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Republica Moldova: Constatări preliminare ale misiunii de observare a alegerilor
locale
Strasburg, 21 octombrie 2019 – La invitația autorităților Republicii Moldova, la data de 20 octombrie 2019,
Congresul autorităților locale și regionale ale Consiliului Europei, a misionat 11 echipe formate din 24 de
observatori din 21 de țări europene pentru a observa alegerile locale în cele 180 de secții de votare din
întreaga țară.
"În general, alegerile au fost organizate de comisii bine pregătite, votarea s-a desfășurat într-o manieră
ordonată, iar numărarea s-a făcut în mod profesional", a declarat Vladimir PREBILIC (Slovenia, SOC), șeful
delegației Congresului, în cadrul unei conferinţe de presă ţinute astăzi la Chișinău.
"Majoritatea interlocutorilor noștri au apreciat, în general, modificările recente ale cadrului legal electoral,
deși acestea au intervenit târziu, ceea ce este în contradicție cu Codul de bune practici al Comisiei de la
Veneția în materie electorală", a declarat șeful Delegației care salută progresele înregistrate în finanțarea
campaniei electorale, în special plafonul redus pentru donații și măsurile pentru prevenirea utilizării
necorespunzătoare a resurselor administrative, prin reguli mai stricte legate de achiziții, interdicția campaniei
în ziua alegerilor, precum și posibilități mai mari de verificare a exactității listelor de alegători și îmbunătățirea
situației din mass-media.
Cu toate acestea, șeful delegației Congresului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cerințele de înregistrare
pentru candidații independenți care sunt excesiv de greoaie în comparație cu situația candidaților din partidele
politice. "Cerința minimă în ceea ce privește colectarea de semnături pentru un candidat local independent
este de 5%, faţă de 1% dintre alegătorii din circumscripția în cauză, cum recomandă Comisia de la Veneția.
Autoritățile Moldovei ar trebui să modifice dispozițiile relevante", a explicat acesta.
"Suntem preocupați și de situația femeilor în politica locală și de faptul că cerința legală a unei cote de 40%
pentru listele de candidați este, de facto, subminată, în multe cazuri", a declarat Vladimir PREBILIC, amintind
că femeile erau prezente în număr mare la secțiile de votare și că Republica Moldova are acum un prim
ministru feminin. "Creșterea numărului de femei politice la nivel local ar trebui să reprezinte atât un
angajament, cât și o obligație", a mai insistat acesta.
Șeful delegației a subliniat, de asemenea, unele deficiențe legislative pe care autoritățile ar trebui să le
abordeze în viitorul apropiat, precum și inconsecvențele procedurale observate în unele locuri, în special în
ceea ce privește utilizarea camerelor video, respectarea secretului votului și sigilarea urnelor. El a regretat,
de asemenea, rata scăzută a participării, de 42%, probabil din cauza uzurii alegătorilor în urma diferitelor
alegeri care au avut loc în țară.
În sfârșit, el a reamintit recomandările deja adoptate de Congres, în special cele privind introducerea de
măsuri eficiente de combatere a utilizării necorespunzătoare a resurselor administrative, precum și adoptarea
de amendamente legale pentru a acorda deptul de vot doar alegătorilor care au efectiv o reședință
permanentă (sau domiciliu) în circumscripția în cauză, și nu doar o reședință temporară.
Raportul Congresului cu privire la această misiune de constatare a informațiilor va fi examinat spre aprobare
în ședința Comitetului de monitorizare din 11 februarie 2020.
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