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Considerații prealabile
Prezenta Notă cuprinde o analiză a recomandărilor în materie electorală adresate autorităților
Republicii Moldova în perioada anilor 2014-2021 de:
- Misiunile internaționale de observare a alegerilor;
- Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la
Veneția);
- Curtea Constituțională a Republicii Moldova.
Scopul prezentei Note este de a oferi autorităților Republicii Moldova un document de referință
în vederea unui posibil proces de reformă electorală.

Recomandările misiunilor internaționale de observare a alegerilor
În perioada anilor 2014-2021, în Republica Moldova, s-au produs șapte evenimente electorale
importante, cum ar fi:
- Alegerile parlamentare, 2014;
- Alegerile locale, 2015;
- Alegerile prezidențiale, 2016;
- Alegerile parlamentare, 2019;
- Alegerile locale, 2019;
- Alegerile prezidențiale, 2020;
- Alegerile parlamentare anticipate, 2021.
Toate aceste scrutine au fost observate de misiuni de observare a alegerilor constituite de
organisme europene prestigioase, cum ar fi:
- Parlamentul European (EP);1
- Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE);2
- Congresul Autorităților Locale și Regionale (CLRA);3
- Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) / Biroul pentru Instituțiile
Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).
În prezenta notă, ne-am axat asupra recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor
constituite de OSCE/ODIHR din următoarele considerente:
- OSCE/ODIHR a observat toate scrutinele, cu excepția Alegerilor locale din anul 2019;
- Practic în toate scrutinele, în ziua alegerilor, misiunile de observare a alegerilor ale
OSCE/ODIHR și-au unit eforturile pentru a forma misiuni internaționale de observare a
alegerilor (IEOM) cu delegațiile EP, PACE, CLRA;
- În rapoartele finale de observare a alegerilor, EP, PACE și CLRA fie fac referire la
recomandările reținute de OSCE/ODIHR, fie rețin cele mai importante recomandări
adresate de OSCE/ODIHR;
- Potrivit procedurilor interne, OSCE/ODIHR evaluează nivelul de implementare a
recomandărilor anterioare, fapt care ne permite să generalizăm statistici privind
1

https://www.europarl.europa.eu/globaldemocracysupport/en/elections/election-observation - link-ul la care pot fi
accesate rapoartele de observare a alegerilor ale EP.
2
http://semanticpace.net/default.aspx?search=dHlwZV9zdHJfZW46IkVsZWN0aW9uIG9ic2VydmF0aW9uIHJlcG9ydCI=&lang=e
n – link-ul la care pot fi accesate rapoartele de observare a alegerilor ale PACE.
3
https://www.coe.int/en/web/congress/congress-reports - link-ul la care pot fi accesate rapoartele de observare a
alegerilor ale CLRA.
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implementarea recomandărilor, pornind de la evaluarea efectuată de organismul care a
adresat recomandările.
În tabelul ce urmează, este reflectat felul cum au fost observate alegerile de diferite organisme
europene în perioada de referință:

Alegeri
parlamentare,
2014
Alegeri locale,
2015
Alegeri
prezidențiale,
2016
Alegeri
parlamentare,
2019
Alegeri locale,
2019
Alegeri
prezidențiale,
2020
Alegeri
parlamentare
anticipate,
2021

EP
+
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+
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OSCE/ODHIR
+
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+
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-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

