor mai recente amendamente,
ENEMO observă cum cadrul juridic conține încă o serie de deficiențe și
lacune, care ar trebui abordate, în special în ceea ce privește dispozițiile
care reglementează colectarea semnăturilor de candidații independenți,
agitația și finanțarea campaniilor, utilizarea abuzivă a resurselor
administrative, supravegherea mass-mediei, soluționarea litigiilor
electorale și câteva aspecte ale celui de-al doilea tur.

S-au observat un număr semnificativ de deficiențe în ceea ce privește
reglementarea celui de-al doilea tur de alegeri23, inclusiv drepturi de vot
pentru cetățenii care ating vârsta de votare sau își schimbă reședința
între cele două tururi, termenele de agitație, regulile pentru finanțarea
campaniei etc. În plus, termenele pentru contestarea rezultatelor primului
tur de alegeri sunt reglementate în mod inadecvat și lasă loc pentru ca
contestațiile să rămână în așteptare în Ziua Alegerilor din al doilea tur24.
CEC a întreprins demersuri pentru reglementarea unora dintre aspectele
care nu sunt în mod clar reglementate în lege, precum ar fi drepturile
de vot pentru persoanele care își schimbă reședința sau ating vârsta de
votare între cele două tururi25 și de vot mobil pentru al doilea tur, cu toate
acestea, alte aspecte au rămas nereglementate26.

A se vedea rapoartele ENEMO pentru Alegerile Prezidențiale din 2016 și Alegerile Parlamentare din 2019 in Moldova.
În special cu privire la CEC, care a trebuit să modifice mai multe regulamente pentru a respecta noile dispoziții legale în perioada electorală.
De exemplu, o modificare crucială a Codului Contravențional, armonizarea acestuia cu cele mai recente amendamente la Codul Electoral cu privire ziua tăcerii, a fost adoptată pe 4 octombrie și a intrat în vigoare cu o singură zi înainte de începerea tăcerii electorale (pe 18 octombrie). Odată cu modificările aduse
Codului Contravențional pe 15 august 2019, Articolul 52 din Legea privind sancțiunile pentru agitație a fost modificat parțial și a menționat doar sancțiuni
pentru agitație în Ziua Alegerilor. Acest lucru a fost însă o lacună în legislație cum agitația în ziua precedentă alegerilor, pe care Codul Electoral o interzice nu
poate fi sancționată. Articolul 52 din Codul Contravențional a fost modificat din nou pe 4 octombrie 2019 pentru a include în formulare agitația din ziua precedentă alegerilor, acoperind astfel întreaga perioadă de tăcere electorală.
22
Codul de Bune Practici in Materie Electorală al Comisiei de la Veneția recomandă să nu se modifice elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special
sistemul electoral propriu-zis, apartenența la comisiile electorale și trasarea limitelor de circumscripție, cu mai puțin de un an înainte de alegeri.
23
Articolele din Codul Electoral care reglementează în mod direct aspecte ale celui de-al doilea tur pentru alegerea primarilor sunt limitate la următoarele: Art.
145, alin. 2, care stabilește că, în cazul în care nici un candidat la funcția de primar nu primește o majoritate a voturilor în Ziua Alegerilor, un al doilea tur de
alegeri se organizează în două săptămâni; Art. 145., alin. 3, care stabilește că alegerile locale din turul doi sunt valabile indiferent de prezența la vot.; Art. 26,
alin. 1 (o) cu privire la rolul CEC în organizarea celui de-al doilea tur de alegeri; și Art. 65, alin. 5, care prevede că acreditarea observatorilor pentru primul tur
este valabilă și pentru al doilea tur.
24
A se vedea secțiunea Constestații și Recursuri.
25
A se vedea secțiunea Înregistrarea Alegătorilor.
26
A se vedea secțiunea Campanie, Finanțarea Campaniei și Constestații și Căi de Atac.
19
20
21
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ENEMO observă că această lipsă de claritate a dispozițiilor a lăsat loc
pentru interpretări libere ale legii și soluții care încălcă legea, așa a fost
cazul votului persoanelor care și-au schimbat domiciliul sau reședința
între cele două tururi27.

ENEMO evaluează cum cadrul juridic ar putea beneficia de o revizuire
aprofundată și de armonizarea cadrului juridic care reglementează
alegerile, inclusiv, dar fără a se limita la Codul Electoral. Procesul
de reformă ar trebui să se realizeze printr-o analiză aprofundată a
recomandărilor furnizate de părțile interesate internaționale și naționale
și în deplină conformitate cu standardele internaționale și cele mai bune
practici, în strânsă cooperare cu aceste părți interesate și cu consensul
societății politice moldovenești, în cadrul spectrului.

Sistemul Electoral

Teritoriul Moldovei este împărțit administrativ în unități administrative
de primul nivel (sate/orașe/sectoare) - și al doilea nivel (raioane;
municipiile Chișinău, Bălți și Bender; și unitatea teritorială autonomă
Găgăuzia și Transnistria). În ceea ce privește administrația publică, în sate
și orașe, autonomia locală este realizată prin consiliile locale ca autorități
deliberative și primari în calitate de autorități executive. În raioane,
autonomia locală este realizată prin consiliile raionale ca autorități
deliberative și președinți raionali în calitate de autorități executive.

Alegerile locale au avut loc pentru a alege 898 primari28 și 11,580 consilieri29
- 10,472 consilieri din cadrul unităților administrative de nivelul întâi și
1.108 de consilieri raionali sau municipali30. Numărul total al consilierilor
(pentru unitățile administrative teritoriale de nivelul I și II) a fost redus
cu 100 în comparație Alegerile Locale31. La alegerile locale, limitele
circumscripțiilor electorale se potrivesc cu cele ale unității administrative
relevante. Primarii sunt aleși în cadrul unui sistem majoritar de două tururi,
cei doi candidați care primesc cel mai mare număr de voturi concurează în
alegerile din turul doi, dacă niciun candidat nu câștigă mai mult de 50% din
voturi. Cel puțin 25% dintre alegătorii dintr-o anumită circumscripție au
trebuit să participe la alegeri pentru a fi considerate valabile în primul tur.
Consilierii sunt aleși printr-un sistem proporțional de listă (lista SP), fără
un prag legal. Locurile din Consiliul local sunt alocate în circumscripția
unică cu mai multe locuri, urmând formula d’ Hondt. Listele de candidați
sunt închise și blocate. Este obligatoriu să existe cel puțin patru candidați
din fiecare gen în fiecare zece nume din listă32.

A se vedea secțiunea Înregistrarea Alegătorilor.
Primarii unităților administrative de nivel I și primari din municipalitățile Chișinăului și Bălți. Președinții raioanelor nu sunt aleși direct, ci de
consiliile raionale.
29
10.472 de consilieri de oraș/sat și 1.108 consilieri municipali sau raionali.
30
Președinții raioanelor nu sunt aleși direct.
31
Decizia nr. 2573, 16.08.2019, a CEC a stabilit numărul de consilieri de nivel I și II care vor fi aleși în alegerile locale din 20 octombrie. În două
consilii de nivel II (raioane), numărul total de consilieri a fost redus cu opt; în 23 de consilii de nivel I, numărul total al consilierilor a fost redus
cu 100, iar în 3 consilii de nivel I, numărul total de consilieri a fost crescut cu opt.
32
Trei din fiecare zece pentru actualele alegeri locale, conform prevederilor speciale din Codul Electoral, aplicabile numai pentru aceste alegeri.
27
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III. ORGANE ELECTORALE
Alegerile Locale 2019 au fost gestionate de o administrație electorală
cu patru niveluri : Comisia Electorale Centrală (CEC), 35 Consilii
Electorale a Circumscripțiilor Electorale de nivel II sau Consilii
Electorale a Circumscripțiilor Electorale Municipale (CECE / CECEM)34,
896 CECE de nivel I, și 1,969 Birouri Electorale ale Secției de Votare
(BESV)35.
CEC a supravegheat activitățile CECE și BESV și a examinat contestațiile
împotriva deciziilor CECE de nivel II. CECE-urile au fost responsabile
pentru înregistrarea candidaților și distribuirea listelor electorale
după primirea lor de la CEC, cumularea rezultatelor alegerilor și a jucat
roluri de supraveghere în finanțarea campaniei privind candidații
independenți. BESV-urile, printre alte sarcini, au fost responsabile
pentru notificarea alegătorilor în secția respectivă despre locul de
amplasare al secției de votare, și a administrat procedurile de votare
și de numărare în Ziua Alegerilor. Partidele parlamentare au putut
nominaliza membrii la consilii de toate nivelurile36, iar partidele/
blocurile și candidații independenți au putut numi reprezentanți fără
drept de vot pentru ambele tururi.

Codul Electoral este principalul document juridic care reglementează
administrarea alegerilor. Capitolul 3 din Cod este dedicat structurii
instituționale, rolurilor, responsabilităților și competențelor organelor
electorale. Acesta împuternicește CEC să adopte acte normative,
decizii, regulamente și instrucțiuni privind chestiunile procedurale și
tehnice care nu sunt specificate în Cod37. În termeni juridici, structura
administrației electorale Moldovenești este apreciată ca fiind în
general adecvată pentru furnizarea de servicii electorale de calitate.

Comisia Electorală Centrală

CEC este organul principal responsabil de organizarea alegerilor și
supravegherea desfășurării procesului electoral. Comisia dispune
de o gamă largă de competențe, inclusiv de gestionarea generală a
procesului electoral și de organizarea activității organelor electorale
de nivel inferior. De asemenea, dezvoltă și aprobă regulamentele
și orientările electorale menite să instruiască membrii organelor
electorale, să asigure verificarea și compilarea listelor electorale,
să gestioneze și actualizeze Registrul de Stat al Alegătorilor, să
supravegheze corectitudinea campaniei și finanțarea campaniei,

Art. 28, 29, 30, 33 and 131 of the Electoral Code.
CEC established Level II MECs in the municipalities of Chisinau and Balti, and DECs in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia (ATU
Gagauzia) and 32 raions.
35
Potrivit CEC, la 3 noiembrie alegerile au fost desfășurate în 1042 BESV-uri.
36
Conform art. 28 din Codul Electoral, doi membri ai CECE-urilor de nivel I sunt, de asemenea, desemnați de consiliile locale de nivel I, în timp ce
doi membri ai CECE-urilor de nivel II sunt nominalizați de instanțe sau, după caz, de Curțile de Apel.
37
De exemplu, designul buletinelor de vot (sau a broșurii), procedurile de înregistrare pentru alegătorii care au devenit eligibili să voteze între
două tururi de alegeri ale primarilor, procedurile de numărare.
33
34
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să organizeze coordonarea proceselor din Ziua Alegerilor, inclusiv
totalizarea rezultatelor alegerilor, revizuiri ale căilor de atac legate
de activitatea38 CECE-urilor de nivel II, să supravegheze finanțarea
partidelor și campaniei, atât în perioadele electorale, cât și în afara
acestora, și să ofere recomandări guvernului și legiuitorilor cu privire
la îmbunătățirea procesului electoral.

CEC este un organ permanent cu mandat de cinci ani și cuprinde
nouă membri. Un membru este numit de către Președintele Republicii
Moldova și ceilalți opt de către Parlament, cu reprezentarea
proporțională a majorității și a opoziției. Președintele, vicepreședintele
și secretarul CEC sunt aleși de membrii Comisiei între ei, cu majoritatea
voturilor din numărul total al membrilor săi. În iulie 2019, componența
CEC39 a fost schimbată parțial, iar un nou președinte, vicepreședinte și
secretar și-a început atribuțiile40. ENEMO remarcă că nicio femeie nu
este inclusă în actuala componență a CEC.
CEC este sprijinit în activitățile sale de un aparat de personal de funcționari
publici permanent41. Personalul este numit de președintele Comisiei în
temeiul legii42. Potrivit CEC, în perioada electorală a Alegerilor Locale
din 2019, CEC a angajat personal suplimentar prin contracte individuale
de muncă. Finanțarea pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
locale și pentru cheltuielile de exploatare ale consiliilor electorale este
furnizată din bugetul de stat43. CEC prezintă Parlamentului un raport
anual și, la cerere, Președintelui și Guvernului44.
CEC a organizat sesiuni în mod regulat. În perioada electorală, CEC a
organizat 26 de sesiuni45 în cursul cărora au fost adoptate 185 de
decizii, dintre care majoritatea au legătură cu organizarea de rutină
și administrarea alegerilor (modificări ale membrilor din CECE,
acreditarea observatorilor), în timp ce unsprezece decizii au fost
adoptate în ceea ce privește soluționarea contestațiilor. CEC a adoptat
recent, sau a modificat, douăsprezece regulamente în pregătirea pentru
alegerile locale. Unsprezece dintre acestea au fost modificate în perioada
electorală.

Sesiunile au fost, în general, efectuate într-un mod colegial și transparent,
deschis pentru public și mass-media, și difuzat live pe site-ul său46. Siteul CEC conține informații în limba de stat, și în limbile rusă47/engleză.
Acțiuni/inacțiuni și decizii necesare pentru realizarea proceselor electorale.
Actuala compenență a CEC a fost desemnată pentru 2016-2021.
40
Comunicatul de presa al CEC privind alegerea Președintelui, Vicepreședintelui și Secretarului CEC din 19 iulie 2019.
41
În conformitate cu Decizia CEC nr. 1283 din 8 mai 2012.
42
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind Funcțiile Publice și Statutul Funcționarilor Publici.
43
Potrivit unui număr de interlocutori ENEMO MOA, fondurile disponibile oferă puține posibilități pentru punerea în aplicare a proiectelor de
dezvoltare în perioadele neelectorale, de exemplu, un audit cuprinzător al listei de alegători nu poate fi realizat cu resursele existente.
44
Art. 22 din Codul Electoral.
45
În timpul perioadei de observare, CEC a organizat 14 sesiuni
46
Cu toate acestea, ENEMO MOA a remarcat că, pentru a accesa arhiva video a sesiunilor CEC, ar trebui plătită o taxă unui operator privat, care
împiedică publicul să obțină acces liber la informațiile publice.
47
Constituția Republicii Moldova stabilește Art. 13: “Statul trebuie să recunoască și să protejeze dreptul la conservarea, dezvoltarea și utilizarea
limbii ruse și a altor limbi vorbite pe teritoriul Statului.”
38
39
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CEC a publicat ordinea de zi a viitoarelor sesiuni în prealabil și a furnizat
proiecte de decizii la cerere; procesele verbale ale sesiunilor sunt, de
asemenea, puse la dispoziție în pagina sa de web, deși unele dintre ele nu
au fost încă postate până la data publicării acestui raport. Deciziile CEC au
fost postate pe site-ul său oficial în termen de 24 de ore, în conformitate
cu legea. ENEMO observă că această cerință a fost respectată în general48.
Cu toate acestea, ENEMO MOA a observat că unele date-cheie49 nu au
fost disponibile imediat. Unele informații nu au fost postate în mod
proactiv pe site-ul oficial și, uneori, CEC nu a fost în măsură să furnizeze
aceste informații chiar și la cerere.

Ar trebui întreprinse măsuri pentru a îmbunătăți transparența alegerilor,
publicând în mod proactiv și într-un format ușor de utilizat informații
cheie privind alegerile, cum ar fi listele de candidați pentru consiliile,
constetațiile și căile de atac examinate de CEC și organe electorale de
nivel inferior, rezultatele finale agregate etc.
ENEMO a evaluat că, în cel puțin două cazuri, deciziile importante
ale CEC au fost întârziate considerabil, ceea ce ar fi putut cauza
dificultăți de punere în aplicare. În primul rând, decizia de modificare
a instalării sistemului video a fost emisă cu doar trei zile înainte de
Ziua Alegerilor50 . Conform acestei decizii, sistemul de monitorizare
video ar fi trebuit să fie funcțional și activ doar pentru a monitoriza
operațiunile electorale în absența alegătorilor. Observatorii ENEMO au
raportat că un număr semnificativ de secții de votare observate (unul
din patru) nu au respectat în mod corespunzător acest regulament și
au utilizat camerele video pentru a înregistra întregul proces de votare
(încălcând Regulamentul CEC)51. În al doilea rând, decizia privind
particularitățile exercitării dreptului de vot a fost emisă cu mai puțin
de o lună înainte de primul tur52 și apoi a fost modificat cu șase zile
înainte de al doilea tur53.
ENEMO recomandă evitarea, în cea mai bună măsură posibilă, a deciziilor
de ultim moment de modificare a reglementărilor actuale, care pot afecta
aplicarea uniformă a reglementărilor și a încrederii publice în procesul
electoral.

În timp ce deciziile CEC au fost postate pe site-ul său în timp util, deciziile CECE au fost postate mai puțin în mod consecvent.
Mai precis, o informație privind candidații care s-au retras din cursă, listele finale de partid, solicitările de renumărare, precum și deciziile CECE relevante și informațiile privind validarea rezultatelor de către instanțele competente.
50
Decizia nr. 2821 din 17 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului privind funcționarea Sistemului de Înregistrare Video la secțiile de vot, aprobată
prin Decizia CEC nr. 2265 din 8 februarie 2019.
51
A se vedea secțiunea Zile Electorale.
52
Decizia nr. 2734 din 27 septembrie 2019 pentru adaptarea Instrucțiunii pentru Particularități de Exercitare a Dreptului de Vot asupra Alegerilor Locale.
53
Decizia nr. 2841 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea Instrucțiunii pentru Particularități de Exercitare a Dreptului de Vot asupra Alegerilor Locale,
emise prin Decizia CEC nr. 2734.
54
Statutul CICDE este descris în Art. 27 din Codul Electoral. Centrul este finanțat din bugetul CEC, precum și din fondurile oferite de organizațiile internaționale prin programe și proiecte de asistență tehnică.
55
Au fost produse videoclipuri educaționale și motivaționale electorale, cum ar fi “Alege să votezi”, precum și numeroase evenimente motivaționale diferite
pentru variate grupuri de alegători, printre diferite activități educaționale sub sloganuri: “Toate drumurile duc la vot!”; “Nu fi tăcut! Votează!”.Videoclipurile difuzate pe diverse canale TV au fost în limbile de stat și rusă, susținute de interpretarea limbajului semnelor și, uneori, cu subtitrări în limba rusă.
Acestea au inclus informații privind drepturile alegătorilor, procedurile de votare și infracțiunile electorale. Majoritatea videoclipurilor din învățământul
electoral au fost repostate pe profilurile oficiale de pe Facebook ale CEC și CICDE.
48
49
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CEC și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)54
au efectuat campanii naționale de educație electorală55, și a publicat
informații legate de procesul electoral pe site-urile lor, inclusiv
conținutul în limbile de stat și rusă/engleză, cu opțiuni de afișare
în contrast înalt și imprimare mare pentru utilizatorii cu deficiențe
vizuale. CICDE a menținut o linie telefonică gratuită pentru anchetele
alegătorilor, iar în ajunul ambelor zile electorale numărul operatorilor
de telefonie a crescut semnificativ56.

CEC a întreprins un program amplu de formare a membrilor Cosiliilor
Electorale57 și alte părți interesate58, inclusiv reprezentanți ai
partidelor, observatori și ofițeri de poliție, în limbile de stat și rusă.
CICDE a antrenat mai multe categorii de beneficiari pentru organizarea
și desfășurarea alegerilor locale generale la 20 octombrie59.

CEC a generat listele candidaților și alegătorilor, precum și numărul
buletinelor de vot, prin Sistemul său Automatizat de Informații de Stat
“Alegeri” (SIAS-A). În ambele zile electorale60, BESV a utilizat SIAS-A
pentru a identifica alegătorii și a verifica împotriva votului multiplu,
precum și pentru a transmite rezultatele preliminare direct către CEC.
Potrivit CEC, după ambele tururi, rezultatele preliminare ale SIAS-A
au arătat discrepanțe nesemnificative între datele din protocoalele
de numărare a diferitelor dispute (de exemplu, pentru primari și
consilii) în aceeași localitate, inclusiv în numărul de alegători pe listele
principale și suplimentare. SIAS-A s-a comportat bine, cu probleme
minore de conectivitate în rețea în timpul votului, iar părțile interesate
și-au exprimat încrederea generală în funcționarea sa.
În Ziua Alegerilor, CEC a furnizat patru actualizări privind desfășurarea
votului către mass-media și public. Site-ul oficial pv.cec.md a cumulat
actualizări în timp real, conectate la SIAS-A, sub-modulul “Votare”.

Un proiect inovator privind identificarea alegătorilor prin intermediul
cititorului de coduri de bare a fost testat la alegerile pentru Primăria
din Chișinău. Pilotul a fost implementat la 70 de secții de votare din
capitală. Aceasta și-a dovedit eficiența prin reducerea semnificativă
a timpului necesar pentru procesarea identificării alegătorilor prin
intermediul SIAS-A.
ENEMO recomandă ca CEC să ia măsuri suplimentare pentru a extinde
utilizarea cititorilor de coduri de bare către restul țării, pentru a continua
îmbunătățirea proiectului-pilot al CEC.

Statutul CICDE este descris în Art. 27 din Codul Electoral. Centrul este finanțat din bugetul CEC, precum și din fondurile oferite de organizațiile internaționale prin
programe și proiecte de asistență tehnică.
55
Au fost produse videoclipuri educaționale și motivaționale electorale, cum ar fi “Alege să votezi”, precum și numeroase evenimente motivaționale diferite pentru
variate grupuri de alegători, printre diferite activități educaționale sub sloganuri: “Toate drumurile duc la vot!”; “Nu fi tăcut! Votează!”.Videoclipurile difuzate pe
diverse canale TV au fost în limbile de stat și rusă, susținute de interpretarea limbajului semnelor și, uneori, cu subtitrări în limba rusă. Acestea au inclus informații
privind drepturile alegătorilor, procedurile de votare și infracțiunile electorale. Majoritatea videoclipurilor din învățământul electoral au fost repostate pe profilurile
oficiale de pe Facebook ale CEC și CICDE.
54

Cu toate acestea, în pofida acestei linii fierbinți dedicate alegătorilor, un număr considerabil mai mare de apeluri telefonice utilizând linia telefonică au fost
efectuate de operatorii SIAS-A și de membrii consiliilor electorale, mai degrabă decât de alegători.
57
Manuale pentru membrii CECE au fost printate și distribuite.
58
Pentru prima dată, CICDE în colaborare cu Institutul Național de Justiție a desfășurat un seminar cu titlul “Practica Aplicării Legislației Electorale privind
Alegerile Locale Generale”. La seminar au participat 30 de judecători care au vizat îmbunătățirea cooperării practice între instituții.
59
Cu toate acestea, ENEMO observă că nu s-au efectuat traininguri înainte de al doilea tur.
60
În ajunul lor, sesiunile operaționale pentru testarea sub-modulelor de sistem “Deschidere”, “Votare” și “Numărare” nu a relevat dificultăți tehnice sau
organizatorice.
56
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Consiliile Electorale ale Circumscripțiilor
Electorale
Consiliile raionale de nivel I și II sunt formate pentru fiecare alegere din
partea candidaților concurenților politici, consiliilor locale61, și instanțelor
de judecată62. Partidele parlamentare au dreptul de a nominaliza membrii
la CECE-uri, în timp ce alte partide, blocuri și candidați independenți au avut
dreptul de a numi reprezentanți și observatori fără drept de vot.

CECE-urile au în componență un număr impar de membri, cel puțin
șapte și cel mult unsprezece, dintre care cel puțin trei ar fi trebuit să
fi absolvit învățământul juridic superior sau educația în administrație
publică. În cazul în care partidele, tribunalele sau consiliile locale nu au
desemnat candidați, aceștia au fost nominalizați de CEC din persoanele
înregistrate în Registrul Oficialilor Electorali. Ambele niveluri de CECE
s-au format în termenele legale63. CECE-urile de nivel I s-au format pentru
fiecare unitate teritorial-administrativă de nivel I fiind responsabile
pentru unitatea relevantă, în timp ce CECE-urile și CECEM-urile de nivel
II pentru al doilea nivel al unităților teritorial-administrative.
Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția
din 2002 recomandă ca membrii consiliilor electorale să beneficieze
de o formare standard64. Deși o astfel de formare a fost furnizată de
CECE-uri, ENEMO observă că unii din membrii au fost instruiți după
începerea perioadei electorale, ceea ce a condus la unele deficiențe
procedurale în prima etapă a perioadei electorale65.

Un număr considerabil de înlocuitori ai membrilor CECE au avut loc pe
parcursul perioadei electorale, cu mai multe înlocuiri, se presupune,
din cauza refuzurilor membrilor nominalizați pentru că nu au fost
consultați sau informați dinainte de numirea lor, lipsa de interes, plăți
scăzute și membrii nominalizați care locuiesc în străinătate sau care se
află în poziții de conflict de interese.
Legea nu prevede nici un termen legal după care înlocuirile membrilor
din CECE-uri nu mai sunt permise, cu membri înlocuitori în principal care
nu sunt instruiți, ducând la niveluri diferite de pregătire a membrilor
comisiei pentru aceste alegeri, deși acest lucru nu părea să afecteze
negativ procesul de ansamblu.

ENEMO recomandă revizuirea termenului de numire a membrilor CECEurlior pentru a-și îmbunătăți profesionalismul și pentru a oferi o formare
mai timpurie și mai extinsă. Ar trebui să se țină seama de asigurarea unui
anumit nivel de profesionalizare a membrilor CECE (cel puțin cele trei poziții
principale) și de furnizare a CECE-urilor cu capacitate juridică, pentru ca
aceștia să își desfășoare activitatea mai profesional și mai responsabil, precum
și introducerea de măsuri care ar minimiza înlocuirea membrilor CECE66.
Consiliile unităților administrativ-teritoriale CECE de nivel I și a unităților administrativ-teritoriale CECE de nivelul doi ale Adunării Populare
a Găgăuziei.
62
Instanțele Raionale sau Instanțele de Apel, ori de câte ori este posibil, pentru CECE de nivelul II.
63
Respectiv, 30 august pentru CECE de nivel II (Art. 28 din Codul Electoral) și 9 septembrie pentru CECE de nivel I (Art. 131 din Codul Electoral).
64
Orientarea II 3.1 (g).
65
Acestea au fost observate în special în înregistrarea candidaților.
66
Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția recomandă Art.3 punctul f) ca: „Organele care numesc membri ai
comisiilor electorale nu trebuie să fie liberi să-i destituiască după bunul plac.”
61
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CECE-urile au fost responsabile pentru gestionarea procesului electoral în
circumscripția relevantă, cumulând rezultatele alegerilor și au examinat
contestațiile și apelurile legate de alegeri. Majoritatea aspectelor tehnice
ale alegerilor au fost gestionate profesional la ambele nivele de CECE-uri.
Cu toate acestea, nivelul de transparență al procesului decizional al CECEurilor a fost foarte problematic, deoarece nu toate CECE-urile și-au postat
deciziile la timp pe site-ul CEC, în timp ce unele decizii ale CECE-urilor au
rămas nepublicate până la sfârșitul perioadei electorale67.
Pentru a spori transparența administrației electorale la nivel de raion,
ENEMO recomandă includerea în lege a obligației de a posta în timp
util decizii și informații relevante pentru procesul de soluționare a
litigiilor electorale online. CEC ar trebui să se asigure că CECE-urile
dispun de resurse suficiente pentru îndeplinirea acestei sarcini.
Pe parcursul întregii perioade de scrutin monitorizate și în aspectele
observate, nivelul de eficiență și profesionalism a variat, cu cele mai multe
CECE care au a o performanță în principal în mod eficient și profesional, în
special gestionarea procesului electoral.

Secțiile de Votare (SV)
și Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare (BESV)

Până pe 26 septembrie, 1.969 BESV-urile au fost constituite prin CECEurile respective, până la termenul legal și în îndeplinirea cerințelor legii a
cel puțin cinci și maxim unsprezece persoane. Pregătirile pentru consiliile
electorale de cel mai mic nivel au fost administrate eficient și în termenele
legale. Sesiuni BESV au avut loc pe un temei ad-hoc.

Instruirile pentru membrii BESV au avut loc înainte de alegeri și s-au
desfășurat de la 26 septembrie la 5 octombrie. Observatorii ENEMO au
raportat că membrii consiliilor păreau mulțumiți în general de conținutul și
calitatea instruirii. Cu toate acestea, observatorii au remarcat, de asemenea, o
lipsă de accent pe procedurile de Ziua Alegerilor, care a dus la niveluri inegale
de pregătire a membrilor BESV în ziua de votare, în special în ceea ce privește
procedurile de numărare.
La fel ca în cazul CECE, în mai multe cazuri, înlocuirile de membri BESV a
avut loc după ce au avut loc sesiuni de formare. Programele de formare au
fost obligatorii doar pentru trei membri BESV - președinte, vicepreședinte
și secretar, și opțional pentru restul membrilor BESV. Aproape toate
cursurile au avut loc în timpul orelor de lucru oficiale.
ENEMO a ridicat îngrijorări cu privire la numărul considerabil de înlocuiri
ale membrilor BESV. Potrivit surselor, multe înlocuiri au avut loc din cauza
refuzurilor membrilor nominalizați pentru că nu au fost consultați sau informați
dinainte de numirea lor. Astfel de modificări în compoziția BESV-urilor, în plus,
a contestat activitatea unor CECE de nivel I. În ambele zile electorale, CECEurile au fost uneori supraîncărcate cu cereri de la membrii BESV cu privire la
sarcinile și îndatoririle lor, care au împovărat în plus membri CECE-urilor. Legea
nu prevede nici un termen legal după care înlocuirile de membri BESV nu mai
sunt permise, care ar trebui să fie considerată ca o practică negativă68.

Potrivit CEC, infrastructura a zădărnicit mai multe tentative de atacuri cibernetice, acesta fiind motivul principal al întârzierii la publicarea
documentelor CECE. Între timp, nu au fost raportate atacuri cibernetice înainte sau în Ziua Alegerilor în ambele tururi.
68
Codul de Bune Practici în Materie Electorală a Comisiei de la Veneția recomandă în Raportul Explicativ II, 3.1 (f) ca: „Organele care numesc
membri ai comisiilor electorale să nu fie liberi să-i destituie după bunul plac.”
67
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ENEMO observă că ar trebui să se ia în considerare revizuirea termenului
de numire a BESV-urilor, și necesitatea ca toți membrii BESV să întreprindă
cursuri de formare pentru a îmbunătăți profesionalismul și a omogeniza
nivelul lor de performanță.
În mai multe cazuri, nivelurile de cunoaștere a membrilor BESV cu
privire la deschidere, numărare și procedurile de totalizare, precum
și transferul de materiale electorale au variat, deși acest lucru nu a
afectat negativ legitimitatea procesului, cum a fost monitorizat de
către observatorii ENEMO, în timpul ambelor zile electorale69. Potrivit
observatorilor, în unele cazuri, membrii BESV păreau să facă greșeli
minore imputabile lipsei de cunoaștere a reglementărilor și lipsei de
experiență, mai degrabă decât o intenție clară de tentative frauduloase.

Observatorii ENEMO au raportat că BESV înainte de Ziua Alegerilor au
fost prevăzute cu un număr insuficient de invitații pentru alegători.
De asemenea, a fost observată o lipsă de invitații pentru al doilea tur
de alegeri, care ar trebui considerată ca fiind o problemă în ceea ce
privește notificarea alegătorilor care votează primă dată.

ENEMO observă că nu au fost efectuate traininguri de către CICDE în perioada cuprinsă între două zile electorale.
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IV. ÎNREGISTRAREA ALEGĂTORILOR
Moldova are un sistem pasiv și centralizat de înregistrare a alegătorilor.
Cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani până la Ziua Alegerilor au fost
eligibili pentru vot, cu excepția celor privați în mod legal de acest drept
printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Străinilor nu li se permite,
de asemenea, să participe la alegerile locale, care este în contradicție cu
Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția,
care prevede ca “recomandabil pentru străini să li se permită să voteze
în alegerile locale, după o anumită perioadă de reședință”70. ENEMO
recomandă ca, în acest sens, să se ofere atenție acordării posibilității ca
străinii să voteze în alegerile locale, cu condiția ca acestea să îndeplinească
cerințe rezonabile de reședință (de exemplu, după ce au locuit un anumit
număr de ani pe teritoriul Moldovei)71.
Alegători care din motive de sănătate sau orice alte cazuri justificate72
au fost în imposibilitatea fizică de a veni la secția de votare, au avut
posibilitatea de a depune o cerere scrisă și de a vota folosind o urnă mobilă.
Votul mobil este furnizat pentru alegătorii care sunt reținuți la domiciliu
sau în spitale și au avut dreptul de a vota în circumscripția dată.

Listele electorale au fost elaborate pe baza informațiilor din Registrul de
Stat al Alegătorilor, care a fost extras din Registrul de Stat al Populației,
menținut de Agenția de Servicii Publice. Listele electorale includ toți
alegătorii care au domiciliul sau reședința temporară într-o secție. Au
fost 2.804.919 de alegători în listele electorale. Conform rapoartelor
observatorilor naționali73, a existat o creștere continuă a numărului de
alegători care nu au domiciliul sau reședința (224.250 de cetățeni) și nu
au putut vota.

Registrul de Stat al Alegătorilor a fost accesibil pe site-ul CEC, fiecare
alegător având acces numai la datele sale private. Reprezentanții
partidelor și candidaților au avut, de asemenea, dreptul de a verifica
corectitudinea listelor electorale și de a le contesta. Listele alegătorilor
au fost afișate la sediul BESV, fără date cu caracter personal, precum
și pe site-ul CEC, iar alegătorii au putut să își verifice datele începând
cu 30 septembrie. Cetățenii au avut posibilitatea de a verifica listele de
alegători și acuratețea acestora, și ar fi putut depune o contestație și
solicita corectarea în cazul în care au observat discrepanțe sau greșeli
în datele lor cu caracter personal (sau în cazul în care acestea nu au fost

Orientarea I 1.1. b (ii) din Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția din 2002.
Codul de bună practică menționează în continuare: “Majoritatea țărilor au legislație prin care se stabilește o cerință de naționalitate. Cu toate
acestea, o tendință este în curs de dezvoltare pentru a acorda drepturi politice locale pentru rezidenții străini de lungă durată, în conformitate cu
Convenția Consiliului Europei privind participarea străinilor în Viața Publică la Nivel Local. Prin urmare, se recomandă ca dreptul de vot în alegerile
locale să fie acordat după o anumită perioadă de reședință. În plus, în cadrul procesului de integrare europeană, cetățenilor europeni li s-a acordat
dreptul de a vota și de a candida la alegerile municipale și ale Parlamentului European în statul membru de reședință al UE. Criteriul cetățeniei
poate, în plus, uneori să cauzeze probleme în cazul în care un stat reține cetățenia de la persoane care au fost decontate pe teritoriul său de mai
multe generații, de exemplu pe motive lingvistice. În plus, în temeiul Convenției Europene privind Naționalitatea persoane care dețin cetățenia
dublă, trebuie să aibă aceleași drepturi electorale ca și ceilalți resortisanți. “
72
Pacienții care stau acasă, vârstnici, etc.
73
Al doilea Raport de Monitorizare a Alegerilor Locale 2019 - PromoLex
70
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incluse în listele de alegători). Ultima zi pentru solicitarea corecțiilor a
fost ziua care precede Ziua Alegerilor. Cererile de rectificare a listei de
alegători ar fi trebuit examinate în termen de 24 de ore de către organul
electoral relevant, iar deciziile lor puteau fi atacate în instanță dacă
cererile erau respinse.

Conform legii74, alegătorii au fost anunțați cu cel puțin 20 de zile înainte
de Ziua Alegerilor cu privire la locația BESV unde sunt repartizați pentru
a vota. Observatorii ENEMO au raportat că Organele Electorale din
toată țara au furnizat alegătorilor informațiile necesare prin invitațiile
individuale. Cu toate acestea, cazurile care indică cantități insuficiente
de invitații furnizate BESV au fost observate în primul tur și nici o
invitație nu a fost trimisă alegătorilor pentru al doilea tur în localitățile
unde au avut loc alegeri pentru primari.
Nu s-au ridicat îngrijorări semnificative în ceea ce privește acuratețea
listelor electorale, deși unii interlocutori ai MOA au menționat cazuri
izolate de prezență a alegătorilor decedați pe liste75, și au exprimat
necesitatea armonizării și simplificării procedurilor de înregistrare a
alegătorilor.

ENEMO recomandă ca autoritățile Moldovenești să continue eforturile
de îmbunătățire a acurateței listelor electorale, prin actualizarea
Registrului de Stat al Populației cu informații actuale din partea
diverselor autorități pentru a elimina persoanele care au reședința sau
au decedat în străinătate. Ar trebui avut în vedere un audit cuprinzător
al listelor electorale, condus de CEC în cooperare cu alte instituții, cum ar
fi Registrul de Stat al Populației și Ministerul Afacerilor Externe (pentru
coordonarea cu ambasadele Moldovei în străinătate), pentru a consolida
acuratețea și fiabilitatea listelor electorale.
Cu mai puțin de o lună înainte de primul tur al alegerilor, CEC a emis
o Instrucțiune76 confirmând utilizarea listelor electorale principale
și suplimentare din primul tur și indicând faptul că alegătorii care au
devenit eligibili pentru vot (ajungând la 18 ani) între cele două tururi
au avut dreptul de a vota în turul doi. Cu toate acestea, pentru a
preveni posibila migrare artificială a alegătorilor77, și pentru a aborda
preocupările exprimate de observatorii interni, cu șase zile înainte de al
doilea tur, CEC a emis o altă decizie78 modificând această Instrucțiune.
Instrucțiunea modificată a adăugat dispoziții privind alegătorii care
și-au schimbat domiciliul sau reședința între cele două tururi, precum
și dispoziții privind alegătorii care au solicitat utilizarea urnei de vot
mobilă în primul tur și au dorit să voteze la secția de votare pentru
Art. 45 din Codul Electoral.
De exemplu, persoanele decedate în străinătate și absența certificatului de deces.
76
Instrucțiunea privind Particularitățile de Exercitare a Dreptului de Vot la Alegerile Locale a fost adoptată la 27 septembrie 2019 (nr. 2734).
77
Acest lucru a fost exprimat public de membrii CEC în timpul sesiunii CEC din 28 octombrie.
78
Decizia nr. 2841 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea Instrucțiunii pentru Particularități de Exercitare a Dreptului de Vot la Alegerile
Locale, Decizia nr. 2734 emisă de CEC.
74
75
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al doilea tur. Instrucțiunea a clarificat faptul că alegătorii care și-au
schimbat domiciliul sau reședința între cele două tururi ar trebui să
voteze la locul anterior de domiciliu sau de reședință, la aceeași secție
de votare, și că cererile alegătorilor pentru utilizarea urnei mobile în
primul tur a rămas în vigoare, cu excepția cazului în care au renunțat la
acest drept prin informarea BESV respectiv.

ENEMO și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că modificările
aduse instrucțiunilor întârziate în procesul electoral și apropiate datei
celui de-al doilea tur riscă să creeze incertitudine în aplicarea lor79. Deși
MOA nu cunoaște niciun caz în care această decizie târzie a avut ca
rezultat practici inegale puse în aplicare de BESV la 3 noiembrie, ENEMO
observă că aceste schimbări precipitate nu sunt bune practici pentru a
asigura securitatea juridică și aplicarea uniformă a legii.

În plus, alegătorii care și-au schimbat domiciliul sau reședința între cele
două tururi și nu au putut să se întoarcă la locul anterior de domiciliu
sau de ședere80, au fost de facto defavorizați și lipsiți de dreptul lor de a
participa la al doilea tur la noul lor loc de domiciliu sau de reședință, în
contradicție cu standardele internaționale și cu cele mai bune practici81.
De asemenea, solicitând alegătorilor să voteze într-un loc în care nu
mai sunt domiciliați/rezidenți, Regulamentul adoptat de CEC care cere
alegătorilor să voteze la domiciliul lor anterior a încălcat Articolul 134
alineatul (2) din Codul Electoral, care prevede: “Alegătorii care nu sunt
rezidenți ai unității administrativ-teritoriale respective nu pot participa la
alegerile Consiliului Local și ale Primarului”. Astfel, potrivit legii, alegătorii
care nu mai erau domiciliați la locul în care au votat în primul tur nu
ar fi trebuit să fie obligați să voteze într-un loc în care nu mai locuiau
pentru al doilea tur (de la schimbarea domiciliului, nu mai erau rezidenți
ai acelei unități teritoriale administrative).

ENEMO recomandă ca Regulamentele CEC și modificările privind condițiile
și dreptul la vot să fie luate cu mult înainte de alegeri. În plus, dispozițiile
privind condițiile de votare în turul doi ar trebui să fie clar menționate
în Codul electoral, în loc să fie la latitudinea administrației electorale.
Inclusivitatea procesului electoral ar trebui să stea la baza acestor dispoziții
legale și trebuie acordată atenție pentru evitarea restricțiilor nejustificate
la dreptul de vot.

În timp ce a înțelege motivele eforturilor reactive ale CEC de a înăbuși încercările de migrare artificială a alegătorilor, ENEMO ridică îngrijorarea că repercusiunile acestei decizii, pe lângă faptul că lasă o discreție semnificativă Comisiei în ceea ce privește drepturile de vot, au limitat
posibilitatea unor alegători de a participa la al doilea tur
80
ENEMO este conștient de ambiguitatea termenilor “reședință” și “domiciliu”. Cu toate acestea, în sensul clarității, noțiunea de “ședere” într-un
anumit loc, indiferent dacă reședința sau domiciliul, este utilizată în prezentul alineat.
81
De exemplu, Protocolul Adițional al Cartei Europene a Autoguvernării cu privire la Dreptul de a Participa Treburile Autorităților Locale, Art. 1,
punctele 1-2.
79
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V. ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR
În conformitate cu Codul Electoral, procesul de numire a candidaților a
început după înființarea de circumscripții electorale și CECE-uri82. Începutul
perioadei de depunere a cererilor 83 de înregistrare a candidaților a fost după
30 august în cazul CECE-urilor de nivel II, și 9 septembrie pentru nivelul CECEurile de nivel I, și s-a încheiat pe 19 septembrie.

Cetățenii eligibili pentru a vota ar putea fi candidați pentru consilieri, în timp
ce numai cei peste 25 de ani ar putea candida pentru primar. Personalul militar
de serviciu activ, persoanele condamnate sau care deservesc pedeapsa cu
închisoarea, persoanele cu cazier activ pentru infracțiunile comise deliberat și
persoana lipsită de dreptul de a deține poziții printr-o hotărâre judecătorească
definitivă nu au putut candida la alegeri84. Aceeași persoană ar putea candida
atât pentru primărie, cât și pentru Consiliu, dar numai într-o circumscripție
electorală de același nivel. Dreptul de a numi candidați este acordat partidelor
politice85 și altor organizații socio-politice și blocuri electorale, precum și
cetățenilor prin auto-nominalizare la depunerea semnăturilor de sprijin.
Candidații independenți pentru consiliile locale au necesitat susținerea a
două procente din alegători în circumscripția respectivă împărțit la numărul
mandatelor consiliilor, dar nu mai puțin de 50 de persoane. Candidații
independenți la funcția de primar au necesitat susținerea a cinci procente din
alegătorii din circumscripție, dar nu mai puțin de 150 și nu mai mult de 10.000.
ENEMO a evaluat aceste cerințe ca fiind restrictive și extrem de ridicate în
ceea ce privește standardele internaționale86, deoarece limitează în mod
semnificativ drepturile cetățenilor de a candida la alegeri și participarea lor la
treburile publice care sunt consacrate în ICCPR și în Comentariul General nr. 25.
În plus, Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția
prevede că“legea nu ar trebui să impună colectarea semnăturilor a mai mult de
1% dintre alegătorii din circumscripția în cauză”87. Totuși într-un mod pozitiv,
și în conformitate cu recomandările anterioare ale ENEMO, modificările
din august la Codul Electoral au înlăturat obligația candidaților de a depune
consimțământul de a candida la alegeri în persoană și obligația de a depune
un certificat emis de Autoritatea Națională de Integritate88, înlocuind-o cu o
declarație de responsabilitate personală.

Art. 46 și 131 din Codul Electoral.
Decizia CEC nr. 2584 din 20 august 2019 pentru adaptarea Regulamentului privind desemnarea și înregistrarea candidaților electorali locali (înregistrarea
grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților independenți pentru colectarea semnăturilor) a fost aprobată la două luni înainte de alegeri.
84
Aceste condiții sunt în general în conformitate cu Codul de Bune practici în Materie Electoră din 2002, partea I, alin. 1, punctul d.: “Privarea dreptului
de vot și de a fi ales: i. prevederea se refera la privarea persoanelor fizice de dreptul lor de vot și de a fi aleși, dar numai cu respectarea următoarelor
condiții cumulative: ii. trebuie să fie prevăzut de lege; iii. trebuie respectat principiul proporționalității; condițiile pentru a priva persoanele fizice de dreptul
de a candida la alegeri pot fi mai puțin stricte decât pentru a defavoriza iv. Privarea trebuie să se bazeze pe incapacitate mentală sau pe o condamnare
penală pentru o infracțiune gravă. v.Mai mult, retragerea drepturilor politice sau constatarea incapacității mintale nu poate fi impusă decât printr-o decizie
expresă a unei instanțe judecătorești.”
85
Nu au fost înregistrate partide politice noi de la alegerile Parlamentare din 2019.
86
Paragraful 15 din Comentariul General nr.25 al UNHCR din art. 25 al ICCPR din 1996 precizează că orice restricție privind dreptul de a se prezenta la
alegeri trebuie să fie justificată pe criterii obiective și rezonabile, iar persoanele care, în alt mod, sunt eligibile să participe la alegeri nu ar trebui excluse
de cerințe nejustificate sau discriminatorii. Punctul 17 din Comentariul General nr. 25 menționează, de asemenea, că “Dreptul persoanelor de a candida la
alegeri nu ar trebui limitat în mod nejustificat, impunând candidaților să fie membri ai partidelor sau ai unor partide specifice. Dacă un candidat este obligat
să aibă un număr minim de susținători pentru nominalizare, această cerință ar trebui să fie rezonabilă și să nu acționeze ca o barieră pentru candidatură.”
87
Orientarea I 1.3 (ii) din Codul de Bune Practici în Materie Electorală din 2002 a Comisiei de la Veneția
88
Pentru Alegerile Parlamentare din 24 februarie a existat o procedură de obținere a unui Certificat de Integritate de la Autoritatea Națională
de Integritate (ANI) pentru a candida la alegeri, certificat care trebuia să fie solicitat în persoană. ENEMO a evaluat acest mecanism care nu a
adăugat nicio valoare integrității alegerilor și a concurenților săi dar adăugând în același timp sarcini administrative inutile și, prin urmare, a
recomandat abolirea acestei practici. A se vedea Raportul Final al ENEMO pentru Alegerile Parlamentare din 24 februarie din Moldova.
82
83
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Semnăturile sunt adunate numai în sprijinul candidaților independenți și
sunt colectate doar în localitățile unde candidații independenți candidează
la alegeri. Legea prevede cerințe stricte și numeroase pentru depunerea
cererilor de nominalizare, inclusiv un număr considerabil de documente,
precum copii ale pașapoartelor tuturor colecționarilor de semnături89.
Contrar bunelor practici internaționale, un alegător poate semna în
sprijinul unui singur candidat, care este în mod nejustificat restrictiv și
riscă să afecteze confidențialitatea alegătorilor, deoarece poate dezvălui
preferințele lor politice.
După depunerea listelor de colectare a semnăturii, Organele Electorale
competente ar trebui să înceapă verificarea autenticității semnăturilor
pe foi, inclusiv dreptul la vot al persoanelor care au fost incluse în liste și
reședința acestora. Listele de colectare a semnăturii trebuie verificate în
termen de cinci zile de la data depunerii.
CECE-urile au informat emitenții de liste de colectare a semnăturilor cu
privire la rezultatele verificării și a anunțat numărul total de nume incluse
pe foile depuse de fiecare candidat. Cu toate acestea, CEC nu a cuprins date
privind înregistrarea candidaților și doar un număr limitat de administrații
locale au publicat informații despre candidații la primărie și consiliu. De
asemenea, ENEMO observă că capacitatea alegătorilor de a avea o alegere
informată ar fi putut fi afectată din cauza faptului că organele electorale
de nivel inferior nu aveau site-uri web actualizate sau surse alternative de
informații cu privire la candidați.
Acuratețea documentației necesare, inclusiv valabilitatea semnăturilor
de suport, a fost verificată cu asistența altor registre de stat, în special a
SIAS-A90. Cu toate acestea, nu numai că nu a existat o prelevare de probe
adecvată în acest proces, semnăturile au fost verificate numai până la
punctul în care s-a precizat din cantitatea lor că candidatul nu a împlinit
numărul necesar de semnături. Acest lucru este în contradicție cu
standardele internaționale, în afară de a fi în contradicție cu Codul Electoral,
potrivit căruia toate semnăturile ar trebui să fie verificate pentru ca CECE
să informeze candidatul cu privire la numărul de semnături valabile în
decizia sa91.

Numai candidații independenți și membrii grupurilor de inițiative cetățenești care desemnează și/sau susțin candidații independenți (și persoanele autorizate de către candidați independenți, precum și membrii grupurilor de inițiativă) au dreptul de a colecta semnături.
90
Semnăturile au fost verificate utilizând în primul rând revizuirea manuală a fișelor de subscripție, urmată de o verificare automată a sistemului
în SIAS-A de către operatorii de sistem desemnați.
91
Codul Electoral, Art. 48, Para. 2, menționează următoarele: “Comisia Electorală Centrală sau Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală informează emitenții de semnături care colectează liste cu privire la rezultatele verificării, anunță numărul total de persoane incluse pe listele depuse
de fiecare candidat și numărul de semnături valabile”. Aceste dispoziții sunt în general conforme cu Codul de Bune Practici in Materie Electorala al
Comisiei de la Veneția, Art. 1.3. iv. și Art. 1.3, 8.
Cu toate acestea, Regulamentul CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018 și modificat prin decizia CEC nr. 2592 din 28 august 2019 conține cel puțin un punct
care încalcă legea. Punctul 45 din regulament prevede: “În cazul în care verificarea listelor de subscripție arată că numărul necesar de semnături
nu este prezentat sau, în urma excluderii semnăturilor incorecte, numărul acestora a fost redus de la plafonul minim prevăzut în punctele 31-32
din prezentul regulament, organismul adoptă, respectiv, o decizie prin care: a) neagă înregistrarea candidatului la alegeri, comunicând decizia
respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare; [...]” Aceste dispoziții ale Regulamentului contrazic cele ale Codului Electoral și sunt în contradicție
cu standardele internaționale, întrucât Regulamentul prevede că, dacă, după excluderea semnăturilor nevalide, numărul de semnături potențiale
valabile este inferior plafonul minim, candidatura ar trebui să fie respinsă, indiferent dacă toate semnăturile au fost verificate. Între timp, Codul
Electoral menționează în mod clar că numărul de semnături valabile ar trebui anunțat candidaților. Prin urmare, Codul Electoral prescrie pentru
organismul respectiv să anunțe numărul exact de semnături valabile, care, prin definiție, este imposibil de realizat dacă nu toate semnăturile sunt
verificate. Între timp, Regulamentul, încălcând legea, permite organismului respectiv să verifice semnăturile numai până la punctul în care suficiente
semnături nevalide ar face ca cele valabile să fie lipsite de relevanță (din cauza numărului lor inferior pragului necesar, indiferent de).
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Fiecare semnătură a trebuit să îndeplinească cerințe formale stricte, care
s-au dovedit a fi problematice într-o serie de cazuri. De exemplu, prevederile
Codului Electoral nu dispun de claritate și lasă loc pentru interpretări
diferite ale termenilor “localitate” și “circumscripție electorală”. Din cauza
discrepanțelor în interpretarea juridică a dispozițiilor legii electorale,
CECE-urile au respins o serie de cereri de candidatură, ceea ce a condus la
o serie de litigii și recursuri la hotărârile judecătorești de primă instanță.
Observatorii ENEMO au raportat că, în mai multe cazuri, motivele
respingerii candidaților independenți de către CECE-uri s-au bazat pe
erori minore, mici greșeli tehnice și interpretări juridice variabile, care
au dus, în unele cazuri, la o aplicare neuniformă a legii. În unele localități,
anumite CECE-uri au avut o interpretare diferită a regulamentului, unii
candidați independenți cărora li s-a permis să participe la alegeri în pofida
greșelilor formale în semnăturile lor, rezultând o interpretare diferită a
dispozițiilor legale și, prin urmare, dublu-standarde în acest proces.
ENEMO observă că respingerea candidaților independenți pe motive
formale, fără dovezi că aceste greșeli au fost intenționate sau dacă acestea
au fost datorate neglijenței92, acordă o putere discreționară semnificativă
administrației electorale, în plus față de crearea unei bariere pentru
candidații independenți pentru a candida la alegeri, care este în
contradicție cu standardele internaționale pentru alegeri și drepturile
politice93. Dreptul candidaților individuali de a candida la o funcție fără
asocierea partidelor politice este specificat în Documentul de la Copenhaga
din 1990, care garantează „dreptul cetățenilor de a solicita funcții politice
sau publice, individual sau ca reprezentanți ai partidelor sau organizațiilor
politice, fără discriminare”. Condițiile pentru depunerea candidaturilor
candidaților independenți nu ar trebui să creeze oportunități inegale
între candidații din partidele politice și candidații neafiliați.
Pentru a asigura securitatea juridică și transparența procesului de
înregistrare a candidatului, ar trebui să se țină seama de simplificarea
procedurilor de înregistrare a candidaților, inclusiv prin reducerea numărului
de semnături justificative necesare pentru autonominalizare respectând
standardele internaționale. Candidații independenți, care, prin definiție, nu
au beneficiile și mijloacele pe care le au partidele politice, ar trebui să-și vadă
dreptul de a candida la alegeri facilitat, spre deosebire de a îndeplini condiții
excesiv de constrictive și obstacole în calea participării lor.

The IOEM was able to observe at the DEC in Chisinau the rejected signatures in the case of prospective mayoral candidate Ruslan Codreanu.
According to observations, grounds for rejection of signatures included the following: signatories which had addresses which did not correspond to the locality written on the first page of the sheet, or which did not match with the address mentioned on their passports (in violation of
paragraph 43.2(f) and 43.2 (g) of the Regulation of the CEC on the preparation, submission, and verification of signature lists); signature sheets
which mentioned Chisinau as the locality of collected signatures, instead of the respective suburb from which these signatures were obtained
(such grounds for rejection can be found in paragraph 43.1(c) of the Regulation of the CEC. 797 signatures were refused on this ground. The
article reads: [signature lists shall be considered null and void those which]: “contain unreliable, incomplete data in the spaces with: the name of
the uninominal constituency and, respectively, of the first level (town halls) in the territory in which the signatures of the supporters registered
in the subscription list were collected; the authentication data of the candidate for the election, the name, the first name of the member of the
initiative group”; signature sheets containing signatures which all had the same erroneous date (such grounds for rejection are in line with paragraph 43.1(b) and 43.2(k) of the Regulation of the CEC); signature lines which were filed in by the same hand (identical writing), even though
the individual signatures were different (such grounds for rejection are in line with provisions of the Electoral Code (Article 47, paragraph 4 and
Article 48, paragraph 4, point b)); signatures from individuals who would have turned 18 years old by Election Day, but who had not yet turned
18 by the time of signature, and failed to properly mention it in the signature sheet (such grounds for rejection are in line with paragraph 43.2(c)
of the Regulation of the CEC); signatures of members of the candidate initiative group on the first page of the signature sheets which did not
match with the signature of those members’ passports (such grounds for rejection are in line with provisions of the Electoral Code (Article 47,
paragraph 6 and Article 48, paragraph 4, point b)) and paragraph 43.1(e) of the Regulation of the CEC); signatures that had corresponding erroneous passport numbers (such grounds for rejection are in line with provisions of paragraph 43.2(g) of the Regulation of the CEC); signatures
attributed to deceased individuals (such grounds for rejection are in line with provisions of paragraph 43.2(h) of the Regulation of the CEC).
93
Paragraph 7.5 of the 1990 Copenhagen Document
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În plus, legea ar trebui să fie modificată pentru a permite alegătorilor să
semneze în sprijinul a mai mult de un candidat, precum și formularea Codului
Electoral94 în ceea ce privește locul de colectare a semnăturilor care ar trebui
să fie modificat de la “localitate” la “circumscripție”, în scopul de claritate și
simplitate.
ENEMO recomandă evitarea și reconsiderarea unor motive excesiv de
formaliste de invalidare a semnăturilor, deoarece limitează în mod nejustificat
dreptul alegătorilor de a sprijini potențialii candidați. De asemenea, ENEMO
recomandă să se permită candidaților să prezinte un număr mai mare de
semnături în plus și că, în principiu, toate semnăturile trebuie verificate, cel
puțin până la atingerea sumei necesare de semnături valabile. Numai în cazul
în care pragul de semnături valabile nu este atins după verificarea tuturor
semnăturilor atunci ar trebui sa i se refuze înregistrarea unui candidat.
Au fost înregistrați 3.736 de candidați la primărie, 39.422 de candidați în
oraș/sat și 6.971 de candidați la raion/municipii pentru consiliile locale,
cu 19 candidați la primărie (840 pentru consiliul municipal) la Chișinău
și 11 (334 pentru consiliul municipal) la Bălți95. Procesul de înregistrare
a candidaților a avut ca rezultat o multitudine de candidați reprezentanți
ai partidelor politice, dar niciun candidat independent nu a fost în măsură
să satisfacă cerințele greoaie pentru participarea la cursa electorală în
municipiile Chișinău și Bălți. Cel mai mare număr de candidați au fost
nominalizați de Partidul Socialist (PSRM), Partidul Democrat (PDM) și
blocul ACUM. Părțile au fost autorizate să își modifice listele, iar candidații
au putut să își retragă candidatura cu cel mult șapte zile înainte de ziua
alegerilor.
ENEMO a observat că datele privind numărul de candidați independenți
și/sau liste partidelor cărora li s-a refuzat înregistrarea, precum și listele
de partide finale și listele candidaților care candidează la alegeri nu erau
disponibile pe pagina de internet a CEC. Pe lângă faptul că cetățenilor li se
refuză posibilitatea de a consulta aceste informații înainte de a alege, aceste
informații nu au fost disponibile chiar și la cerere către CEC și nu au fost
furnizate Misiunii.
ENEMO consideră că CEC ar trebui să elaboreze proceduri clare pentru
colectarea și totalizarea informațiilor privind candidații, sub forma unei liste
comune a tuturor candidaților care sunt înscriși în alegerile locale, și să le facă
disponibile pentru consultare publică înainte de Ziua Alegerilor. Informațiile
privind înregistrarea candidaților ar trebui să fie disponibile și furnizate de
CEC în timp util, pentru a crește transparența procesului.

Art. 47, Paragraful. 3
Memoriul Oficial CEC din 7 octombrie 2019 „Alegerile Locale Generale și Alegerile Parlamentare noi din 20 octombrie 2019”.
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VI. CAMPANIAELECTORALĂ
ȘI FINANȚAREA CAMPANIEI
Campania Electorală
Dreptul la campanie este acordat cetățenilor Republicii Moldova, partidelor
și altor organizații socio-politice, blocurilor electorale, candidaților și
reprezentanților autorizați ai candidaților, care au dreptul la campanie în
urma înregistrării listei sau candidatului partidului respectiv.

ENEMO a evaluat că Codul Electoral include câteva dispoziții și neclare în ceea
ce privește agitația, în timp ce unele dispoziții par excesiv de restrictive. De
exemplu, definiția agitației este prea restrânsă să includă multe cazuri care
ar putea fi considerată agitație (care nu conține un „îndemn” la vot), cum ar
fi concertele sau prezența înalților oficiali de stat la evenimentele partidelor
politice respective.96 Pe de altă parte, Codul Electoral conține restricții
disproporționate la utilizarea simbolurilor și imaginilor naționale97, care se
bazează pe libertatea de exprimare (garantată de articolul 32 din Constituția
Moldovei98 care, printre alte prevederi, consacrează libertatea de exprimare
prin imagine) și este în contradicție cu standardele internaționale privind
libertatea de exprimare99.
În plus, nu sunt incluse dispoziții specifice privind desfășurarea celui
de-al doilea tur pentru alegerile de primar în lege, de exemplu, dispoziții
privind momentul în care concurentii electorali au fost autorizați să reia
agitația între cele două tururi. ENEMO recomandă să se prevadă o definiție
mai cuprinzătoare și mai favorabilă incluziunii a agitației electorale în cadrul
juridic, pentru a acoperi toate instanțele și aspectele noțiunii de agitație,
inclusiv pentru al doilea tur. În plus, ar trebui reluate în considerare restricțiile
privind campaniile (cum ar fi utilizarea simbolurilor naționale și a imaginilor),
pentru a alinia legislația Moldovenească la standardele internaționale privind
libertatea de exprimare.

Ca parte a amendamentelor din august 2019 la Codul Electoral, noțiunea de
“zi a tăcerii” și interzicerea agitației în ziua alegerilor a fost restabilită în lege.
În conformitate cu Articolul 52 din Codul Electoral, agitația cu douăzeci și
patru de ore înainte de ziua votului și în ziua alegerilor este interzisă (cu
excepția mesajelor de campanie deja plasate pe Internet și afișelor afișate
anterior înainte de această perioadă)100.

Articolul 1, Termenii Generali ai Codului Electoral, definește termenii “Campanie Electorală” ca: “acțiunile pregătitoare menite să difuzeze
informații care conțin mesajul de vot și are scopul de a determina alegătorii să voteze pentru unii sau alți competitori electorali”.
97
Art. 52, Alin. 8: “În scopul publicității electorale nu vor fi utilizate imagini care reprezintă instituții de stat interne sau străine sau autorități
publice sau organizații internaționale. Este interzisă combinarea culorilor și/sau a sunetelor care sunt asociate cu simbolurile naționale sau cu
Republica Moldova sau cu un alt stat, pentru a utiliza materiale care descriu personalitățile istorice ale Republicii Moldova sau ale altor state,
simboluri ale altor state sau organizații internaționale sau imagini ale funcționarilor străini.”
98
Art. 32, Alin. 1 din Constituția Republicii Moldova prevede: “fiecărui cetățean i se va garanta libertatea de gândire și de opinie, precum și libertatea de exprimare în public prin cuvinte, imagini sau orice alte mijloace posibile”.
99
Pactul Internațional cu Privire la Drepturile Civile și Politice (PIPDCP) din 1966 Articolele 19 și 25; 1948 Declarația Universală a Drepturilor
Omului, Articolul 19; Documentul de la Copenhaga din 1991, punctul 7,7.
100
Codul Contravențional care conține amenzi pentru agitație în ziua alegerilor sau în ziua precedentă a fost modificat la 4 octombrie: agitația în
ziua precedentă a zilei de vot sau în ziua alegerilor va fi sancționată cu amendă de 10-20 de unități convenționale pentru persoane private și o
amendă de 40-50 de unități convenționale pentru persoană oficială sau candidat electoral..
96
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Potrivit legii, candidaților li s-a permis să înceapă agitația în ziua următoare
înregistrării lor oficiale de către respectivele CECE-uri. Din cauza datelor oficiale
de începere variind în funcție de timpul de înregistrare, perioada oficială de
agitație a variat între candidați. Observatorii ENEMO, precum și interlocutorii
misiunii au raportat în cazurile de agitație timpurie, candidații care își
încep campaniile înainte de a fi înregistrați oficial (de exemplu, distribuirea
materialelor campaniei înainte ca procesul de înregistrare să fi fost încheiat
oficial), astfel încurcând astfel pe principiul egalității de șanse. Egalitatea de
șanse nu este garantată între participanții electorali din cauza lipsei unei date
uniforme de începere a campaniei și absența sancțiunilor privind agitația
timpurie. ENEMO recomandă raționalizarea și uniformarea termenelor pentru
agitație, pentru a permite ca toate termenele de înregistrare a candidaților să
expire înainte de începerea perioadei oficiale de campanie. Acest lucru ar trebui
să permită tuturor concurenților electorali să înceapă agitația la aceeași dată
oficială, creând astfel un teren de egalitate mai echitabil și aducând legislația în
concordanță cu standardele și principiile internaționale ale egalității de șanse101.
În plus, Codul Electoral ar trebui să ofere condiții și să ofere mijloace CEC să aplice
sancțiuni proporționale și descurajatoare împotriva agitației timpurii.
Agitația electorală a fost, în general, slabă în perioada preelectorală, cu variații
de vizibilitate în funcție de regiune, dar cu o creștere notabilă în săptămâna
anterioară primului tur și între cele două tururi. În general, campania electorală
poate fi evaluată ca fiind pașnică și calmă, agitația fiind desfășurată în mare parte
prin mitinguri și concerte, mici întâlniri ale comunității cu alegătorii, dezbateri
și talk-show-uri, vizite din ușă în ușă, promovarea pe social media și distribuirea
materialelor tipărite la corturi sau alte locații.
Candidații au putut să facă campanie liberă în general. Cu toate acestea, în
majoritatea circumscripțiilor, interlocutorii ENEMO au declarat că s-a pus
accentul pe distribuirea pliantelor și pe întâlnirile directe cu alegătorii din cauza
lipsei de spațiu publicitar în mai multe localități. Unii candidați independenți
au susținut că nu dispun de resurse suficiente pentru publicitatea TV și radio
și, deși în majoritatea zonelor, autoritățile locale au stabilit locații speciale
pentru afișarea materialelor de campanie, reprezentanții partidului au
exprimat, de asemenea, critici privind lipsa amplasamentelor pentru agitație.
Câțiva interlocutori ENEMO au menționat plasarea timpurie a panourilor de
afișare a agitației limitând spațiul panoului publicitar. Preocupări ar trebui să
fie ridicate cu privire la lipsa unui acces echitabil la spațiul publicitar pentru
agitație, deoarece limitează principiile de echitate pentru desfășurarea
campaniilor.

De asemenea, în mai multe cazuri, observatorii au raportat pe materiale
de campanie plasate în locuri nedesemnate102 și fără indicarea sursei de
finanțare (cu încălcarea legii). În puține cazuri, afișele campaniei au fost
observate în locuri neautorizate din Capitală, iar în cazuri izolate, observatorii
au remarcat materiale deteriorate ale campaniei în localități mai ales din
preajma Chișinăului103. ENEMO recomandă autorităților polițienești competente
să dispună de suficiente instruiri, orientări și resurse pentru a investiga în mod
sistematic cazurile de materiale ilegale de campanie, precum și cazurile de plasare
timpurie a materialelor campaniei (inclusiv panouri publicitare).

ICCPR art.25
Poliția a primit 55 de reclamații cu privire la postarea afișelor electorale în locuri nedesemnate pe toată perioada campaniei electorale
(în 32 de cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi).
103Poliția a primit unsprezece plângeri cu privire la avarierea materialelor electorale (într-un caz ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi).
101
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În ciuda desfășurării campaniei într-un mediu liber, ENEMO ridică
îngrijorări cu privire la mai multe cazuri de „PR negru” și agitație negativă
adresată candidaților, în special pe social media, sub formă de discursuri
de ură, discreditare și atacuri verbale ad hominem, care a crescut brusc în
turul doi. În special, cele mai proeminente cazuri s-au referit la candidații
care candidează în municipiul Chișinău, deși alte cazuri au fost raportate de
observatori din întreaga țară. Ar trebui să se creeze îngrijorări cu privire
la discursul de ură și la „PR-ul negru” care a marcat campania, deoarece
aceasta este în contradicție cu drepturile politice și cu standardele
internaționale104.

În primul tur, din cele 46 de partide politice înregistrate în Moldova, 21 au
participat la alegeri cu candidați și liste înregistrate. În ceea ce privește
vizibilitatea partidelor politice și a campaniilor candidaților lor afiliați,
Partidul Socialist (PSRM), Blocul ACUM și Partidul Democrat (PDM) au fost
cele mai vizibile din întreaga țară, având un număr mai mare de candidați.
Într-o măsură mai mică, partidele politice Shor și Partidul Poporului
European din Moldova (PPEM) au avut și campanii vizibile, în special în
primul tur. Principalele teme de agitație au gravitat în jurul infrastructurii și
dezvoltării economice locale, dar și ocuparea forței de muncă, reconstrucția
infrastructurii, reforma educației, promisiuni de îmbunătățire a drumurilor
și aprovizionarea cu apă, modernizarea transportului public și creșterea
venitului cetățenilor (în primul rând pensionarii). Polarizarea în cadrul
coaliției de guvernare, în special la Chișinău în al doilea tur, a format
retorica de agitație pentru infrastructură, urbanism, reglementarea pieței
imobiliare și probleme sociale. ENEMO a observat în special cum competiția
locală pentru alegerea primarului capitalei a primit atenție națională, iar
concurența dintre candidații la primărie din partea PSRM, Ion Ceban și
blocului ACUM, Andrei Nastase, a relevat și mai mult decalajul politic din
cadrul coaliției guvernamentale.
Imaginea, sau participarea directă a liderilor partidelor și a politicienilor
naționali a fost utilizată în mod activ în campania electorală. ENEMO și-a
exprimat îngrijorarea înainte de primul tur privind implicarea directă a
primarilor și a oficialilor guvernamentali în agitație, de exemplu primarii
interimari care militează în numele foștilor primari care au demisionat
pentru a candida pentru realegere105.A fost raportată utilizarea spațiilor
și a echipamentelor primăriei pentru a desfășura întâlniri, precum și
estomparea liniilor dintre funcționari candidați și funcționari în funcție,
ceea ce este în contradicție cu standardele internaționale106.
Poliția a primit unsprezece plângeri cu privire la avarierea materialelor electorale (într-un caz ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi).
Art. ICCPR 17: “1. Nimeni nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale cu viața privată, familia, casa sau corespondența sa, și nici
atacurilor ilegale asupra onoarei și reputației sale. 2. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor astfel de ingerințe sau atacuri.”
105
În plus, acuzațiile membrilor comisiei electorale implicați în agitație au fost raportate de observatorii ENEMO în cazuri izolate.
106
Documentul de la Copenhaga afirmă în mod clar prin Par. 5,4 că Statele participante convin să urmeze: “o separare clară între Stat și partidele
politice; în special, partidele politice nu vor fi fuzionate cu Statul”; Orientările Comune ale Comisiei de la Veneția pentru Prevenirea și Reacția
la Abuzul de Resurse Administrative în Timpul Proceselor Electorale definesc utilizarea abuzivă a resurselor administrative după urmează:
“resursele administrative sunt umane, financiare, materiale, în natura și alte resurse imateriale de care se bucură atât operatorii tradiționali,
cât și funcționarii publici în cadrul alegerilor, care derivă din controlul lor asupra personalului din sectorul public, finanțe și alocări, accesul la
facilitățile publice, precum și resursele de care se bucură sub formă de prestigiu sau prezența publică care provine din poziția lor de ofițeri aleși
sau publici și care se pot transforma în mențiuni politice sau în alte forme de susținere.” În ceea ce privește prevenirea și utilizarea abuzivă a
resurselor administrative în cadrele juridice ale țărilor, a se vedea punctul B, punctul 1,1.
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Puține reclamații oficiale au fost depuse cu privire la cumpărarea voturilor107
(se pare că, în mare parte, din cauza lipsei de dovezi), iar în cazuri izolate,
contestațiile oficiale au fost adresate poliției și / sau CEC cu privire la
utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative.Cu toate acestea,
ENEMO remarcă faptul că acuzațiile fostilor primari care foloseau spații
și echipamente ale municipiului erau în curs de desfășurare pentru al
doilea tur și au fost rareori obiectul contestațiilor oficiale. De asemenea,
observatorii au fost informați despre acuzațiile de distribuire a banilor și
bunurilor și, într-un singur caz, au observat direct distribuirea bunurilor
alimentare108 alegătorilor.

Guvernul și înalți oficiali ai statului au mobilizat eforturile sub formă de
declarații (inclusiv de la Primul-Ministru și de la Speakerul Parlamentului), un
grup de lucru și un plan de acțiune pentru a oferi soluții la problema utilizării
abuzive a resurselor administrative în timpul perioadei electorale109. Cu
toate acestea, în cadrul acestor alegeri, ENEMO consideră că instrucțiunile
insuficiente care vizează în mod specific primarii și candidații la primărie
și lipsa sancțiunilor aplicate au subminat considerabil aceste eforturi. De
exemplu, aceste eforturi nu au împiedicat implicarea unor înalți oficiali
de stat care să sprijine în mod deschis candidații la primărie de la părțile
respective în turul doi, în timpul evenimentelor campaniei sau pe paginile
lor de socializare110. În plus, observatorii au raportat mai multe cazuri de
implicare a parlamentarilor în favoarea candidaților la primărie, ceea ce ar
fi putut afecta principiul egalității de șanse111.

Deși nu sunt cuprinse dispoziții explicite cu privire la cele de mai sus în
Codul Electoral, ar trebui ridicate îngrijorări în ceea ce privește estomparea
liniei dintre stat și partid (precum și între funcționarii oficiali și candidații
care candidează la alegeri), care este în contradicție cu standardele
internaționale112 și creează un teren de joc dezlănțuit. ENEMO constată că
această problemă rămâne sancționată insuficient în cadrul legal113. ENEMO
recomandă furnizarea de către autoritățile competente a mijloacelor de
investigare sistematică a cazurilor raportate de abuz de resurse administrative
și tragerea făptașilor la răspundere. Deși instanțele și CEC pot aplica sancțiuni,
variind de la amenzi la retragerea concurenților electorali în cele mai severe
cazuri, o redefinire a noțiunii de abuz de resurse administrative este necesară
în Codul Electoral pentru a include toate cazurile menționate mai sus, în special
implicarea funcționarilor de stat în agitații și abateri ale foștilor primari/
primari care candidează pentru realegere.
18 dosare au fost depuse la poliție.
Distribuția cartofilor în Căușeni a fost observată direct de către MOA. Persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități au primit vouchere pentru produsele alimentare în primărie. Potrivit interlocutorilor ENEMO cu toate acestea, acești cartofi nu au fost documentați în nici un fel, și nu a existat nici o
decizie de consiliului cu privire la aceștia. Când a fost întrebată despre caz, poliția a răspuns observatorilor că aceasta a fost o “distribuție legală a cartofilor”.
109
Cu toate acestea, deși informațiile au fost furnizate la cerere, ENEMO observă că planul de acțiune și informațiile despre grupul de lucru nu au fost
publicate online pentru public.
110
Comisia de la Veneția din 2016 “Orientări Comune pentru Prevenirea și Reacția la Abuzul de Resurse Administrative în timpul Proceselor Electorale”:
OSCE/ODIHR a definit “abuzul de resurse de stat” (terminologia utilizată, precum și de alte instituții internaționale) ca “avantajul necuvenit obținut de
anumite părți sau candidați, prin utilizarea pozițiilor lor oficiale sau a legăturilor cu instituțiile guvernamentale, pentru a influența rezultatul alegerilor”
(par. I, punctul 11.).
111
De exemplu. în Anenii Noi, Sanatauca, Comrat, Basarabeasca, Taraclia, Cismichioi, Vulcănești, Cantemir, Bălți și mai multe așezări din raionul Orhei.
112
Documentul de la Copenhaga din 1990, Par. 5.4 afirmă că ar trebui să existe: “o separare clară între Stat și partidele politice; în special, partidele
politice nu vor fuziona cu Statul.”; Codul de Bune Practici al Comisiei de la Veneția în Materie Electorală din 2002, Par. 2.3. a.: „Egalitatea de șanse trebuie
garantată atât pentru partide, cât și pentru candidați. Aceasta implică o atitudine neutră din partea autorităților statului, în special în ceea ce privește:
i.campania electorală; ii. acoperirea de către mass-media, în special de către publicitatea din mass-media; iii. finanțarea publică a partidelor și campaniilor.”; Par. 3.1, a.: “Autoritățile de Stat trebuie să își respecte datoria de neutralitate.” Și c.: “Sancțiunile trebuie impuse în cazul încălcării obligației de
neutralitate și a libertății alegătorilor de a-și forma o opinie.”
113
Codul Electoral prevede doar (Art. 52 alin. 7) că: “Candidații nu pot utiliza mijloace și bunuri publice (resurse administrative) în timpul campaniilor
electorale, în timp ce autoritățile / instituțiile publice și alte instituții conexe nu pot trimite / acorda bunuri publice sau alte beneficii pentru candidați,
cu excepția cazului în care un contract este încheiat în acest scop, oferind condiții egale tuturor candidaților.”
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În plus, ENEMO recomandă ca CEC să primească mijloacele de punere în aplicare
a monitorizării cuprinzătoare a campaniilor electorale ale candidaților și ale
partidelor, prin urmărirea evenimentelor și activităților campaniei, pentru
a asigura o mai bună aplicare a sancțiunilor împotriva concurenților care
încalcă regulile de agitație. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să impună CEC
să administreze sancțiuni mai puternice față de campaniile partidelor și ale
candidaților care prezintă discrepanțe între cheltuielile raportate din fondurile
lor electorale și nivelurile efective de agitație pe teren.

Finanțarea Campaniei
Mai multe modificări au fost aduse Codului Electoral în august 2019 privind
cadrul de finanțare a partidelor și campaniilor electorale. Principalele
modificări au inclus permisiunea contribuțiilor financiare ale cetățenilor
moldoveni cu fonduri din străinătate114, care este în conformitate cu
recomandările anterioare ale ENEMO și poate fi evaluată pozitiv, deoarece
a ridicat o restricție disproporționată a participării politice. Au fost reduse
plafoanele donațiilor către candidați și partidele politice115, iar partidelor
politice li s-a permis să accepte donații din fondurile lor electorale doar de
la începutul campaniei electorale (spre deosebire de începerea procesului
electoral anterior) . În plus, interdicția acordării de sprijin financiar sau
material de către persoanele juridice partidelor și campaniilor electorale a
fost consolidată în lege, în cazurile în care au încheiat contracte de achiziții
cu mai puțin de trei ani înainte de alegeri (a crescut de la un an înainte de
alegerile anterioare).

Codul Electoral conține dispoziții pentru raportarea financiară a partidelor
și candidaților, care sunt în general în conformitate cu standardele
internaționale de transparență a finanțelor politice117. Conform legii118,
veniturile și cheltuielile concurenților electorali ar trebui să fie furnizate
din conturi bancare dedicate (fonduri electorale). Banii fondului electoral
pot fi folosiți de concurenții electorali numai după declararea sa la CEC,
sau CECE-ul respectiv pentru candidații independenți119. Partidele politice
și candidații au dreptul să primească donații în perioada electorală numai
la fondurile lor electorale. Sunt permise împrumuturi de stat fără dobândă
pentru susținerea partidelor politice și a candidaților și rambursate sau nu
în funcție de numărul de voturi exprimate pentru concurent.

Legea modificată stabilește diferite plafoane pentru donațiile făcute de cetățenii Republicii Moldova cu venituri obținute din străinătate. De
exemplu, 3 salarii medii lunare pentru cetățenii Moldoveni care dețin o funcție publică, funcționari publici sau angajați ai organizațiilor publice
(plafonul donațiilor nu trebuie să depășească 10% din veniturile lor anuale și nici nu trebuie să depășească 6 salarii medii lunare în anul respectiv).
Aceleași prevederi au fost incluse în Legea nr. 294/2007 privind Partidele Politice privind donațiile făcute unuia sau mai multor partide politice
într-un an bugetar.
115
În conformitate cu modificările legale din august 2019, plafoanele donațiilor făcute de o persoană fizică pentru o campanie electorală au fost
reduse de la 50 la 6 salarii medii lunare în anul respectiv, și de la 100 la 12 salarii medii lunare în cazul persoanelor juridice.
116
Articolul 41 din Codul Electoral, secțiunea d) precizează că plafonul fondurilor care pot fi transferate concurenților electorali în conturile
fondurilor lor electorale este stabilit în lege la 0,05% din veniturile bugetului de stat pentru anul respectiv, iar plafonul maxim pe circumscripție
este determinat de CEC prin înmulțirea unui coeficient stabilit (calculat prin împărțirea plafonului general cu numărul total de alegători din țară)
cu numărul alegătorilor din circumscripția respectivă.
117
De exemplu, standardele de Transparență Internațională includ prevederi precum: “partidele politice, candidații și politicienii ar trebui să
dezvăluie mijloace, venituri și cheltuieli unei agenții independente. Aceste informații ar trebui prezentate în timp util, anual, dar mai ales înainte
și după alegeri. Ar trebui să enumere donatorii și valoarea donațiilor lor, inclusiv contribuțiile în natură și împrumuturile și ar trebui să enumere
și destinațiile cheltuielilor. Informațiile ar trebui să fie puse la dispoziția publicului în timp util, astfel încât publicul să poată ține cont de acestea
înainte de alegeri.”mpaign has been reduced from 50 to 6 average monthly wages in the respective year, and from 100 to 12 average monthly
wages in the case of legal persons.
118
Articolul 41, Paragraful 2(a) din Codul Electoral.
119
Articolul 41, Paragraful 2(i) din Codul Electoral.
114
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În plus, deși legea stabilește că donațiile de la companii care au primit
finanțare publică pentru contracte de achiziții cu mai puțin de trei ani înainte
de ziua alegerilor nu pot dona către concurenti, nu există nicio măsură care
să garanteze că donatorii nu primesc finanțare publică după alegeri. ENEMO
recomandă extinderea interzicerii companiilor care primesc finanțare publică
de la donarea partidelor politice sau a concurenților electorali, atât la alegerile
anterioare, cât și după acestea.
Concurenții electorali reprezentând partidele politice și blocurile electorale,
precum și candidații independenți, au fost obligați să prezinte CEC un raport
privind mijloacele financiare acumulate și cheltuielile suportate pentru
campaniile lor electorale în termen de 3 zile de la deschiderea fondului
electoral, și mai departe o dată pe săptămână (pentru partide și blocurile
electorale), și o dată la două săptămâni pentru candidații independenți.
Rapoartele trebuiau publicate pe site-ul oficial al CEC în termen de 48 de
ore de la primire pentru partide și blocuri electorale. Pentru candidații
independenți, CECE-urile au fost responsabile pentru publicarea unor astfel
de rapoarte pe paginile web ale administrațiilor publice locale respective
în termen de 48 de ore. În toate cazurile, rapoartele privind finanțarea
campaniilor electorale pentru întreaga perioadă electorală trebuiau
înaintate CEC de către concurenții electorali, cu cel puțin două zile înainte
de ziua alegerilor. Rapoartele trebuiau publicate pe pagina oficială a CEC în
termen de 48 de ore120. Pentru a spori transparența finanțărilor campaniilor,
ENEMO recomandă concurenților electorali să informeze electoratul cu
privire la cheltuielile și donațiile primite în mod regulat, pe lângă rapoartele
săptămânale formale și obligatorii.
Înainte de primul tur, CEC a adoptat un Regulament pentru finanțarea
campaniei la 17 septembrie (cu doar două zile înainte de expirarea
termenului de înregistrare a candidaților și, astfel, deja în campanie pentru
unii concurenți) și a fost modificat doar o săptămână mai târziu (la 24
septembrie), deja cu cinci zile în perioada completă a campaniei121. Mai mult,
reglementările financiare pentru alegerile parțiale parlamentare până la
următoarele alegeri parlamentare generale au fost reglementate printrun regulament separat122. ENEMO a ridicat îngrijorări că acest lucru ar fi
putut provoca confuzie pentru concurenții electorali, respectiv partidele
implicate la ambele alegeri, precum și pentru organele electorale.

În plus, ENEMO a invocat preocupări cu privire la partidele politice cu
liste înregistrate care nu au raportat la CEC, în pofida cerințelor legii din
primul tur. Patru partide nu au prezentat rapoarte financiare privind
cheltuielile fondurilor lor electorale în primul tur: Partidul Socialist
din Moldova123, Partidul Politic Partidul Muncii, Partidul “Patrioții din
Moldova” și “Partidul Rus-Slavean al Moldovei”. Acestea au fost sancționate

CEC și CECE-urile de nivel I și II au fost responsabile de supravegherea finanțării campaniilor electorale. Acestea erau obligate să primească
rapoartele financiare ale concurenților electorali, să verifice exactitatea acestora, respectarea cerințelor cadrului legal și puteau aplica sancțiuni
(sub formă de avertismente și amenzi, confiscarea fondurilor, proceduri contravenționale, suspendarea finanțării publice și anularea de înregistrare a unui concurent electoral). Alte organisme competente, cum ar fi instanțele judecătorești, ar putea impune sancțiuni concurenților în
cazurile de deschidere a procedurilor penale sau administrative
121
Regulamentul CEC adoptat pe 17 septembrie, modificat pe 24 septembrie.
122
Regulamentul CEC modificat in decembrie 2018.
123
A nu se confunda cu PSRM.
120
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cu un avertisment pentru încălcarea articolului 41 alineatul (2) din Codul
Electoral, pentru neinformarea CEC că nu intenționau să deschidă conturi
de fonduri electorale și, prin urmare, nu au prezentat rapoarte financiare124.
Partidul Muncii, Partidul “Patrioții din Moldova “ și “Partidul Ruso-Slavean
al Moldovei” au fost avertizate în repetate rânduri pentru nerespectarea
acestor dispoziții, inclusiv după primul tur125.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al CEC126, Partidul
Socialistilor (PSRM) și “Partidul Nostru” a avut cele mai mari sume în
fondurile lor electorale și nivel de cheltuieli (până la 18 octombrie, sfârșitul
perioadei campaniei pentru primul tur)127.
Majoritatea partidelor cu candidați în turul doi și-au trimis rapoartele
financiare până la termenul legal (1 noiembrie), care au fost postate la timp
de CEC pentru ca alegătorii să le poată consulta128. Cele șase partide cu cea
mai mare valoare a cheltuielilor de campanie raportate au fost Partidul
Socialistilor (PSRM), Partidul Nostru, Partidul Shor, Partidul Liberal Democrat
din Moldova, blocul ACUM și Partidul Democrat din Moldova (PDM)129.

Potrivit revizuirii de către CEC a fondurilor electorale ale partidelor,
plafonul general al donațiilor nu a fost, în general, depășit de niciun
concurent electoral care și-a prezentat rapoartele. Cu toate acestea, din
datele conținute în rapoartele prezentate, CEC a constatat că, în cazul a doi
concurenți electorali - “Democrația Acasă” și “Partidul Popular Român”
-dimensiunea de donații primite de la persoane fizice a depășit plafonul
instituit prin articolul 41 alineatul (2) din Codul Electoral130. De asemenea,
li s-a aplicat un avertisment de către CEC.
ENEMO a evaluat că cadrul și cerințele pentru finanțarea campaniilor
erau în general în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și
GRECO131. Cu toate acestea, pe lângă sancțiunile slabe și nedescurajatoare,
ENEMO a remarcat lipsa unor mecanisme eficiente de supraveghere
și verificarea sistematică de către CEC a discrepanțelor dintre sumele
raportate și agitația desfășurată de concurenții electorali.
De asemenea, CEC a obligat blocul ACUM să plătească la bugetul de stat o sumă de 2549,45 lei, pe care partea a plătit-o la 23 octombrie, corespunzând sumei donate de persoana juridică LANTAV-PRIM SRL și acceptată cu încălcarea prevederilor Art. 41 alin. (3) din Codul Electoral.
125
Avertismentele au fost aplicate anterior prin decizia CEC nr. 2835 din 22 octombrie 2019 “Cu privire la rapoartele concurenților electorali
privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019”.
126
https://a.cec.md/ro/sustinerea-financiara-a-concurentilor-electorali-6172.html. În turul doi, Mișcarea social-politică „Forta Nouă” și „Partidul Poporului Român” nu au prezentat rapoarte privind finanțarea campaniei electorale și nici informații despre faptul că vor organiza activități
care nu presupun cheltuieli financiare, prin urmare, nu au respectat dispozițiile articolului 41 alineatul (2) din Codul Electoral, fapt pentru care
li s-a aplicat în mod repetat o sancțiune constând într-un avertisment.
127
PSRM a raportat aproximativ 6,5 milioane lei (4, 9 milioane cheltuite) și “Partidul Nostru” aproximativ 5,131 milioane lei (4,6 milioane cheltuite). Partidul Shor a raportat aproximativ 4,135 milioane lei (4,135 milioane cheltuite), Partidul Liberal Democrat (PLDM) puțin peste 3
milioane lei (2,922 milioane cheltuite), în timp ce blocul ACUM a raportat aproximativ 2,435 milioane lei (2,430 milioane cheltuite), și Partidul
Democrat (PDM) aproximativ 1,665 milioane lei (1,664 milioane cheltuite).
128
Rapoartele au fost publicate de cele mai multe ori în timp util de către CEC în ziua următoare obținerii lor, în conformitate cu art. 43 alin. 4 din Codul Electoral.
129
https://a.cec.md/ro/sustinerea-financiara-a-concurentilor-electorali-6172.html
130
Potrivit căruia un donator individual poate face donații în numerar în sumă de până la 3 salarii medii pe economie pe an, ceea ce constituie
suma de 20,925.00 lei, iar donațiile care depășesc această limită ar trebui făcute exclusiv prin intermediul serviciilor bancare.
131
Grupul de State Împotriva Corupției (GRECO) a fost înființat în 1999 de către Consiliul Europei pentru a monitoriza respectarea de către
Statele membre a standardelor anticorupție ale organizației.
124
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În plus, modelul de raportare furnizat concurenților electorali de CEC
pentru raportarea cu privire la cheltuielile din fondurile lor electorale
nu este suficient de detaliat pentru a oferi o evaluare cuprinzătoare a
nivelului cheltuielilor pentru anumite elemente (cum ar fi publicitatea
pe rețelele sociale, de exemplu). ENEMO consideră că lipsa unor rapoarte
financiare mai detaliate, combinată cu o lipsă de supraveghere a
finanțării campaniilor, ar fi putut crea condiții de concurență inechitabile
și ar fi sporit riscul de “finanțare din umbră” a campaniilor electorale.
Interlocutorii ENEMO și-au exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire
la astfel de riscuri, și anume sume considerabile de fonduri care nu au fost
raportate. Unele dintre aceste afirmații au ajuns la o atenție considerabilă
în mass-media, care ar putea afecta nivelul de încredere al alegătorilor în
corectitudinea procesului electoral.
Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția
recomandă ca partidele politice, candidații și finanțarea campaniei
electorale să fie transparente132. Prin urmare, ENEMO recomandă
îmbunătățirea calității analizei rapoartelor financiare, acordând o atenție
deosebită încălcărilor majore și cheltuielilor nedeclarate (“ fonduri din
umbră”) care limitează corectitudinea alegerilor. În acest sens, legiuitorul
ar trebui să aloce resurse suficiente CEC pentru a efectua o monitorizare
cuprinzătoare a finanțării campaniilor electorale și a se coordona cu alte
instituții de stat ori de câte ori este necesar. Ar trebui dezvoltată o metodologie
cu persoane specializate dedicate sau cu un departament dedicat în cadrul
CEC, pentru a monitoriza nu numai venitul concurenților electorali (și anume
donațiile către fondurile lor electorale), ci și pentru a verifica cheltuielile
declarate și adecvarea acestora cu evenimente concrete de campanie și
mijloace de campanie. CEC, care dispune de o serie de sancțiuni la dispoziția
sa, enumerate în Codul Electoral, nu ar trebui să își limiteze sancțiunile la
avertismentele repetate și nedescurajatoare.

CEC a mobilizat eforturile de coordonare cu alte instituții de stat, cum ar fi
Serviciul Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru a verifica
originea surselor de finanțare din fondurile electorale ale concurenților (și
anume donațiile donatorilor individuali care nu au declarat nici un venit
și nu au primit nici un beneficiu social pentru 2016-2019). Controalele de
fond asupra entităților juridice și dacă au fost sau nu angajate în contractele
de achiziții publice în ultimii trei ani au fost, de asemenea, coordonate cu
Agenția pentru Achiziții Publice133. ENEMO a felicitat aceste eforturi ca un
pas pozitiv către prevenirea donațiilor ilicite. Cu toate acestea, ar trebui
ridicate îngrijorări cu privire la calendarul cererilor comunicate de CEC
procurorului general pentru investigarea ulterioară a indivizilor care au
donat fonduri partidelor politice, care s-a făcut între cele două tururi de
alegeri. Aceste investigații, indiferent de rezultatul lor, conținea riscul de
a afecta negativ imaginea unor partide, și, eventual, influențând politic
campania electorală. Datorită naturii lor sensibile și riscului de a influența
campania, ENEMO recomandă o mai bună coordonare între instituțiile

Codul de Bune Practici în Materie Electorală, Par. 2.3, punctul d.
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-rapoartele-concurentilor-electorali-privind-mijloacele-banesti-acu-2751_94851.html

132
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implicate și reacția mai rapidă, astfel încât investigațiile să fie complet finalizate
înainte de Ziua Alegerilor, aducând făptașii în fața justiției și care să permită
o decizie mai informată a alegătorilor Moldoveni. În plus, ar trebui avută în
vedere consolidarea și instituționalizarea deplină a cooperării strânse între
diferitele organisme de stat în perioadele electorale, pentru a ține concurenții
electorali răspunzători de cerințele de raportare financiară consacrate în lege.
ENEMO, de asemenea, constată că în Codul Electoral nu sunt stabilite
termene specifice privind examinarea contestațiilor legate de finanțarea
campaniilor electorale. ENEMO recomandă ca legea să conțină dispoziții cu
privire la momentul în care ar trebui formulată o decizie cu privire la aceste
contestații și, ori de câte ori este posibil, ar trebui să fie adresată obligatoriu
înainte de Ziua Alegerilor, în scopul transparenței și informării publicului.

36

ALEGERI LOCALE GENERALE - MOLDOVA 2019

VII. MEDIA DE MASĂ
Peisajul mass-media din Moldova este divers, cu un număr relativ mare
de difuzori media și de o penetrare mare a internetulu, în timp ce massmedia tipărita este în declin. Deși televiziunea rămâne sursa primară de
informații politice, mass-media online, inclusiv rețelele de socializare, oferă
o sursă din ce în ce mai proeminentă de știri și utilizarea lor în scopuri de
campanii electorale pare să fie în creștere, fie ca o modalitate de a comunica
direct cu alegătorii sau ca o platformă pentru publicitatea politică orientată.
Cerințele legale pentru acoperirea mediatică a campaniilor electorale sunt
stabilite în Codul Electoral134, și includ obligația de a oferi o acoperire
echitabilă, echilibrată și imparțială și condiții egale pentru publicitatea
plătită. O serie de interlocutori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la
concentrarea proprietății mass-media, ceea ce subminează multitudinea
de puncte de vedere oferite alegătorilor.

Câțiva concurenți s-au bazat considerabil pe rețelele de socializare pentru a
contacta alegătorii în timpul campaniei. MIOA a observat o campanie intensă
în social media, inclusiv publicitate online. Acest lucru ridică îngrijorarea
atât asupra influenței nejustificate a alegătorilor, deoarece mass-media
online, inclusiv rețelele sociale nu sunt monitorizate și cheltuielile campaniei
neraportate135. MIOA a observat diseminarea “PR-ului negru” pe rețelele
sociale față de unii candidați136, crescând ca intensitate pentru turul doi,
mai ales când se apropia ziua alegerilor. Rapoartele de monitorizare ale
organizațiilor interne au găsit o acoperire părtinitoare a campaniei, în
special sub forma menționării candidaților într-un context negativ.
Ar trebui întreprinse măsuri pentru monitorizarea rețelelor online și a
rețelelor sociale, atât pentru a aborda știrile false (fake news), PR-ul negru
și dezinformarea online și pentru a identifica posibilele costuri implicate de
publicitatea plătită pe social media.

Difuzorii media locali și regionali sunt obligați prin Codul Electoral să
organizeze dezbateri între concurenți pentru alegerile locale, în timp ce cele
naționale au dreptul să facă acest lucru. Cu toate acestea, în ciuda stabilirii
obligației difuzorilor media de a organiza dezbateri, nu sunt prevăzute
sancțiuni în Cod pentru media care nu reușește să facă acest lucru.
Observatorii ENEMO au fost informați cu privire la o serie de dezbateri
organizate în posturile locale de difuziune media și au observat unele dintre
ele. În unele cazuri, candidații au informat observatorii că au primit invitații
la dezbateri într-un termen foarte scurt și nu au putut participa din acest
motiv137. Pe de altă parte, un număr de difuzori media locali și-au exprimat
îngrijorarea cu privire la imposibilitatea de a organiza dezbateri, din cauza
lipsei infrastructurii adecvate și a altor resurse.
Articolul 70 din Codul Electoral.
A se vedea secțiunea Finanțarea Campaniei.
136
În special, au fost observate mai multe pagini de Facebook, dintre care unele gestionate în mod anonim, care publicau în mod activ materiale
denigrante sau batjocoritoare care vizează anumiți candidați. Un număr relativ mare de postări din aceste pagini au fost plătite pentru a ajunge
la o audiență mai mare, ceea ce provoacă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la resursele financiare utilizate și ascunderea fondurilor utilizate
pentru agitație. Codul Electoral nu conține prevederi cu privire la finanțarea politică și a agitației în legătură cu platformele sociale.
137
De exemplu în Orhei.
134
135
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Obligația difuzorilor media locali de a organiza dezbateri pentru alegerile
locale ar trebui revizuită, ținând seama de capacitățile de facto ale acestora.
În cazul în care dispoziția trebuie să rămână în vigoare, Codul Electoral ar
trebui să stabilească, pe lângă obligațiile difuzorilor media de a organiza
dezbateri electorale, sancțiuni relevante în caz de nerespectare a acestora,
astfel încât aplicarea dispozițiilor legale să fie asigurată în mod corespunzător.
Conduita difuzorilor media este reglementată de Codul Serviciilor Media
Audiovizuale138 și reglementările relevante ale CEC139 iar conduita lor
este supravegheată de Consiliul Audiovizualului (CA), care este un organ
permanent.

Difuzorii media aveau obligația de a transmite Consiliului Audiovizual
politicile lor editoriale pentru acoperirea campaniei electorale140 și tipurile
de acoperire pe care le-ar conduce , obligație pe care majoritatea au
respectat-o în termen142. Toți cei 108 difuzori media care și-au prezentat
politica editorială către CA și-au exprimat intenția de a organiza dezbateri.
Difuzorii media au raportat, de asemenea, în întreaga campanie electorală
la CA cu privire la volumul de emisie despre agitație săptămânal. Pe baza
rapoartelor CA143, mulți furnizori nu au respectat obligația de a prezenta
informații Consiliului Audiovizualului cu privire la tipul de acoperire oferit,
în timp ce o serie de difuzori media locali și regionali au raportat că nu
organizează dezbateri electorale, cu încălcarea Codului Electoral. În timp ce
a luat act de acest lucru, CA nu a sancționat nici unul dintre difuzorii media
pentru nerespectarea raporturilor sau organizarea dezbaterilor144.
Pe lângă propriile declarații ale difuzorilor media, CA a monitorizat
conduita a șase difuzori media, patru posturi TV și două posturi de radio145
cu acoperire națională în timpul campaniei electorale și a emis un raport
asupra conduitei lor la fiecare zece zile146 de-a lungul campaniei pentru
primul tur și un raport care acoperă cele două săptămâni dintre cele două
tururi. În timp ce monitorizarea a fost realizată 24 de ore, ceea ce este în
conformitate cu recomandările anterioare ale ENEMO, numărul de difuzori
media monitorizați a fost foarte scăzut și a lăsat în afară un număr de
difuzori media importanți, ceea ce a redus considerabil rolul pe care acest
organ ar trebui să-l joace în monitorizarea conduitei difuzorilor media.

Sancțiunile pe care CA le emite difuzorilor media pentru încălcarea regulilor
de acoperire a campaniei pot varia de la emiterea unui avertisment public
până la revocarea licenței de difuzor media, cu diferite grade de sancțiuni
financiare între ele. De-a lungul perioadei electorale, Consiliul a sancționat
patru dintre televiziunile monitorizate, două dintre ele pentru că nu au
asigurat informații echilibrate publicului147, una pentru că nu a furnizat
informații imparțiale și pentru nefurnizarea interpretării limbajului de

Codul Serviciilor Media Audiovizuale, adoptat prin Legea 174 din 8 noiembrie 2018 și intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019
CEC a adoptat Regulamentul pentru acoperirea campaniei electorale pentru alegerile locale din 20 octombrie în mass-media din
Republica Moldova, la 22 august 2019.
140
Art. 70, paragraful. 2 din Codul Electoral
141
De exemplu, dezbateri, acoperirea activităților campaniei, publicitate.
142
Doar doi difuzori media nu au prezentat politicile editoriale și au fost sancționați de CA la 13 septembrie.
143
Raport privind perioada 20-29 septembrie 2019; Raport privind perioada 30 septembrie 20 octombrie 2019; Raport privind perioada
31 octombrie - 3 noiembrie 2019.
144
28 de posturi TV și 29 de posturi de Radio.
145
Moldova 1, Moldova 2, Prime, Canal 2, Radio Moldova and Radio Tineret.
146
20-29 septembrie, 30 septembrie - 9 octombrie, 10 - 20 octombrie.
174
Moldova-1 TV a fost sancționată cu 10.000 lei (aproximativ 520 Euro) și Moldova-2 cu avertizare publică.
138
139
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semn pentru persoanele cu deficiențe de auz148, și una pentru neasigurarea
interpretării limbajului semnelor pentru persoanele cu deficiențe de auz149.
O serie de difuzori media au fost, de asemenea, sancționați pe parcursul
perioadei electorale, ca urmare a monitorizării din oficiu, dar nu bazate pe
monitorizarea sistematică. ENEMO constată că rapoartele de monitorizare
și uneori deciziile au fost postate pe pagina web cu întârzieri de câteva zile,
ceea ce a diminuat transparența150.

CA a fost, de asemenea, responsabil pentru audierea și judecarea
contestațiilor cu privire la conduita difuzorilor media în timpul campaniei,
în timp ce contestațiile cu privire la media tipărită au putut fi depuse la
instanțele judecătorești. CA s-a pronunțat asupra a trei contestații oficiale și
patru sesizări în perioada electorală. Termenele de revizuire a contestațiilor
au fost observate în două cazuri și încălcate într-unul151. Dintre cele patru
notificări, doar una a fost soluționată în cinci zile de la data depunerii. Deși
legea cere ca contestațiile oficiale să fie examinate numai în cinci zile, dar
nu mai târziu de ziua alegerilor152, nerespectarea notificărilor în timp util
primite de către CA, a diminuat eficiența mecanismului de supraveghere153.
ENEMO evaluează că Consiliul Audiovizualului nu a reușit să asigure
o supraveghere eficace și eficientă a desfășurării difuzorilor media
în toată campania electorală. Sancțiunile tardive, neproporționale și
nedescurajatoare și un proces îndelungat pentru examinarea rapoartelor
de monitorizare au dus la un mecanism de monitorizare ineficient. Mai
mult, eșecul de a adresa contestații în timp util, combinat cu un eșantion
redus și neadecvat de difuzori media monitorizați și reticență aparentă de
a pune în aplicare cadrul legal și de a lua măsuri adecvate, a contribuit la o
scădere suplimentară a eficienței rolului de supraveghere al instituției.
Ar trebui introdus un mecanism mai funcțional și mai inclusiv pentru
supravegherea acoperirii campaniei electorale de către difuzorii media.
Mecanismul ar trebui să asigure o examinare mai frecventă a mediatizării
campaniei, o monitorizare mai largă și un remediu rapid pentru încălcările
observate. Ar putea fi luată în considerare delegarea monitorizării difuzorilor
media în timpul alegerilor la un organ ad-hoc (format din reprezentanți din
diferite părți interesate, inclusiv organizații ale societății civile care lucrează în
domeniul mass-media, CA, CEC și alte părți interesate relevante), care folosește
infrastructura CA pentru monitorizare și propune sancțiuni și alte remedii,
care sunt aplicate fie de CA, fie de CEC.

Moldova-1 TV a fost sancționată cu 10.000 lei (aproximativ 520 Euro) și Moldova-2 cu avertizare publică.
Prime TV a fost sancționată cu un avertisment public la 31 octombrie și cu 5.000 MDL (aproximativ 260 Euro) la 13 noiembrie
149
Canal 2 TV was sanctioned with a public warning on 31 October and with 5,000 MDL on 13 November.
150
Raportul din a doua perioadă de monitorizare, examinat de CA pe 17 octombrie nu a fost publicat pe pagina web a CA în Ziua Alegerilor.
151
Contestația a fost depusă împotriva BTV Moldova, de către candidatul la primărie de la PSRM din municipiul respectiv. La Bălți nu s-a organizat
niciun al doilea tur, deoarece primarul a fost ales în primul tur și astfel contestația a fost respinsă ca neîntemeiată.
152
Art. 73, Alin. 3 din Codul Electoral.
153
Pe baza constatărilor din rapoartele lor de monitorizare, în două ocazii (9 octombrie și 15 octombrie), Organizația Comunității pentru Avocatură și Politici Publice “WatchDog.md” a adresat Consiliului Audiovizual, solicitând ca instituția să examineze acoperirea campaniei de către
șapte posturi de televiziune, furnizând ca dovadă a unei acoperiri părtinitoare în rapoartele lor de monitorizare, conținând constatări detaliate.
Consiliul a răspuns organizației menționând că unii dintre difuzorii media au fost sancționați pe baza acțiunilor din oficiu din partea Consiliului.
Watchdog.md a apelat la Curtea de Apel Chișinău, care a respins recursul. Decizia Curții de Apel a fost atacată la Curtea Supremă, care a anulat
decizia Curții de Apel și a obligat Consiliul Audiovizual să examineze buletinele de știri ale difuzorilor media în perioada de timp indicată în
contestație și să informeze cu privire la constatări.
147
148
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VIII. REPREZENTAREA DE GEN
Actualul cadru juridic pentru alegeri conține mai multe dispoziții
care vizează îmbunătățirea reprezentării genului. Dispoziția privind
asigurarea unor reprezentări echilibrate de gen pe lista candidaților
prin intermediul unei cote obligatorii de 40% pentru fiecare gen a fost
completată cu modificările recente aduse Codului Electoral, cu obligația
de a avea cel puțin patru candidați din fiecare sex în fiecare zece nume
în listele de partid154, urmărind să abordeze clasamentul femeilor
candidate în poziții care nu câștigă. Deși evaluează amendamentul
ca fiind un pas pozitiv, ENEMO consideră că este insuficient pentru
a asigura o reprezentare adecvată a sexului, deoarece patru din zece
candidați din clasament lasă încă spațiu pentru plasarea candidatelor
femeilor în poziții care nu câștigă pe liste.
Mai mult, legea nu include dispoziții care să înlocuiască o candidată
câștigătoare femeie cu următoarea femeie din listă în cazul demisiei
unui consilier femeie, care lasă spațiu pentru înlocuirea lor cu bărbați
candidați după alegeri. Pentru înregistrarea listelor partidelor, CECEurile au urmat decizia și modelul furnizate de CEC155 care conținea
instrucțiuni înșelătoare, conducând CECE-urile să facă calcule
incorecte cu privire la numărul de femei candidate cerute pe listă.
În plus, o serie de liste de la CECE-uri înregistrate care, la momentul
depunerii și acceptării, nu au îndeplinit cota de gen pentru consiliile
locale156.

Chiar dacă participarea generală a candidaților femei pentru consilieri
a fost mare (46% la primul nivel de unități administrative157 și 43%
la nivel raional sau municipal158) și, în pofida măsurilor menite să
îmbunătățească participarea de gen, faptul că, la primul nivel al
unităților administrative doar 36,5% din consilierii aleși159, iar pentru
consilierii raionali sau municipali, doar 27% sunt femei, dezvăluie că
dispozițiile care vizează îmbunătățirea reprezentării de gen trebuie
îmbunătățite pentru a-și atinge ținta, adică cel puțin 40% din fiecare
gen în în calitate de consilieri.

Aproximativ 37% din candidații la primărie160 erau femei, iar în jur de
22% au fost alese primari161.

Art. 46, Alin. 3 din Codul Electoral. O prevedere specială pentru Alegerile Locale din 20 octombrie a fost adoptată cu Legea 113/2019 (art. VII),
prin care un număr de trei candidați pentru fiecare zece nume ar trebui să fie din fiecare sex, menținând în același timp cota de 40 la sută pentru
ambele sexe.
155
Decizia nr.8 / 1049 a CEC din 07.09.2019
156
Anume, în cazurile în care condiția de cel puțin 40% din genul mai puțin reprezentat din numărul total de candidați din listă nu a fost îndeplinită, CECE-urile au acceptat o listă rotunjind numărul până la cel mai apropiat număr întreg (de exemplu, dacă un partid au prezentat o listă
cu 18 candidați, cota de gen de 40% ar fi de 7,2 candidați în acest caz).
157
Din numărul total de 43,074 de candidați pentru consilieri la unitățile administrative de primul nivel 19,709 au fost femei.
158
Din numărul total de 8117 de candidați pentru consilieri la nivel raional sau municipal 3,498 au fost femei.
159
Din numărul total de 10.472 de candidați pentru consilieri la unități administrative de primul nivel 3.823 sunt femei și din 1.108 candidați pentru consilieri
raionali sau municipali 300 sunt femei.
160
Dintr-un număr total de 3761 de candidați la funcția de primar, 1019 au fost femei.
161
Dintr-un număr total de 898 de primari aleși, 196 sunt femei.
154
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ENEMO a remarcat faptul că, spre deosebire de alegerile parlamentare,
nu au existat mecanisme de discriminare pozitive pentru candidații
independenți femei în procesul de colectare a semnăturilor, iar
candidaților femei li s-a cerut să colecteze același număr de semnături
ca și candidații bărbați. De asemenea, ENEMO a remarcat că există
o tendință pozitivă a participării femeilor în calitate de candidați la
primărie la Alegerile Locale organizate din 2011 până în prezent162.
Cu toate acestea, din treizeci și cinci de primari orășănesti aleși, doar
patru erau femei163.
Comisia Electorală Centrală este formată din nouă membri, toți fiind
bărbați. În ceea ce privește calitatea de membru al BESV, femeile au
constituit majoritatea în cele mai multe secții de votare vizitate de
observatorii ENEMO de-a lungul Zilei Electorale în ambele tururi. De
asemenea, femeile au fost în majoritate în poziții de conducere în BESVuri observate, iar femeile președinte164, vicepreședinte165 și secretar166
au predominat.
MOA nu a observat mesajele de campanie care vizează în mod special
politicile pentru femei, în timp ce rapoartele de monitorizare ale
organizațiilor autohtone au arătat o prezență scăzută a femeilor în
știri legate de campanie. Cazurile de PR negru care vizează femeile
candidați au fost raportate la MOA, cel puțin un caz folosind discursul
de ură și limbajul sexist împotriva uneia dintre femeile candidate167.

Participarea femeilor în politică este încă o provocare pentru Republica
Moldova și necesită prevederi legale suplimentare, politici publice
mai bune, dar și eforturi suplimentare din partea partidelor politice
pentru a stimula implicarea femeilor în politicile partidelor și procesul
de luare a deciziilor.

În ceea ce privește dispozițiile legale pentru îmbunătățirea reprezentării,
ENEMO consideră că un clasament obligatoriu al candidaților femeilor
pe listele de partid - cu cel puțin fiecare al treilea candidat pe listă fiind
femeie - ar oferi mecanisme de protejare pentru reprezentarea adecvată
de gen, cu prevederi obligatorii că în cazul demisiei candidaților femei,
candidatul respectiv trebuie înlocuit cu o femeie candidată.

De la aproximativ 19% pentru alegerile locale din 2011, 22% - pentru alegerile locale din 2015 și 27% pentru alegerile locale din 20 octombrie.
Straseni, Drochia, Soroca și Glodeni.
164
Aproximativ 74% în primul tur și 77% în turul doi al Alegerilor Locale Generale din 2019.
165
Aproximativ 84% în primul tur și 77% în turul doi al Alegerilor Locale Generale din 2019.
166
Aproximativ 97% în primul tur și 94% în turul doi al Alegerilor Locale Generale din 2019.
162

163
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IX. MINORITĂȚI NAȚIONALE
În Republica Moldova, persoanele aparținând minorităților naționale
sunt definite prin Lege168 ca persoane care au reședința pe teritoriul
Republicii Moldova, sunt cetățenii acesteia, au particularități etnice,
culturale, lingvistice și religioase care le disting de majoritatea
moldovenilor - origine etnică169. Diferite minorități sunt de obicei
asociate în organizații neguvernamentale, unde peste 100 de organizații
etno-culturale sunt înregistrate la Biroul de Relații Interetnice.

Guvernul a adoptat un Plan de Acțiune170 pentru sprijinul populației de
romi din Republica Moldova pentru anii 2016-2020. Cu toate acestea,
potrivit unor interlocutori, nu a fost alocată finanțare bugetară și nici
măsuri de implementare realizate în cadrul acestui plan de acțiune
la sfârșitul lunii septembrie, când a avut loc prima ședință a grupului
interministerial. Potrivit interlocutorilor ENEMO, Rromii sunt în
special subreprezentați în procesul electoral. Din totalul a aproximativ
250.000 de candidați care au participat la aceste alegeri, doar 50 au
fost etnici romi și doar 16 dintre ei au fost femei171. Mai multe OSC
lucrau ca parte a unui proiect172 care vizează încurajarea și susținerea
participării romilor la alegeri.

Deși toate deciziile CEC au fost publicate în limba de Stat, traducerea
în Rusă a fost, de asemenea, oferită, dar nu în timp util (uneori cu
întârzieri de până la 10 zile). Buletinele de vot au fost tipărite în limba
de Stat și Rusă173 și unele instruiri pentru membrii BESV au fost, de
asemenea, organizate în limba Rusă, în funcție de regiune și preferința
participanților. În ceea ce privește educația alegătorilor în limbile
minorităților, CEC a publicat videoclipuri în limbile Rusă, Ucraineană,
Găgăuză și Romă.
ENEMO recomandă creșterea numărului de materiale legate de alegeri,
destinate să sprijine educația alegătorilor în limbile minorităților, pentru
a le face mai inclusive. În plus, autoritățile de stat ar trebui să elaboreze
un Plan de acțiune pentru a încuraja participarea tuturor minorităților
naționale la procesul electoral și în viața politică în general.

Legea nr. 382 din 19.07.2001, „Cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și asupra statutului juridic al organizațiilor lor”.
Pe baza recensământului din 2014 realizat de Biroul Național de Statistică al Moldovei, populația este formată din următoarele naționalități /
grupuri etnice; Moldoveni (2.068.058 persoane), Ucrainieni (181.035 persoane), Ruși (111.726 persoane), Găgăuzi (126.010 persoane), Români
(192.800 persoane), Bulgari (51.867 persoane), Romi (9.323) și Alte Etnii (13.900 persoane).
170
Decizia completă poate fi găsită la următorul link.
171
“Coaliția “Vocea Romilor”.
172
“Pledoaria Societății Civile pentru Alegeri Libere și Corecte în Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul
de Parteneriat pentru Dezvoltare, Pilgrim demo și Tarna ROM.
173
Pentru alegerile locale din 20 octombrie, CEC a imprimat 7.800.000 buletinele de vot, din care 6.104.000 în limba Română și 1.688.000 în
limba Rusă. Pentru al doilea tur de alegeri locale generale, CEC a imprimat, de fapt, 1.696.664 buletinele de vot, din care 1.289.076 în limba
Română și 407,568 în limba Rusă. Pentru funcția de primar al Chișinăului, CEC a imprimat 635, 921 buletinele de vot, din care 411.979 în
limba Română și 223.942 în limba Rusă.
168
169
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X. INCLUZIUNEA PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI
Legea privind “Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”
garantează, printre altele, că Statul va asigura persoanelor cu
dizabilități dreptul și oportunitatea de a alege și de a fi ales, precum și
dreptul la un nivel adecvat, accesibil și ușor să înțeleagă procedurile și
materialele de vot (punerea în aplicare a acordurilor de vot alternative).
De asemenea, garantează dreptul de a-și exprima alegerea prin vot
secret în alegeri și referendumuri, fără intimidare, precum și dreptul
la libera exprimare a voinței lor în calitate de alegători și, în acest scop,
dacă este necesar și la cerere, să le permită să fie asistați de o persoană
de alegerea lor.

Conform ultimelor date publicate de Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, numărul total de persoane cu dizabilități reprezintă
183.415 de persoane, reprezentând aproximativ 5.2% din populația
totală. Potrivit datelor prezentate de rapoartele Ombudsmanului,
aproximativ 46% din clădirile publice (sediile instituțiilor și autorităților
publice, organele de aplicare a legii, instanțele judecătorești etc.) s-au
conformat într-o anumită măsură condițiilor de accesibilitate stabilite
pentru persoanele cu dizabilități de mobilitate.

În ceea ce privește participarea persoanelor cu dizabilități la procesul
electoral, CEC a întreprins unele etape în această direcție, cum ar fi
publicarea materialelor video în care persoanele cu dizabilități sunt
încurajate să participe la procesul electoral în calitate de alegători.
Faptul că CEC a introdus un site web adaptat pentru persoanele cu
vedere deficitară ar trebui să fie considerat, de asemenea, ca o dezvoltare
pozitivă. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe eforturi pentru a
atinge un nivel adecvat de acces și participare a persoanelor cu dizabilități
la alegeri. Majoritatea secțiilor de votare sunt situate la parterul școlilor
și al altor instituții publice, dar, de asemenea, observatorii ENEMO au
remarcat că secțiile de votare nu erau complet accesibile174 și că peste
60% din secțiile de votare vizitate de observatorii ENEMO din ambele
tururi nu aveau structuri adecvate pentru a facilita accesul persoanelor
cu deficiențe de mobilitate, în timp ce majoritatea CECE-urilor de nivel
I și II erau situate la etaje superioare și, ca atare, erau în principal
inaccesibile persoanelor cu dizabilități.

Aproximativ 60% din secțiile de votare observate.
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Unele activități de împuternicire175, precum și educația alegătorilor
pentru persoanele cu dizabilități a fost organizată și de ONG-urile
locale176. Cu toate acestea, mai mulți interlocutori au subliniat că, din
perspectiva lor, aceste alegeri nu au fost inclusive, doar 11 persoane
cu dizabilități fiind angajate la alegeri din totalul de 170.000 de
persoane cu dizabilități care trăiesc în țară. În plus, observatorii
ENEMO au raportat că persoanele cu dizabilități sunt rareori abordate
în campania electorală.

ENEMO a evaluat că au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea
incluziunii persoanelor cu dizabilități în procesul electoral; cu toate
acestea, sunt necesare mai multe eforturi pentru a atinge un nivel
adecvat de acces și participare. Eforturile pentru îmbunătățirea
participării persoanelor cu dizabilități sunt sporadice și depind
de activități specifice, în timp ce lipsește o strategie structurată
și cuprinzătoare pentru includerea persoanelor cu dizabilități în
procesul electoral.
ENEMO recomandă să se depună eforturi suplimentare pentru adaptarea
secțiilor de votare cu facilitățile necesare, care să permită accesul ușor și
autonom pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate sau persoanelor
cu deficiențe de vedere să își prezinte voturile în mod independent, astfel
încât dreptul la secretul votului să fie asigurată. În plus, comisarii OEurilor, în special cei ai BESV, ar trebui să aibă o pregătire adecvată cu
privire la dispozițiile și standardele legale pentru asigurarea dreptului de
vot pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, sunt necesare politici
adecvate pentru a îmbunătăți participarea generală a persoanelor cu
dizabilități la alegeri și politici.

ONG Motivatie, Institutul Moldovean pentru Drepturile Omului (IDOM), ONG KeyStone Moldova, ONG Pro și altele.
Pentru persoanele cu deficiențe de auz, dezbaterile dintre candidații la primărie organizate cu sprijinul ONG Promo-LEX au inclus interpretarea limbajului de semn pe următoarele canale: TV Moldova 1, TVR Moldova, Media TV Cimișlia și TV Bălți.
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XI. CONTESTAȚII ȘI CĂI DE ATAC
Procesul de contestații și căi de atac este reglementat în principal de
Codul Electoral și de Regulamentul Comisiei Electorale Centrale pentru
soluționarea contestațiilor în perioadele electorale177. Procedurile
judiciare sunt examinate în conformitate cu Codul de Procedură
Civilă și cu Codul Administrativ. Alegătorii și concurenții electorali
pot depune contestații împotriva acțiunilor, inacțiunilor și deciziilor
organelor electorale, precum și acțiuni, inacțiuni ale altor concurenți
sau mass-media.

Cotestațiile împotriva acțiunilor/inacțiunilor sau deciziilor organelor
electorale pot fi depuse la o instanță de judecată, după ce au fost
depuse anterior la organul ierarhic superior celui care acționează/
inacționează sau decizia este contestată. Cotestațiile împotriva
acțiunilor/inacțiunilor CEC ar trebui depuse la Curtea de Apel din
Chișinău, în timp ce cele împotriva BESV-urilor din Ziua Alegerilor
sunt înaintate direct instanței sub jurisdicția căreia îi revine BESV.
Cotestațiile cu privire la finanțarea campaniei sunt depuse la CEC sau
la CECE-ul relevant în cazul candidaților independenți178, cele despre
acoperirea campaniei electorale a difuzorilor media la Consiliul
Audiovizualului și împotriva presei tipărite sau a presei online în
instanță. Ultima instanță de apel este Curtea Supremă.
Termenul de depunere a contestațiilor este în termen de trei zile
de la data luării deciziei sau de la data la care partea afectată a luat
cunoștință de inacțiune. Contestațiile împotriva deciziilor instanțelor
se depun în ziua în care s-a luat decizia. Membrii organelor electorale
nu pot depune contestații, numai reprezentanții candidaților din
organismul respectiv sau persoanele autorizate de către candidat
printr-o scrisoare de împuternicire au dreptul să o facă. Dacă
organismul la care a fost depusă contestația constată că aceasta nu
este sub jurisdicția lor, cele din urmă trebuie să o transmită autorității
corespunzătoare în termen de două zile de la primirea acesteia.

Codul Electoral179 nu prevede o structură ierarhică unică de soluționare
a litigiilor și nu exclude tratarea paralelă a contestațiilor la organe
electorale și instanțe, întrucât depunerea contestațiilor la o instanță
nu depinde de organul ierarhic superior care se pronunță asupra
plângerii, ci doar de depunerea acesteia lor. ENEMO a menționat
că o serie de concurenți și alte părți interesate nu aveau înțelegere
adecvată a procesului de contestații și căi de atac și a termenelor, ceea
ce a dus adesea la contestații depuse la organele necompetente180,

Regulamentul privind examinarea și soluționarea litigiilor electorale către organele electorale în perioadele electorale, aprobat prin Decizia
CEC nr. 3353 din 20.07.2010.
178
Art. 71, Para. 6 din Codul Electoral.
179
Art. 71, Para. 1 din Codul Electoral.
180
De exemplu. din cele 53 de reclamații primite de Comisia Electorală Centrală, 42 au fost fie returnate reclamantului, fie transmise organelor
competente.
177
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sau refuzate pe motive procedurale. ENEMO evaluează faptul că un
număr de concurenți au utilizat insuficient mecanismele de soluționare
a litigiilor disponibile, pierzând astfel dreptul la despăgubiri, din cauza
lipsei de resurse și a lipsei de încredere cu privire la eficiența sistemului
de soluționare.
Mecanismul de soluționare a litigiilor electorale ar trebui simplificat și trebuie
clarificată competența pentru fiecare tip de contestație. Ar putea fi luată în
considerare revizuirea Codului Electoral pentru a oferi un cadru mai liniar,
sistematic și mai simplu pentru contestații și căi de atac, care să asigure
toate mecanismele de remediere legală într-o structură ierarhică și clară, cu
distincție clară între procedurile administrative și judiciare.

Pozitiv și în conformitate cu cele mai bune practici181, termenele de soluționare
a reclamațiilor sunt scurte. Cele mai multe contestații ar trebui să fie judecate
în termen de trei zile182, cu excepția plângerilor împotriva deciziilor sau
acțiunilor/inacțiunilor CEC, reclamațiilor depuse la Consiliul Coordonator al
Audiovizualului și cotestațiilor împotriva acțiunilor concurenților electorali,
care ar trebui judecate în termen de cinci zile, dar nu mai târziu de Ziua
Alegerilor. Fac excepție pentru reclamațiile depuse cu privire la finanțarea
campaniei, pentru a căror soluționare nu există termene. Cu toate acestea,
în ciuda termenelor scurte prevăzute în lege, întregul proces ar putea dura
un timp considerabil, dacă contestațiile sunt examinate în diferite instanțe
ale sistemului judiciar183. Acest lucru provoacă întârzieri semnificative, ceea
ce este un motiv de îngrijorare în special în ceea ce privește înregistrarea
candidaților, deoarece timpul disponibil pentru agitație este redus, creând
astfel motive de oportunități inegale pentru agitație184.
Ar trebui să se țină seama de stabilirea termenelor pentru soluționarea
contestațiilor legate de încălcarea finanțărilor campaniilor. Rezolvarea
contestațiilor privind încălcarea finanțării campaniei după Ziua Alegerilor
este o practică care trebuie evitată, mai ales că una dintre sancțiunile
potențiale pentru încălcarea legislației electorale (inclusiv încălcarea regulilor
de finanțare a campaniei) este de anulare a înregistrării concurenților185.

CEC a audiat contestațiile în ședințe deschise și a ținut un registru al
reclamațiilor depuse la ei, punându-le parțial la dispoziția publicului
online pe parcursul întregii perioade electorale și în întregime înainte
de scrutinul din Ziua Electorală186. Cu toate acestea, aceasta nu a avut
un registru de contestații depuse la organele electorale de nivel inferior,
precum și faptul că deciziile CECE nu au fost postate în întregime, nici la
timp, a scăzut în continuare transparența. Audierile Curții Supreme nu
sunt deschise publicului187.
Codul de Bune Practici în Materie Electorală (II. 3.3. g) al Comisiei de la Veneția.
Art. 73 din Codul Electoral.
183
Până cel puțin 9 decembrie, Curtea Supremă de Justiție a luat decizii cu privire la procesul electoral.
184
A se vedea secțiunea de Înregistrarea Candidaților.
185
Arti. 75, para. 2(e) din Codul Electoral.
186
CEC a actualizat registrul online al contestațiilor depuse către acest organ, a cărui actualizare s-a oprit de la 3 octombrie (a se vedea Declarația de
Constatări și Concluzii Preliminare pentru prima rundă și Al Doilea Raport Intermediar), în ajunul Zilei Alegerilor.1
187
Punctul 6 din Comentariul General al UNHRC din 1984 privind Articolul 14 din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice (ICCPR) prevede
că „publicitatea audierilor este o garanție importantă în interesul individului și al societății în general”.
181
182
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CEC a primit 53 de contestații și a emis o decizie cu privire la
unsprezece dintre acestea, restul fiind respinse din motive de lipsă de
competență188. Doar într-un caz, CEC a decis în favoarea reclamantului.
MOA a fost informată cu privire la aproximativ 170 de plângeri depuse
la organele electorale de nivel inferior și/sau instanțele judecătorești,
inclusiv cererile de renumărare. Cel mai mare număr de contestații
depuse la CEC și la CECE-urile de nivel II sunt cu privire la înregistrarea
candidaților. ENEMO observă că o serie de decizii privind contestațiile
emise de CECE-urile de nivel inferior nu au menționat organul
competent și termenele limită pentru a contesta deciziile lor, care sunt
în contradicție cu standardele internaționale189.

Toate plângerile legate de alegeri ar trebui luate în considerare în sesiuni
deschise. Toate deciziile cu privire la contestații trebuie să indice organul
către care ar putea fi contestată decizia, precum și termene legale, pentru
a asigura remedierea eficientă.
Potrivit CEC, instanțele judecătorești au ordonat 17 cereri de
renumărare, în urma cărora rezultatele alegerilor s-au schimbat numai
într-un singur caz, în care mandatul de consilier a fost acordat altei
părți190. ENEMO observă că termenele pentru soluționarea plângerilor
care contestă rezultatele primului tur de alegeri se suprapun cu
intervalul de timp de două săptămâni dintre cele două tururi191,
care ar putea conduce la situații în care procesul apel este încă în
așteptare în timp ce al doilea tur a avut loc deja. Termenele legale ar
trebui revizuite pentru a se asigura că toate contestațiile care contestă
rezultatul primului tur vor fi judecate înainte de a se ține al doilea tur.
Poliția a primit plângeri în legătură cu 317 de presupuse încălcări
electorale în perioada electorală, însă în majoritatea cazurilor ancheta
a fost oprită din cauza lipsei probelor192.

Part of the dismissed complaints were forwarded to the competent bodies.
Paragraphs 5.10 and 5.11 of the 1990 Copenhagen Document.
190
However, as some cases are still pending in court, more recounts can still be ordered.
191
Termenul limită pentru ca CECE-urile să stabilească rezultatele în circumscripția respectivă este de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare
(Art. 64, paragraful 2 din Codul Electoral); termenul limită pentru ca CECE-urile să prezinte rezultatele totalizate la instanța respectivă este de
cinci zile după ce rezultatele sunt întocmite și se semnează protocoale (Art. 146, Alin. 1 din Codul Electoral și Paragraful 72 din Regulamentul CEC
pentru activitatea CECE-urilor, termenul pentru ca instanțele să valideze rezultatele este de zece zile de la primirea protocoalelor de la CECE-uri
(Art. 146, Alin. 2 din Codul Electoral), timp în care ar trebui să fie judecate și deciziile privind contestațiile împotriva rezultatelor (Art. 73, Paragraful
4 din Codul Electoral) În plus, dacă deciziile primei instanțe luate la termen sunt contestate în Curțile de Apel și la Curtea Supremă, acestea adaugă
maximum 8 zile (Art. 74, Alineatele 6 și 7 din Codul Electoral). Astfel, în cazul în care CECE și diferite instanțe de judecată dispun de toată durata de
timp prevăzută de lege, rezultatele primului tur ar putea fi în final invalidate până la 25 de zile de la Ziua Alegerilor din primul tur, în timp ce un al
doilea tur se ține în termen de două săptămâni.
192
Nouă cazuri privind încălcarea concurenților cu privire la organizarea de întâlniri cu alegătorii (în opt cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de
dovezi): 55 de cazuri privind dispunerea afișelor electorale în locuri nedesemnate (în 32 de cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi ); 63 de
cazuri privind agitație care încalcă legea (în 53 de cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); 11 cazuri de deteriorare a materialelor electorale
(într-un caz, ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); 6 cazuri privind utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative (în patru cazuri
ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); 18 cazuri privind coruperea alegătorilor (în cinci cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); 24 cazuri
privind transportul alegătorilor (în 21 cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); 16 cazuri privind incidente cu buletinele de vot (în 10 cazuri
ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); alte 107 cazuri (în 72 de cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de probe) ; 7 cazuri privind împiedicarea
exercitării dreptului de vot al cetățenilor (în cinci cazuri ancheta a fost oprită din lipsă de dovezi); un caz de vot multiplu.
188
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XII. ZIUA(ZILELE) ALEGERILOR
ÎnZiuaAlegerilorpentruambeletururi,ENEMOadetașat5echipemultinaționale
de observatori pentru a urmări deschiderea, votarea, numărarea, transferul și
preluarea materialelor electorale de CECE-uri. Echipele de observare, compuse
din 10 observatori, au observat procedurile de deschidere în 4 secții de votare
în ambele tururi, votarea în 70 de secții de votare în primul tur și, respectiv,
69 de secții de votare în turul doi, și închiderea și numărarea în 4 secții de
votare în ambele tururi. În plus, ENEMO a observat totalizarea și preluarea
materialelor electorale în 4 CECE-uri de nivel I în ambele tururi.

Atât în primul cât și în al doilea tur Ziua Alegerilor a fost, în general, calmă
și pașnică. Gestionarea procesului de votare și conduita BESV-urilor a fost
evaluată pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în pofida cazurilor
izolate de supra-aglomerare și de încălcare a secretului votului la câteva secții
de votare observate în primul tur și alte incidente minore care nu afectează
legitimitatea generală a procesului sau a rezultatelor. În turul doi, gestionarea
procesului de votare și conduita BESV-urilor a fost, de asemenea, evaluată
pozitiv în majoritatea secțiilor de votare observate, în ciuda cazurilor izolate
de agitație în vecinătatea secțiilor de votare, defecțiuni minore în SIAS-A,
încălcarea a secretului votului, și lipsa de transparență la câteva secții de
votare și CECE-uri observate, precum și alte incidente minore care nu afectează
procesul electoral general, nici rezultatele.
Potrivit observațiilor ENEMO, procesul de deschidere la secțiile de votare a fost
în general bine realizat. În câteva cazuri, în ambele tururi, probleme tehnice
minore au fost observate (dificultăți în pornirea camerei video, funcționarea
defectuoasă a SIAS-A din cauza lipsei de Internet), dar au fost în cele din urmă
rezolvate și nu au perturbat excesiv procesul.

Procedurile de sigilare a buletinelor de vot staționare și mobile au fost
urmate în mod corespunzător la toate stațiile de votare observate, la fel ca și
procedurile de completare a protocoalelor de deschidere. Amenajarea spațiilor
de la secțiile de votare a fost evaluată ca fiind adecvată și observatorii ENEMO
au putut monitoriza în mod corespunzător procedurile de deschidere în toate
secțiile de votare observate în ambele tururi.Nu au fost depuse contestații
legate de deschidere în niciuna dintre secțiile de votare observate. Toate
secțiile de votare observate au fost echipate cu toate materialele esențiale
necesare votării în momentul deschiderii, în ambele tururi de alegeri193.
Cu toate acestea, într-o secție de votare observată în turul doi în timpul
deschiderii, BESV a primit mai puține buletine de vot decât numărul de
alegători de pe listă. De asemenea, în timpul procesului de votare în primul
tur, numărul de buletine de vot primite de către BESV-uri a fost inferior
numărului de alegători de pe lista principală la 12 secții de votare observate
în timpul votului. Acest număr a fost mai mic în turul doi, în cazul în care la
4 secții de votare observate în timpul votului, numărul de buletine de vot
primite de către BESV-uri a fost mai mic decât numărul de alegători pe lista
principală. ENEMO recomandă ca toate BESV-urile să fie prevăzute cu un număr
de buletine de vot ușor superioare sau egale cu numărul de alegători înregistrați
Buletinele de vot, cabinele de votare, cutiile pentru buletine de vot, ștampila BESV, protocolul, listele electorale, sigiliile, și ștampile diferite necesare
pentru votare, invalidare a buletinelor de vot neutilizate, etc.
193
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la fiecare secție de votare respectivă. Presupunerile că prezența la urne poate
fi mai mică decât numărul total de alegători înregistrați într-o anumită secție
nu ar trebui să constituie un motiv pentru livrarea unui număr insuficient de
buletine de vot.
De asemenea, în primul tur, în două din cele patru secții de votare observate în
timpul deschiderii, observatorii ENEMO au menționat prezența persoanelor
neautorizate în incintă în timp ce procedurile de deschidere erau efectuate.
Într-un caz, a fost un ofițer de poliție și, în celălalt caz, agentul de pază al
instituției relevante.

În ceea ce privește mediul din jurul secțiilor de votare în ambele tururi,
observatorii ENEMO nu au raportat incidente majore. Cu toate acestea, în
puține cazuri, acuzațiile de cumpărare a voturilor, obstrucționarea accesului
alegătorilor la urne, precum și agitații vizibile au fost în desfășurare în
vecinătatea secțiilor de votare observate194. Datorită întoarcerii noțiunii de
„tăcere electorală” din Codul Electoral, nu a fost permisă agitația sub nici
o formă în ziua alegerilor. ENEMO recomandă poliției în Ziua Alegerilor să
reacționeze la cazuri presupuse sau raportate de cumpărare de voturi și agitații
ilegale în afara secțiilor de votare într-un mod sistematizat și să investigheze în
continuare astfel de cazuri pentru a se asigura că autorii sunt aduși în fața legii.
ENEMO a menționat că, în ceea ce privește reprezentarea de gen, femeile
au fost bine reprezentate la secțiile de votare observate în ambele tururi.
În primul tur, 74,3 la sută Președinți ai BESV, 84,3 la sută Vicepreședinți și
97,1 la sută dintre Secretarii de la secțiile de votare observate erau femei;
în timp ce în al doilea tur, 76,8 la sută dintre Președinții BESV, 76,8 la sută
Vicepreședinți și 94,2 la sută dintre Secretarii de la secțiile de votare
observate erau femei. Toate secțiile de votare observate funcționează cu cel
puțin numărul minim de membri BESV cerut de lege195.
BESV-urile funcționează în general în conformitate cu prevederile legii. Cu
toate acestea, Regulamentul CEC privind utilizarea camerelor video196 a
fost urmată în mod inconsistent. De exemplu, una dintre cele patru secții
de votare observate în turul doi (26 la sută) nu respectau regulamentul
și foloseau camere video pentru a înregistra în timpul procesului de vot,
cu încălcarea Regulamentului. ENEMO recomandă ca dispozițiile privind
utilizarea/neutilizarea camerelor video să fie înscrise în Codul Electoral și să fie
furnizate de către CEC tuturor membrilor BESV instrucțiunile și CICDE în timpul
instruirilor lor.

Ar trebui invocate preocupări suplimentare cu privire la încălcarea secretului
votului. Codul Electoral nu prevede dispoziții specifice, nici obligația
alegătorului de a-și prezenta buletinul de vot înainte de a-l arunca în cutia cu
buletine de vot. Acest lucru lasă spațiu pentru dezvăluirea intenționată sau
În primul tur, mediul din jurul secțiilor de votare a fost evaluat ca fiind ordonat în 66 de secții de votare observate, fiind observate doar trei cazuri de materiale de campanie în apropierea intrării secției de votare. Într-un caz, un grup de persoane afiliate unui partid politic a fost prezent în
fața secției de votare, se presupune că împiedicau alegătorii fără reședință să intre în incinta. În al doilea tur, mediul din jurul secțiilor de votare a
fost evaluat ca fiind ordonat în 64 de secții de votare observate. Cu toate acestea, observatorii au raportat despre un caz de agitație în apropierea
intrării secției de votare. În două cazuri, indivizi au fost staționați în fața secției de votare, urmărind sosirea alegătorilor, iar în două cazuri,
observatorii au fost informați despre acuzațiile de cumpărare a voturilor (unul dintre ele implicând transportul alegătorilor). Într-un caz, observatorii au observat cum li se distribuiau alegătorilor în mod gratuit bunuri alimentare la un magazin din vecinătatea secției de votare. Pe baza
anchetelor ulterioare ale observatorilor, MIOA are suspiciuni puternice că aceste mărfuri au fost folosite gratuit ca mijloc de mită a alegătorilor.
195
Art. 30 din Codul Electoral: BESV-urile ar trebui să fie formate dintr-un număr impar de membri, variind între 5 și 11.
196
Decizia nr. 2821 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Regulamentului privind Funcționarea Sistemului de Înregistrare Video la Secțiile
de Votare: https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-regulamentului-privind-functionarea-sistemului-de-inregistrar-2751_94820.html
194
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neintenționată a buletinului de vot făcând vizibilă alegerea votantului. Codul de
Buna Practică în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția afirmă că “pentru
alegător, secretul votului nu este doar un drept, ci și o datorie, neconformitate care
trebuie să se pedepsească prin anularea oricărui buletin de vot al cărui conținut
este dezvăluit”197. ENEMO recomandă ca plierea hârtiei de vot înainte de părăsirea
cabinei să fie obligatorie și consfințit în cadrul legii. Încălcarea acestei dispoziții ar
trebui să fie urmată de invalidarea buletinului de vot de către un membru BESV
dând un nou buletin de vot pentru alegător, indiferent de intenția alegătorului de a
dezvălui intenționat buletinul ei/lui de vot sau nu.
ENEMO a apreciat că sistemul SIAS-A a funcționat în general în mod
corespunzător, doar cu defecțiuni tehnice minore la secțiile de votare observate.
Sistemul a permis transmiterea rapidă a informațiilor cu privire la prezența
electorală preliminară pe parcursul zilei, datele fiind actualizate aproape
instantaneu pe pagina web a CEC. Pe lângă viteza comunicării datelor, ENEMO
consideră că aceasta a contribuit la sporirea transparenței procesului.

În timpul procesului de închidere a secțiilor de votare și de contorizare a
rezultatelor, observatorii ENEMO au evaluat în general că performanța BESVurilor observate a fost satisfăcătoare în ambele tururi198. Cu toate acestea,
observatorii au remarcat un nivel inegal de pregătire al unor membri ai BESV,
care nu păreau să cunoască pe deplin procedurile și cerințele de numărare.
ENEMO recomandă îmbunătățirea instruirilor efectuate de CEC și CICDE, atât din
punct de vedere cantitativ cu mai multe cursuri, cât și din punct de vedere calitativ,
cu accent accentuat pe procedurile de numărare.
În general, procesele de deschidere, votare, numărare și transfer și admiterea
de materiale au fost bine desfășurate în majoritatea secțiilor de votare CECE-uri
observate.Neregularitățile și greșelile minore care au apărut au fost în principal
circumstanțiale sau din cauza neglijenței mai degrabă decât a încercărilor
frauduloase. Pentru a reduce deficiențele menționate mai sus, ENEMO recomandă
ca administrația electorală să depună eforturi suplimentare pentru formarea
membrilor BESV în avans, înainte și între cele două tururi, dacă este necesar. În
plus, legislația ar trebui revizuită pentru a include dispoziții privind instruirea
și livrarea certificărilor pentru membrii CECE și BESV, pentru a permite numai
persoanelor instruite și certificate să fie numite în comisiile electorale, inclusiv în
cazurile de înlocuire a membrilor.

Codul de Bune Practici în Materie Electorală al Comisiei de la Veneția, Art. 4 litera a) și d
În ambele tururi la toate secțiile de votare observate în timpul numărării, procedurile de numărare au fost urmate corect și protocoalele
au fost completate în conformitate cu legea. La o secție de votare observată în al doilea tur, a existat un singur buletin de vot mai mult
decât a înregistrat sistemul. Totuși, acest lucru nu a influențat rezultatul și s-a datorat neglijenței și nu unei încercări frauduloase conform
observatorilor. Evaluarea BESV în timpul numărării a fost „foarte bună” sau „bună” în toate secțiile de votare observate în ambele tururi.
197
198
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XIII. OBSERVATORII
Observatorii naționali au fost acreditați de CECE-ul pentru fiecare
secție de votare la care intenționau să observe (Articolul 68, Paragraful
1 din Codul Electoral). De asemenea, candidații aveau dreptul de a
numi persoane îndreptățite pentru acreditare ca observatori. În cazul
respingerii unei cereri de acreditare din partea CECE, concurentul
electoral respectiv trebuia să fie notificat cu o decizie motivată cu
privire la motivele refuzului. Decizia putea fi atacată în instanță.
CEC are mandatul de a emite decizii privind înregistrarea organizațiilor
interne (calificate ca asociații publice în cadrul legii) care intenționează
să observe alegerile. Drept condiție în conformitate cu legea, aceste
asociații publice ar trebui să fie angajate, în conformitate cu statutul
lor, pentru a proteja drepturile omului și valorile democratice.
Observatorii acreditați de CEC aveau dreptul să observe în întreaga
țară, în timp ce observatorii înregistrați de către CECE au avut dreptul
să observe alegerile doar în raionul respectiv.

Decizia CEC nr. 2637 privind Reglementarea Statutului Observatorilor
și Acreditarea acestora a fost apreciată ca o modificare pozitivă, în
special punctul 19 din regulament199, deoarece a ridicat interdicția
observatorilor autohtoni de a raporta înainte de închiderea secțiilor200.
De asemenea, Decizia CEC a simplificat procedurile de acreditare
a observatorilor naționali, permițând înregistrarea fără a depune
declarații individuale privind nedivulgarea datelor cu caracter personal.
Observatorii internaționali au fost acreditați de CEC și aveau dreptul
de a monitoriza procesele electorale în întreaga țară și în toate secțiile
de votare201. Drepturile lor sunt identice cu observatorii domestici, cu
excepția dreptului de a depune contestații privind neregulile, ceea ce
este în conformitate cu practicile internaționale.

În total, 1.494 de observatori domestici din 14 organizații au fost
acreditați să observe procesul pentru alegerile locale din primul tur. În
plus față de observatorii domestici acreditați în primul tur, alte două
organizații au acreditat încă 62 de observatori202, aducând numărul
total de observatori domestici la 1.556. Promo-LEX a fost organizația
cu cel mai mare număr de observatori înregistrați, care a desfășurat
o misiune completă de monitorizare a alegerilor interne, incluzând
totalizarea independentă a rezultatelor.

Anterior, formularea ambiguă de la punctul 19 din Regulamentul privind statutul observatorilor și acreditarea acestora menționa, printre
altele, obligația observatorilor de a nu face nicio declarație înainte de închiderea secțiilor de votare. Modificările oferite prin Decizia nr. 2637
au eliminat această obligație. Dacă este interpretat literal, acest punct al Regulamentului ar putea și s-a încercat folosirea în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru a împiedica observatorii să își prezinte constatările în orice etapă a procesului electoral în timp ce acesta
era în desfășurare.
200
Sub condiția că nu constituie agitație electorală.
201
Articolul 68, alineatul 5.
202
ONG “MIRAD” (55 observatori) și ONG “ADEPT” (7 observatori).
199
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În total, pentru alegerile locale, CEC a acreditat 144 de observatori
internaționali din 33 de organizații. Doar cazuri izolate de obstrucții
la munca lor au fost raportate de observatorii ENEMO în ziua alegerilor
la secțiile de votare observate.

ENEMO și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la întârzierile
în acreditarea observatorilor săi, CEC întârziind procesul și depășind
termenul legal de acreditare203. De asemenea, ENEMO a menționat că
instituțiile statului, altele decât CEC, sunt implicate în procesul de
acreditare a observatorilor internaționali, ceea ce este în contradicție
cu cele mai bune practici internaționale204.
ENEMO recomandă clarificarea dispozițiilor din Codul Electoral privind
validitatea acreditărilor pentru observatori în al doilea tur. În plus, alte
instituții ale statului nu ar trebui implicate în procesul de acreditare a
observatorilor electorali.

Punctul 13 din Regulamentul privind statutul observatorilor și acreditarea acestora din partea CEC prevede că o decizie privind acreditarea
sau refuzul de a acredita pentru observatorii internaționali ar trebui să fie luată în termen de zece zile. Observatorii ENEMO au fost acreditați 17
zile calendaristice (13 zile lucrătoare) după ce au depus cererea.
204
Declarația din 2005 a Principiilor ONU pentru Observarea Alegerilor Internaționale prevede că țara care organizează alegerile ar trebui
să ia următoarele acțiuni: „Garantează acreditarea completă, la nivel național (adică eliberarea oricărui identificator sau document necesar
pentru efectuarea observației alegerilor) pentru toate persoanele selectate să fie observatoare sau alți participanți la misiunea internațională
de observare a alegerilor, atâta timp cât misiunea respectă cerințele clare, rezonabile și nediscriminatorii pentru acreditare ”(punctul 12, g.) și„
Garantează că nu există nici o guvernare, securitate sau autoritate electorală va interveni în activitățile misiunii internaționale de observare a
alegerilor ”(punctul 12, h.).
203
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RECOMANDĂRI

Recomandări Prioritare
•

•

Cadrul electoral legal necesită o revizuire și examinare cuprinzătoare,
pentru a aborda lacune, inconsecvențe și incertitudini. ENEMO
recomandă soluționarea acestui lucru printr-un proces legislativ
complet de reformare care ar trebui să depășească modificarea
unui anumit număr de articole din Codul Electoral sau a altor legi
conexe, vizând în schimb să asigure desfășurarea unui proces
electoral pe deplin aliniat la standardele internaționale și la cele
mai bune practici pentru alegeri democratice.
Procesul de reformare ar trebui să se desfășoare în urma unei
analize cuprinzătoare a problemelor întâmpinate și a consultărilor
largi atât cu părțile interesate internaționale, cât și cu cele naționale,
precum și cu consensul politic al partidelor din întregul spectru.
Procesul de reformare ar trebui să înceapă cât mai curând posibil,
însă cadrul legal modificat să intre în vigoare cu mult înaintea unui
ciclu electoral.

Alte Recomandări
Parlamentului Moldovei
•

•

•

Pentru a crește transparența administrației electorale la nivel
de raion, ENEMO recomandă includerea în lege a obligației de a
posta în timp util deciziile CECE și informațiile relevante pentru
procesul de soluționare a litigiilor electoral online. CEC ar trebui
să se asigure că CECE-urile au resurse suficiente pentru a îndeplini
această sarcină.

Motivele excesiv de formaliste pentru invalidarea semnăturilor
candidatului independent ar trebui luate în considerare în lege,
deoarece acestea limitează în mod nejustificat dreptul alegătorilor
de a sprijini candidații potențiali. Condițiile pentru depunerea
candidaturilor candidaților independenți nu ar trebui să creeze
oportunități inegale între candidații din partidele politice și
candidații neafiliați.
Trebuie luată în considerare simplificarea procedurilor de
înregistrare a candidaților, inclusiv prin reducerea numărului
de semnături de suport necesare pentru candidații independenți
pentru a se conforma standardelor internaționale. În plus, legea
ar trebui modificată pentru a permite alegătorilor să semneze în
sprijinul mai mult de un singur candidat, iar formularea Codului
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•

•
•

•

•

•
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Electoral privind locul de colectare a semnăturilor ar trebui
modificată de la „localitate” la „circumscripție” în scopul clarității
și simplității.
Pentru a alinia legislația mai în conformitate cu standardele
internaționale, candidaților ar trebui să li se permită să depună
un număr mai mare de semnături în plus și, în principiu, toate
semnăturile ar trebui verificate, cel puțin până la atingerea
cantității necesare de semnături valabile. Candidatul ar trebui
refuzat numai dacă pragul semnăturilor valabile nu este atins după
ce toate semnăturile au fost verificate.

Trebuie avut în vedere acordarea străinilor a posibilității de a vota
la alegerile locale, cu condiția ca aceștia să îndeplinească cerințele
rezonabile de reședință (de exemplu, că au locuit un anumit număr
de ani în circumscripția relevantă).
O definiție mai cuprinzătoare și mai incluzivă a agitației electorale
ar trebui să fie oferită în cadrul legal, pentru a acoperi toate cazurile
și aspectele noțiunii de agitație, inclusiv pentru al doilea tur. În
plus, trebuie luate în considerare restricțiile pentru campanii
(cum ar fi utilizarea simbolurilor și imaginilor naționale), pentru
a adapta legislația Moldovenească la standardele internaționale
privind libertatea de exprimare.

ENEMO recomandă eficientizarea și uniformizarea intervalului
de timp pentru agitație, pentru a permite expirarea tuturor
termenelor de înregistrare a candidaților înainte de începerea
perioadei oficiale de campanie, astfel încât toți concurenții
electorali să înceapă agitația la aceeași dată, creând astfel condiții
de joc mai egale. În plus, Codul Electoral ar trebui să ofere condiții
și să ofere mijloace CEC-ului pentru a pune în aplicare sancțiuni
proporționale și disuasive împotriva agitației timpurii.

Autorităților relevante ar trebui să li se ofere mijloacele de a
efectua investigații sistematice ale cazurilor raportate de utilizare
necorespunzătoare a resurselor administrative, iar făptașii
responsabili să fie trași la răspundere. Deși instanțele și CEC beneficiază
de sancțiuni, de la amenzi până la anularea înregistrării concurenților
electorali în cazurile cele mai severe, este necesară redefinirea
noțiunii de utilizare necorespunzătoare a resurselor administrative
în Codul Electoral pentru a include toate cazurile posibile, în special
implicarea oficialilor de stat în agitație și conduita incorectă a foștilor
primari/ primarilor care candidează pentru realegere.
CEC-ului ar trebui să i se ofere mijloacele de a implementa
monitorizarea cuprinzătoare a campaniei electorale, urmând
evenimentele și activitățile campaniei, pentru a aplica mai bine
sancțiunile împotriva concurenților electorali care încalcă regulile
de agitație. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să solicite CEC să
administreze sancțiuni mai puternice către campaniile partidelor și
ale candidaților, care arată discrepanțe între cheltuielile raportate
din fondurile lor electorale și nivelurile reale de agitație pe teren.
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•

•
•

•

•
•

•

•

Ar trebui să se ia în considerare stabilirea termenelor pentru
soluționarea contestațiilor legate de încălcarea finanțelor
campaniei. Rezolvarea contestațiilor privind încălcarea finanțării
campaniei după Ziua Alegerilor este o practică care ar trebui
evitată, mai ales că una dintre sancțiunile potențiale pentru
încălcarea legislației electorale (inclusiv încălcarea regulilor de
finanțare a campaniei) este anularea înregistrării candidaților.
Extinderea interzicerii companiilor care primesc finanțare publică
de la a dona către partide politice sau concurenți electorali, atât
înainte cât și după alegeri, ar trebui să fie luată în considerare.

Obligația difuzorilor media locali de a organiza dezbateri pentru
alegerile locale ar trebui revizuită, ținând cont de capacitățile de
facto ale difuzorilor media locali. În cazul în care prevederea va
rămâne în vigoare, Codul Electoral ar trebui să stabilească, pe lângă
obligațiile difuzorilor media de a organiza dezbateri electorale,
sancțiuni relevante în caz de nerespectare, astfel încât aplicarea
dispozițiilor legale să fie asigurată în mod corespunzător.
În ceea ce privește dispozițiile legale pentru îmbunătățirea
reprezentării, ENEMO consideră că un clasament obligatoriu
al candidaților femeilor din listele de partid - fiecare al treilea
candidat pe listă - ar oferi mecanisme de protejare pentru
reprezentarea adecvată de gen, cu prevederi obligatorii că, în cazul
demisiei femeilor candidați, candidatul respectiv trebuie înlocuit
cu o femeie candidată.

Dispozițiile privind utilizarea/neutilizarea camerelor video în
Ziua Alegerilor ar trebui să fie înscrise în Codul Electoral, iar CEC
trebuie să ofere tuturor membrilor BESV ghidare la timp în acest
aspect prin instrucțiunile lor și CICDE în timpul instruirilor lor.
Plierea buletinului de vot înainte ca alegătorul să părăsească cabina
de vot ar trebui să fie obligatorie și consfințită în condițiile legii.
Încălcarea acestei dispoziții ar trebui să fie urmată de invalidarea
buletinului de către un membru BESV și oferirea unui nou buletin
de vot alegătorului, indiferent de intenția alegătorului de a-și
dezvălui sau nu buletinul de vot.

Pentru a reduce deficiențele, ENEMO recomandă ca administrația
electorală să depună eforturi suplimentare pentru formarea membrilor
BESV în prealabil, înainte și între cele două tururi, dacă este necesar.
În plus, legislația ar trebui revizuită pentru a include dispoziții privind
instruirea și oferirea certificărilor pentru membrii CECE și BESV, astfel
încât doar persoanelor instruite și certificate să fie numite în comisiile
electorale, inclusiv în cazurile de înlocuire a membrilor.

Mecanismul de soluționare a litigiilor ar trebui simplificat și trebuie
clarificată competența pentru fiecare tip de coontestație. Ar putea
fi luată în considerare revizuirea Codului Electoral pentru a oferi
un cadru mai liniar, sistematic și mai simplu pentru contestații
și căi de atac, care să asigure toate mecanismele de remediere
legală într-o structură ierarhică și clară, cu distincție clară între
procedurile administrative și judiciare.
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•
•

Termenele legale ar trebui revizuite pentru a asigura că toate
contestațiile care contestă rezultatul primului tur să fie judecate
înainte de organizarea celui de-al doilea tur.
ENEMO recomandă clarificarea dispozițiilor din Codul Electoral
privind valabilitatea acreditărilor observatorilor în turul doi. În
plus, alte instituții ale statului nu ar trebui implicate în procesul de
acreditare a observatorilor electorali.

Concurenților electorali
•
•

Pentru a spori transparența finanțărilor campaniilor, ENEMO
recomandă concurenților electorali să informeze electoratul cu
privire la cheltuielile și donațiile primite în mod regulat, pe lângă
rapoartele săptămânale formale și obligatorii.
Partidele ar trebui să întreprindă măsuri și să pună în aplicare
mecanisme interne pentru a îmbunătăți implicarea femeilor în
viața politică, ca fiind calea cea mai eficientă către asigurarea unei
participări semnificative a femeilor în politică.

Comisiilor Electorale Centrale
•

•

•
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Ar trebui să se întreprindă pași pentru îmbunătățirea transparenței
alegerilor, publicând informații cheie despre alegeri în mod proactiv
și într-un format ușor de utilizat, cum ar fi listele de candidați
la consilii, contestații și căi de atac examinate de CEC și organe
electorale de nivel inferior, rezultate finale agregate, etc.
CEC ar trebui să abordeze problemele apărute și să comunice actele/
deciziile în timp util pentru a se asigura că părțile interesate sunt
suficient informate cu privire la toate procedurile. CEC ar trebui să
evite, în cea mai bună măsură posibilă, deciziile de ultimă oră care
modifică reglementările actuale și să crească încrederea publicului
în integritatea procesului electoral, anticipând aspecte previzibile.

Pentru a asigura securitatea juridică și transparența procesului
de înregistrare a candidaților, ENEMO recomandă stabilirea unor
proceduri clare și simplificate pentru colectarea și verificarea
semnăturilor de susținere. Candidații independenți, care, prin
definiție, nu au avantajele și mijloacele pe care partidele politice
le au, ar trebui să-și vadă dreptul de a candida la alegeri în loc de
a fi întâmpinați cu condiții excesive de constrângere și obstacole
în calea participării lor. În plus, informațiile privind înregistrarea
candidaților ar trebui să fie disponibile și furnizate de CEC în timp
util, pentru a crește transparența procesului.
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•

•

•

•

•

CEC ar trebui să elaboreze proceduri clare pentru colectarea și
cumularea informațiilor cu privire la candidați, sub forma unei
liste comune a tuturor candidaților care participă la alegerile
locale și să le pună la dispoziție pentru consultare publică înainte
de Ziua Alegerilor.

Regulamentele CEC și modificările privind condițiile și dreptul la vot
ar trebui luate cu mult timp înainte de alegeri. În plus, dispozițiile
privind condițiile de vot în al doilea tur ar trebui să se precizeze în
mod clar în Codul Electoral, mai degrabă decât să fie la latitudinea
administrației electorale. Incluziunea procesului electoral ar trebui să
fie în centrul unor astfel de prevederi legale, și ar trebui să se acorde o
atenție spre evitarea restricțiilor nejustificate la dreptul la vot.
Calitatea analizei rapoartelor financiare ar trebui îmbunătățită,
acordând o atenție deosebită încălcărilor majore și cheltuielilor
nedeclarate („fonduri din umbră”) care limitează corectitudinea
alegerilor. În acest sens, legiuitorul ar trebui să aloce suficiente
resurse CEC pentru a realiza o monitorizare completă a finanțelor
campaniilor electorale și a coordona cu alte instituții ale statului,
ori de câte ori este necesar. O metodologie ar trebui să fie elaborată
cu persoane specializate sau cu un departament dedicat din CEC,
pentru a monitoriza nu numai veniturile concurenților electorali
(adică donații către fondurile lor electorale), ci și pentru a verifica
cheltuielile declarate și adecvarea acestora cu evenimente concrete
de campanie și mijloace de agitație. CEC, care are la dispoziție o
serie de sancțiuni enumerate în Codul Electoral, nu ar trebui să-și
limiteze sancțiunile la avertizări repetate și nedescurajatoare.

Datorită naturii sensibile și a riscului de părtinire a campaniei,
ENEMO recomandă o mai bună coordonare între instituțiile
implicate și reacția mai rapidă, astfel încât investigațiile privind
donațiile ilegale să fie completate înainte de Ziua Alegerilor, aducând
autoritățile în justiție și permițând o decizie mai informată a
alegătorilor moldoveni. În plus, consolidarea și instituționalizarea
deplină a cooperării strânse între diferitele organe ale statului în
perioadele electorale ar trebui să fie luate în considerare, pentru
a ține concurenții electorali responsabili față de cerințele de
raportare financiară consacrate de lege.
ENEMO recomandă revizuirea perioadei de numire a CECE-urilor
pentru a îmbunătăți profesionalismul lor și pentru a oferi o formare
mai timpurie și mai extinsă. De asemenea, trebuie avut în vedere
asigurarea unui anumit nivel de profesionalizare a membrilor CECE
(cel puțin cele trei poziții principale) și asigurarea CECE-urilor cu
capacitate juridică, pentru ca aceștia să își poată desfășura activitatea
mai profesional și mai responsabil, precum și introducerea de măsuri
care ar reduce la minimum înlocuirea membrilor CECE.

Trebuie avut în vedere revizuirea perioadei de numire a BESV și
obligarea tuturor membrilor BESV să urmeze instruirile pentru a-și
îmbunătăți profesionalismul și a omogeniza nivelul lor de performanță.
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•
•

Instruirile efectuate de CEC și CICDE ar trebui îmbunătățite, atât
din punct de vedere cantitativ cu instruiri suplimentare, cât și
din punct de vedere calitativ, cu accent sporit pe procedurile de
numărare.
CEC ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a extinde utilizarea
cititorilor de coduri de bare în restul țării, pentru a continua
îmbunătățirea proiectului pilot al CEC.

Guvernului și Altor Instituții implicate în Procesul Electoral
•

•
•
•

•
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Autoritățile Moldovenești ar trebui să continue eforturile de
îmbunătățire a acurateții listelor de alegători, prin actualizarea
Registrului de Stat al Populației cu informațiile actuale de la
diverse autorități pentru a elimina persoanele care au murit în
străinătate. Ar trebui să se prevadă un audit complet al listelor
de alegători, condus de CEC și Registrul de Stat al Alegătorilor, în
cooperare cu alte instituții, cum ar fi Registrul de Stat al Populației
și Ambasadele Moldovei în străinătate, pentru a spori exactitatea și
fiabilitatea listelor de alegători.
Autorităților relevante ar trebui să li se ofere suficientă instruire,
orientări și resurse pentru a investiga în mod sistematic cazuri
de materiale ilegale pentru campanii, precum și cazuri de plasare
timpurie a materialelor de campanie (inclusiv panouri publicitare).

Trebuie făcuți pași pentru monitorizarea mediului online și a
rețelelor de socializare, atât pentru a aborda știrile false, PR negru
și dezinformarea online, cât și pentru a identifica posibilele costuri
implicate de publicitatea plătită pe social media.

Ar trebui introdus un mecanism mai funcțional și mai inclusiv
pentru supravegherea acoperirii campaniei electorale de către
difuzorii media. Mecanismul ar trebui să asigure o examinare
mai frecventă a mediatizării campaniei, monitorizare mai largă
și remedii rapide pentru încălcări. Ar putea fi luată în considerare
delegarea monitorizării difuzorilor media în timpul alegerilor către
un organism ad-hoc (format din reprezentanți din diferite părți
interesate, inclusiv organizații ale societății civile care lucrează în
domeniul mass-media, CA, CEC și alți părți interesate relevante),
care folosește infrastructura CA pentru monitorizare și propune
sancțiuni și alte remedii, care sunt aplicate fie de CA, fie de CEC.

CA, în cooperare cu CEC, ar trebui să elaboreze un formular online
standardizat pentru ca difuzorii media să trimită toate informațiile
necesare privind publicitatea politică și să le organizeze mai clar
într-o bază de date căutabilă ce ar fi accesibilă publicului.
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•

•

•
•

Ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru adaptarea secțiilor
de votare cu facilitățile necesare, care ar permite accesul ușor și
autonom pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate sau pentru
persoanele cu deficiențe de vedere pentru a-și exprima voturile
independent, astfel încât să fie asigurat dreptul la secretul votului.
În plus, comisarii organelor electorale, în special cei ai BESV, ar
trebui să aibă o pregătire adecvată cu privire la dispozițiile și
standardele legale pentru asigurarea dreptului de vot pentru
persoanele cu dizabilități. De asemenea, sunt necesare politici
adecvate pentru a îmbunătăți participarea generală a persoanelor
cu dizabilități la alegeri și politici.
Tuturor BESV-urilor ar trebui să li se ofere un număr de buletine
de vot mai mare sau egal cu numărul de alegători înregistrați la
fiecare secție de votare. Ipotezele conform cărora prezența la vot
poate fi mai mică decât numărul total de alegători înregistrați
într-un anumit sector nu ar trebui să constituie temeiuri pentru
transmiterea unui număr insuficient de buletine de vot.

În Ziua Alegerilor, autoritățile ar trebui să reacționeze la cazurile de
cumpărare a voturilor și agitația ilegală în afara secțiilor de votare
într-un mod sistematizat și să investigheze în continuare astfel de
cazuri pentru a se asigura că făptașii sunt aduși în fața legii.
Toate contestațiile legate de alegeri ar trebui luate în considerare
în sesiuni deschise. Toate deciziile cu privire la contestații trebuie
să indice organismul cu care ar putea fi contestată decizia, precum
și termene legale, pentru a asigura remedierea eficientă.
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DESPRE ENEMO
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor
(ENEMO) este o organizație internațională non-guvernamentală care
reprezintă o rețea a organizațiilor civice neguvernamentale națioane,
fondată la 29 septembrie 2001, în Opatija, Croația. Aceasta este
alcătuită din 21 organizații de monitorizare naționale din 17 țări din
Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală, inclusiv două state ale
Uniunii Europene.

ENEMO urmărește să sprijine interesul comunității internaționale de
a promova democrația în regiune prin evaluarea proceselor electorale
și a mediului politic și oferind rapoarte de observație corecte și
imparțiale. Misiunile internaționale de observare ale ENEMO folosesc
referințe și standarde internaționale pentru alegerile democratice
pentru a evalua procesul electoral și cadrul legal al țării gazdă. ENEMO
și toate organizațiile sale membre au aprobat Declarația din 2005 a
Principiilor pentru Observarea Alegerilor Internaționale și Declarația
Principiilor Globale pentru Observarea și Monitorizarea Alegerilor
Nepartizane de către Organizațiile Cetățenești. Fiecare observator
ENEMO a semnat Codul de Conduită pentru Observatorii Electorali
Internaționali.
Organizațiile membre ENEMO au monitorizat peste 250 de alegeri
naționale și au instruit peste 240.000 de observatori.
Până în prezent, ENEMO a organizat 30 de misiuni de observare a
alegerilor internaționale în opt țări: Moldova 2019, Alegerile Locale;
Ucraina 2019, Alegeri Parlamentare Anticipate; Ucraina 2019, Alegeri
Prezidențiale; Moldova 2018-19, Alegeri Parlamentare; Armenia
2018, Alegeri Parlamentare Anticipate; Moldova 2016, Alegeri
Prezidențiale; Ucraina 2015, Alegeri Locale Regulare; Ucraina 2014,
Alegeri Parlamentare; Ucraina 2014, Alegeri Prezidențiale; Ucraina
2013 - Reluarea Alegerilor Parlamentare 2012 în 5 CECE-uri; Kosovo
2013, Alegeri Locale, primul tur; Ucraina 2012, Alegeri Parlamentare;
Kosovo 2011, Reluarea Alegerilor Parlamentare; Kosovo 2010, Alegeri
Parlamentare; Kârgâzstan 2010, Alegeri Parlamentare; Ucraina 2010,
Alegeri Prezidențiale, turul doi; Ucraina 2010, Alegeri Prezidențiale,
primul tur; Kosovo 2009, Alegeri Locale; Moldova 2009, Alegeri
Parlamentare; Georgia 2008, Alegeri Prezidențiale; Kârgâzstan 2007,
Alegeri Parlamentare; Ucraina 2007, Alegeri Parlamentare; Ucraina
2006, Alegeri Locale la Poltava, Kirovograd și Chernihiv; Ucraina 2006,
Alegeri Parlamentare; Kazahstan 2005, Alegeri Prezidențiale; Albania
2005, Alegeri Parlamentare; Kârgâzstan 2005, Alegeri Prezidențiale;
Kârgâzstan 2005, Alegeri Parlamentare; Ucraina 2004, Alegeri
Prezidențiale, turul doi; Ucraina 2004, Alegeri Prezidențiale.
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Organizațiile membre ENEMO sunt: Centrul pentru Inițiative Civice
CCI, Bosnia și Herțegovina; Centrul pentru Tranziție Democratică
- CDT, Muntenegru; Centrul de Monitorizare și Cercetare - CeMI,
Muntenegru; Centrul pentru Alegeri Libere și Democrație - CeSID,
Serbia; În Apărarea Drepturilor Alegătorilor „GOLOS”, Rusia; GONG,
Croația; Societatea Internațională pentru Alegeri Corecte și Democrație
- ISFED, Georgia; Asociația KRIIK, Albania; Asociația Cetățenilor MOST,
Macedonia; Promo-LEX, Moldova; OPORA, Ucraina; Societatea pentru
Cultura Democrată SDC, Albania; Centrul Internațional Anticorupție
Transparență (TIAC), Armenia; Centrul de Monitorizare a Alegerilor
și Studii Democratice (EMDS), Azerbaidjan; Belarussian Helsinki
Committee (BHC), Belarus; FSCI, Kazahstan; Institutul Democrat
Kosovo (KDI), Kosovo; Coaliția pentru Democrație și Societatea Civilă,
Kârgâzstan; Centrul de Cercetare, Transparență și Responsabilitate
(CRTA), Serbia; Obcianske OKO (OKO), Slovacia; Comitetul Alegătorilor
din Ucraina (CVU), Ucraina.
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ABREVIERI
ACUM
Art.
UTA Gagauzia
CA
CICDE
CEC
CEDAW
CERD
CPRD
CPRW
CECE
CEDO (ECHR)
OE
ENEMO
MOA
FCNM
GRECO
ICCPR
MIOA
CECEM
DP
ONG
ANI
Para./Alin.
PAS
PDM
BESV
PL
PLDM
PN
PP Shor
PPPDA
PPEM
SV
ASP
PSRM
SIAS-A
CSJ
RSP
RSA
LA
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Bloc Electoral ACUM
Articol
Unitatea Teritorială Administrativă Gagauzia
Consiliul Audiovizualului
Centrul pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral
Comisia Electorală Centrală
Convenția pentru Eliminarea tuturor Formelor de Descriminare Împotriva Femeilor
Convenția Internațională asupra Eliminării tuturor Formelor de Descriminare Rasială
Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
Convenția privind Drepturile Politice ale Femeilor
Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală
Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Organ Electoral
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor
Misiunea de Observare a Alegerilor
Convenția-cadru pentru Protecția Minorităților Naționale
Grupul Statelor Împotriva Corupției
Convenția Internațională pentru Drepturile Civile și Politice
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor
Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală Municipal
Deputat în Parlament
Organizație Neguvernamentală
Autoritatea Națională de Integritate
Paragraf/Alineat
Partidul Acțiune și Solidaritate
Partidul Democrat din Moldova
Birou Electoral al Secției de Votare
Partidul Liberal
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Partidul Politic ”Partidul Nostru”
Partidul Politic Shor
Partidul Politic ”Platforma Demnitate și Adevar”
Partidul Popular European din Moldova
Secție de Votare
Agenția Servicii Publice
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Sistemul Informațional Automatizat de Stat ”Alegeri”
Curtea Supremă de Justiție
Registrul de Stat al Populației
Registrul de Stat al Alegătorilor
Lista de Alegători
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ANEXE
Anexa 1. Raportul statistic privind evaluarea BESV-urilor
realizat de observatorii ENEMO
Primul tur (20 Octombrie 2019)
Deschiderea

Mediul din jurul
Secțiilor de Votare

Numărul de
răspunsuri

%

Normal (nicio
influență asupra
alegerii alegătorilor)

4

100

Accesibilitatea pentru
persoanele cu dizabilități în
Secțiile de Votare

Numărul de răspunsuri

%

Ușor

2

50

Necesită asistență minoră

1

25

Nu sunt adecvate

1

25

BESV a primit un număr egal
de buletine de vot cu numărul de
alegători pe lista principală (pentru
orice tip de buletinele de vot)

Numărul de răspunsuri

%

Da

4

100

Numărul total de membri BESV

Numărul de răspunsuri

%

9

3

75

11

1

25

Președinte BESV

Numărul de răspunsuri

%

Bărbați

1

25

Femei

3

75
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Vicepreședinte BESV

Numărul de răspunsuri

%

Femei
Secretar BESV

4

Numărul de răspunsuri

100

Femei

4

Numărul de răspunsuri

100

4

100

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

Buletine de vot

4

Numărul de răspunsuri

100

Buletinele de vot au format prescris
Configurarea Secțiilor de Votare

4

Numărul de răspunsuri

100

Acceptabil

4

100

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Materiale Esențiale
Toate materilalele esențiale
sunt prezente
Protocol
Protocolul a fost completat
corect și procedura a fost
transparentă
Urnă de vot staționară
Urnele staționare sigilate
și așezate corespunzător
conform procedurilor
Urnă de vot mobilă
Urna de vot mobilă sigilată
corespunzător

Deschidere
Secția de Votare a fost
deschisă la timp (7 am)
Observații
Toți observatorii autorizați pot
observa corect
64

Numărul de răspunsuri

Numărul de răspunsuri

%

%

%

%

%

%
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Plângeri formale (oficiale)
prezentate cu privire la
procedurile de deschidere
Nu au existat reclamații
formale
Prezența persoanelor
neautorizate în Secțiile de
Votare
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
Poliția, Carabinieri

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

2

50

1

25

Altele

1

Conduita BESV

Numărul de răspunsuri

BESV a efectuat, în general,
deschiderea în ordine și în
conformitate cu procedurile

25
%

4

100

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

BUNĂ
FOARTE BUNĂ

2

50

Environment around PS

Number of Answers

%

Regular
(no influence on voter’s choice)
Campaign Materials near the
PS entrance
Other

2

50

65

92.8

2

2.9

3

4.3

65

VOTAREA
Mediul din jurul Secțiilor de Vot
Normală (fără influență asupra
alegerii alegătorilor)
Materiale de Campanie lângă
intrarea în Secția de Vot
Altele
Accesibilitatea persoanelor cu
dizabilități în Secțiile de Vot
Ușoară
Necesită un ajutor minor
Nu sunt adecvate

%

65

92.8

3

4.3

Numărul de răspunsuri

%

29

41.4

2

24

2.9

34.9

17

24.3

Numărul de răspunsuri

%

Nu

58

82.8

Nr. total de membri BESV

Numărul de răspunsuri

%

7

8

11.4

Președinte BESV

20

Numărul de răspunsuri

28.6

Femei
Bărbați

52

74.3

BESV a primit un număr egal de
voturi cu numărul de alegători
pe lista principală (pentru orice
tip de buletin de vot)
Da

9

11

12

42

17.2

60
%

Vicepreședinte BESV

18

Numărul de răspunsuri

25.7

Femei

59

84.2

Bărbați
66

Numărul de răspunsuri

11

%

15.8
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Secretar BESV

Numărul de răspunsuri

%

Femei
Bărbați

68

97.1

Materiale Esențiale

Numărul de răspunsuri

%

Toate materilalele esențiale
sunt prezente
Urnă de vot staționară
Urna staționară sigilată
și așezată corespunzător
conform procedurilor
Urna staționară nu este
sigilată corespunzător
Urnă de vot mobilă
Urnă de vot mobilă sigilată
corespunzător
Urnă de vot mobilă sigilată
necorespunzător

2

2.9

70

100

Numărul de răspunsuri

%

68

97.1

2

2.9

Numărul de răspunsuri

%

63

90

1

1.5

6

8.5

Configurarea Secției de Vot

Numărul de răspunsuri

%

Acceptabilă

69

98.5

Numărul de răspunsuri

%

69

98.5

1

1.5

NA (votarea mobilă a fost în
curs, iar urna de vot mobilă a
fost în afara SV)

Neacceptabilă
Identificarea votanților /
emiterea buletinelor de vot
Procedurile de identificare
urmate întotdeauna în mod
corespunzător
Altele (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)

1

1.5

67

Sistemul SIAS

Numărul de răspunsuri

%

68

97.2

1

1.4

1

1.4

Secretul votului

Numărul de răspunsuri

%

Secretul votului a fost repsectat

67

95.8

1

1.4

Numărul de răspunsuri

%

68

97.2

1

1.4

SIAS funcționează
corespunzător
Operatorii SIAS-A se confruntă
cu unele probleme tehnice
minore, dar fac față bine
Altele (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)

Alegătorii nu au putut vota în
secret din cauza dispunerii
cabinelor
NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)
Alte încălcări ale secretului
votului
Încălcări grave (în secția de
votare)
Nu au fost observate încălcări
grave
Furarea sau deteriorarea
materialelor electorale
NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)
Organizarea SV
Secția de votare este
gestionată corespunzător și
BESV funcționează ordonat
Secția de votare este oarecum
aglomerată, dar BESV pare să
o gestioneze bine
NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)
68

1

1

1

1.4

1.4

1.4

Numărul de răspunsuri

%

61

87.1

8

11.5

1

1.4
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Campanie
Nu au existat materiale de
agitație sau de campanie în SV
Cineva făcea agitație activă în
interiorul SV
Plângeri formale (oficiale)
prezentate cu privire la vot
sau deschiderea
Nu au existat plângeri formale
BESV a primit plângeri
formale substanțiale
Observarea
Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Observatorii nu au putut
observa corect datorită
amenajării secției de votare
Prezența persoanelor
neautorizate în SV
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
Altele
Conduita BESV
BESV, în general, a efectuat
votarea în mod ordonat și în
conformitate cu procedurile
NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)

Numărul de răspunsuri

%

69

98.6

1

1.4

Numărul de răspunsuri

%

67

95.7

Numărul de răspunsuri

%

69

98.6

1

1.4

Numărul de răspunsuri

%

69

98.6

Numărul de răspunsuri

%

3

1

4.3

1.4

69

98.6

1

1.4

69

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

BUNĂ

35

50

FOARTE BUNĂ

Numărarea
Timpul inchiderii

35

50

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Votanți la momentul închiderii

Numărul de răspunsuri

%

Fără coadă de alegători la închidere

Numărarea începe la timp

4

Numărul de răspunsuri

100

Da

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

4

100

Proceduri de numărare

Numărul de răspunsuri

%

Procedurile de numărare
au fost urmate în mod
corespunzător și în ordinea
corectă (procesul a fost legitim)

4

100

Secția de votare a fost
închisă la timp (21:00)

BESV a indicat în sistemul
SIAS-A că votul este închis
Da
BESV a pornit videocamera
atunci când procesul de
numărare a început
Da
Videocamera
Videocamera funcționează și
poziționată în conformitate cu
Regulamentul

70

Numărul de răspunsuri

%

%
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Observarea

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Distribuirea protocolului

Numărul de răspunsuri

%

Protocoalele date tuturor
persoanelor îndreptățite să
le primească și să fie postate
imediat în SV

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

Foarte bună

2

50

Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Prezența persoanelor
neautorizate în SV
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
Completarea protocolului
Protocoalele au fost completate
în conformitate cu legea

Plângeri formale (oficiale)
depuse la numărare, vot sau
deschidere
Nu au existat reclamații
formale
Materialul electoral
Toate materialele electorale
au fost ambalate și sigilate în
conformitate cu legea

Bună

2

50

71

Transferul către CECE și activitatea CECE
Observarea CECE

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Supra-aglomerarea

Numărul de răspunsuri

%

CECE nu era supra-aglomerat

4

100

4

100

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Evaluarea CECE

Numărul de răspunsuri

%

FOARTE BUNĂ

3

75

Activitatea CECE a fost
transparentă și simplă
Adecvarea locațiilor CECE
Spațiile CECE erau spațioase
și adecvate pentru livrarea
materialelor

Contestații
Nu au fost contestații cu privire
la activitatea CECE
Protocoalele BESV la CECE
Nu a fost necesară o corecție a
protocoalelor BESV
Au fost cazuri de corecții ale
protocoalelor BESV la CECE
Observarea
Toți observatorii autorizați pot
observa corect

BUNĂ

72

Numărul de răspunsuri

1

%

25
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Al doilea tur (3 November 2019)
Deschiderea

Mediul în jurul SV
Normal (fără influență asupra
alegerii votanților)
Accesibilitatea SV pentru
persoane cu dizabilități
Necesită asistență minoră
Nu sunt adecvate

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Numărul de răspunsuri

%

Nu

3

75

BESV a primit un număr egal de
voturi cu numărul de alegători
pe lista principală (pentru orice
tip de buletin de vot)
Da

Nr. total de membri BESV

1

Numărul de răspunsuri

25

9
11

2

50

Președinte BESV

Numărul de răspunsuri

%

Femei
Vicepreședinte BESV

4

Numărul de răspunsuri

100

Femei
Bărbați

2

50

Secretar BESV

Numărul de răspunsuri

%

Femei

4

100

4

100

Materiale esențiale
Toate materialele esențiale
sunt prezente

2

2

Numărul de răspunsuri

%

50

%

50

%
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Protocol

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Buletine de vot

Numărul de răspunsuri

%

Buletinele de vot au format prescris

Aranjarea Secțiilor de Vot

4

Numărul de răspunsuri

100

Acceptabil
Deschidere

4

Numărul de răspunsuri

100

SV a fost deschisă la timp (7 am)

4

100

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Protocolul a fost completat corect
și procedura a fost transparentă

Urna de vot staționară
Urnele staționare sigilate
și așezate corespunzător
conform procedurilor
Urna de vot mobilă
Urna mobilă sigilată
corespunzător

Observare
Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Plângeri formale (oficiale)
prezentate cu privire la
procedurile de deschidere

Nu au existat reclamații
formale
Prezența persoanelor
neautorizate în SV
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
74

Numărul de răspunsuri

%

%

%
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Conduita BESV

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

FOARTE BUNĂ

2

50

BESV a efectuat, în general,
deschiderea în ordine și în
conformitate cu procedurile
BESV s-a grăbit prin procesul
de deschidere și nu a avut grijă
de transparență

BUNĂ

2

50

75

Votarea
Mediul în jurul SV
Normal (fără influență asupra
alegerii votanților)
Materiale de campanie lângă
intrarea în SV
Cumpărarea voturilor,
transport organizat de
alegători, acte de violență
Altele

%

64

92.7

1

1.4

1

1.4

3

4.3

Numărul de răspunsuri

%

22

31.8

16

23.3

Numărul de răspunsuri

%

Nu

65

94.2

Nr. total de membri BESV

Numărul de răspunsuri

%

7

8

11.4

Președintele BESV

20

Numărul de răspunsuri

28.6

Femei

53

76.8

Accesibilitatea persoanelor cu
dizabilități în SV
Ușoară
Necesită un ajutor minor
Nu sunt adecvate
BESV a primit un număr egal de
voturi cu numărul de alegători
pe lista principală (pentru orice
tip de buletin de vot)
Da

9

11

Bărbați

76

Numărul de răspunsuri

31

4

42

16

44.9

57.8

60
%

23.2
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Vicepreședinte BESV

Numărul de răspunsuri

%

Femei
Bărbați

53

76.8

Secretar BESV

16

Numărul de răspunsuri

23.2

Femei
Bărbați

65

94.2

Materiale Esențiale

Numărul de răspunsuri

%

Toate materialele esențiale
sunt prezente

4

%

5.8

69

100

Numărul de răspunsuri

%

68

98.6

1

1.4

Numărul de răspunsuri

%

62

89.9

Configurarea Secțiilor de Vot

Numărul de răspunsuri

%

Acceptabil

66

95.6

Urna de vot staționară
Urnele staționare sigilate
și așezate corespunzător
conform procedurilor
Urna staționară nu este
sigilată corespunzător
Urna de vot mobilă
Urna de vot mobilă sigilată
corespunzător
NA (votarea mobilă a fost în curs,
iar urna mobilă a fost în afara SV)

Neacceptabil

7

3

10.1

4.4

77

Identificarea votanților /
emiterea buletinelor de vot
Procedurile de identificare au
urmat întotdeauna corect
Operatorii nu introduc numele
votanților în sistemul electronic cu LV
Alegătorii eligibili nu sunt lăsați
să voteze
Altele

Numărul de răspunsuri

%

66

95.5

1

1.5

1

1

1.5

1.5

Sistemul SIAS-A

Numărul de răspunsuri

SIAS-A funcționează corespunzător

65

94.2

1

1.4

Secretul votului

Numărul de răspunsuri

%

Se respectă secretul votului

66

95.8

1

1.4

Operatorii SIAS-A se confruntă
cu unele probleme tehnice
minore, dar fac față bine
Operatorii SIAS-A se confruntă
cu probleme tehnice mai grave

Mai mult de o persoană în
cabina
Alte încălcări ale secretului
votului
NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)
Încălcări grave (în Secția de
Votare)
Nu au fost observate încălcări grave
Alegătorii din listă nu au voie să voteze
NA (niciun alegător nu a votat în
timp ce echipa era în SV)
NA (niciun alegător nu a votat în
timp ce echipa era în SV)
78

3

1

1

%

4.4

1.4

1.4

Numărul de răspunsuri

%

67

97.2

1

1.4

1

1

1.4

1.4
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Organizarea Secțiilor de Votare

Numărul de răspunsuri

%

69

100

Numărul de răspunsuri

%

69

100

Numărul de răspunsuri

%

67

97.2

Numărul de răspunsuri

%

69

100

Numărul de răspunsuri

%

68

98.6

Conduita BESV

Numărul de răspunsuri

%

BESV, a dirijat în general,
procesul de votare în mod
ordonat și în conformitate cu
procedurile

68

98.6

1

1.4

Secția de votare este
gestionată corespunzător și
BESV funcționează ordonat
Campanie
Nu au existat materiale de
agitație sau campanie în SV
Plângeri formale (oficiale)
depuse la vot sau deschidere
Nu au existat reclamații
formale
BESV a primit reclamații
formale substanțiale
Observarea
Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Prezența persoanelor
neautorizate în SV
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
Altele

NA (niciun alegător nu a votat
în timp ce echipa era în SV)

2

1

2.8

1.4

79

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

FOARTE BUNĂ

40

58

BUNĂ

28

40.6

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Alegătorii la ora de închidere

Numărul de răspunsuri

%

Fără coadă de alegători la închidere

Numărarea începe la timp

4

Numărul de răspunsuri

100

Da

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

3

75

1

25

REA

1

1.4

Numărarea
Ora închiderii
Secția de votare a fost închisă
la timp (21:00)

A arătat BESV în sistemul
SIAS-A că votul este închis
Da
BESV pornit videocamera
atunci când procesul de
numărare a început
Da
Videocamera
BESV pornit videocamera
atunci când procesul de
numărare a început
Altele (Comisia stătea în fața
camerei video și a blocat
înregistrarea)

80

Numărul de răspunsuri

%

%
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Proceduri de numărare

Numărul de răspunsuri

%

Procedurile de numărare
au fost urmate în mod
corespunzător și în ordinea
corectă (procesul a fost legitim)

4

100

Observarea

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

4

100

Distribuirea protocolului

Numărul de răspunsuri

%

Protocoale date tuturor persoanelor
îndreptățite să le primească și să fie
postate imediat în SV

4

100

Plângeri formale (oficiale)
depuse la numărare, vot sau
deschidere

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Evaluarea BESV

Numărul de răspunsuri

%

Foarte Bună

2

50

Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Prezența persoanelor
neautorizate în SV
Niciuna (sunt prezente doar
persoanele autorizate)
Completarea protocolului
Protocoalele au fost completate
în conformitate cu legea

Nu au existat reclamații
formale
Materiale Electorale
Toate materialele electorale
au fost ambalate și sigilate în
conformitate cu legea

Bună

Numărul de răspunsuri

2

%

50

81

Transfer către CECE și activitatea CECE
Observarea CECE
Activitatea CECE a fost
transparentă și simplă
Observatorii au fost restricționați
să monitorizeze în mod
corespunzător activitatea CECE

Adecvarea locațiilor CECE
Locațiile CECE erau spațioase
și adecvate pentru livrarea
materialelor
Supra-aglomerarea
CECE nu a fost supraaglomerat
Linii lungi de persoane în
CECE, cu toate acestea a fost
ușor să se intre și să se miște
Contestații
Nu au existat plângeri cu
privire la activitatea CECE
Protocoale BESV la CECE
Nu a fost necesară o corecție a
protocoalelor BESV
Au fost cazuri de corecții ale
protocoalelor BESV la CECE
Observarea
Toți observatorii autorizați pot
observa corect
Observatorilor li s-a refuzat în
mod deliberat accesul la unele
aspecte ale muncii din CECE
82

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Numărul de răspunsuri

%

4

100

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25

Numărul de răspunsuri

%

3

75

1

25
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Evaluarea CECE

Numărul de răspunsuri

%

FOARTE BUNĂ

3

75

REA

1

25
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Anexa 2. Informații despre MIOA
Echipa de Bază (EB)

Funcția

Numele

Țara

Organizația membră
ENEMO

Șeful Misiunii

Dritan Taulla

Albania

KRIIK

Șef Adjunct al Misiunii

Pierre Peytier

Kyrgyzstan

Coaliția pentru
Democrație și
Societatea Civilă

Expert în alegeri

Oleg Reut

Federația Rusă

GOLOS

Ofițer de Presă și
Logistică

Maja Milikic

Muntenegru

CeMI

Coordonator / Ofițer
de Securitate pentru
Observatori pe Termen
Lung

Ana Mihajlovic

Serbia

CeSID
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Observatori pe Termen Lung (OTL)

Nume

Țara

Organizația membră ENEMO

Milos Antic

Serbia

CeSID

Kateryna Mikhalevska

Ucraina

OPORA

Nina Kecojevic

Muntenegru

CeMI

Elidon Lamani

Albania

KRIIK

Mariam Chubabria

Georgia

ISFED

Narek Sukiasyan

Armenia

TIAC

Peter Nemeth

Slovacia

Obcianske OKO

David Kankiya

Rusia

GOLOS
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