Așa cum am menționat, OSCE/ODIHR a observat toate scrutinele importante, cu excepția
Alegerilor locale din anul 2019. Scrutinul a fost observat de CLRA, recomandările adresate fiind
în spiritul celor adresate de OSCE/ODHIR în observarea scrutinelor anterioare.4 CLRA a
recunoscut eforturile autorităților Republicii Moldova în îmbunătățirea cadrului legal electoral,
în special amendamentele ce țin de reglementarea finanțării partidelor politice și campaniei
electorale, deși CLRA atrage atenția asupra faptului că amendamentele au fost adoptate cu puțin
timp înainte de alegeri contrar Codului de bune practici în materie electorală al Comisiei de la
Veneția. Totuși, CLRA a invitat autoritățile naționale să revizuiască cadrul legal, în special,
pentru a elimina neconcordanțele și lacunele, dar și pentru a optimiza în continuare aspectele
practice ale managementului electoral, și anume:
- Revizuirea dispozițiilor excesiv de restrictive legate de înregistrarea candidaților
independenți pentru a oferi condiții echitabile de concurență tuturor concurenților care
candidează la alegeri locale, în special a pragului necesar pentru semnăturile colectate,
precum și a altor dispoziții pertinente, în conformitate cu Codul de bune practice în
materie electorală al Comisiei de la Veneția;
- Întreprinderea măsurilor pentru a consolida participarea femeilor în politică în calitate de
alegătoare și candidate, în special prin implementarea regulilor legate privind cotele
pentru un minim de 40% pentru ambele sexe pe listele de candidați și introducerea
regulilor de prioritizare pentru femeile candidate;

4

https://rm.coe.int/local-elections-in-moldova-on-20-october-2019-monitoring-committee-rap/16809f57a8
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-

-

-

Clarificarea noțiunilor ”domiciliu” și ”reședință”, pentru a evita preocupările legate de
listele electorale suplimentare în ziua alegerilor și pentru a aborda problema ”migrației
artificiale a alegătorilor”;
Consolidarea în continuare a capacităților de supraveghere și de aplicare a legii a
organismelor responsabile de administrarea alegerilor, monitorizarea media și
supravegherea finanțelor, inclusiv o mai bună armonizare a rolurilor acestora, punerea în
aplicare a dispozițiilor care reglementează finanțarea partidelor politice și campaniei,
precum și a dispozițiilor referitoare la imparțialitatea media în timpul campaniilor
electorale;
Introducerea unor măsuri care vizează o mai bună participare a candidaților la funcția de
primar al capitalei în dezbaterile media pre-electorale;
Îmbunătățirea accesibilității secțiilor de votare pentru a sprijini participarea alegătorilor
cu mobilitate redusă sau alte dizabilități.

În ceea ce privește Alegerile parlamentare anticipate din anul 2021, la data întocmirii prezentei
Note, încă nu fusese publicat raportul final al misiunii de observare a alegerilor OSCE/ODIHR.
Astfel, pentru analiză, am reținut recomandările furnizate de misiunile de observare a alegerilor
constituite de OSCE/ODIHR privind:
- Alegerile parlamentare, 2014;
- Alegerile locale, 2015;
- Alegerile prezidențiale, 2016;
- Alegerile parlamentare, 2019;
- Alegerile prezidențiale, 2020.
Toate recomandările sunt prezentate în Anexa de la prezenta Notă. Tabelul a fost întocmit în
baza rapoartelor finale ale misiunilor de observare a alegerilor5, dar și potrivit bazei de date a
recomandărilor OSCE/ODIHR6.
În total, autorităților Republicii Moldova s-au adresat 149 de recomandări, o parte dintre acestea
insistând asupra unor recomandări adresate anterior.
În total, autoritățile Republicii Moldova au reținut 149 de recomandări, o parte din acestea
reiterând recomandările adresate anterior. Din 149 de recomandări, 32 de recomandări au fost
catalogate ca prioritare.
În general, în funcție de aria tematică, recomandările se clasifică în felul următor:
Media
Înregistrarea candidaților
Înregistrarea alegătorilor
Finanțarea campaniei
Reclamații și contestații
Ziua alegerilor
Campanie
Administrarea alegerilor
Cadrul legal
Participarea minorităților naționale
Noile tehnologii de vot
5
6

23
18
18
16
15
15
13
13
9
4
2

https://www.osce.org/odihr/elections/moldova
https://paragraph25.odihr.pl/home-page-countries/moldova/
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Participarea persoanelor cu dizabilități
Participarea femeilor
Total

2
1
149

Cu referire la tipul de intervenție necesar pentru implementarea recomandărilor, buna parte a
recomandărilor ar trebui să fie tratată la nivel legal (legi) și sub-legal (acte normative
subordonate legilor), celelalte ținând de practici:
Legal
Sub-legal
Practici
Total

85
22
42
149

În ceea ce privește recomandările la nivelul legal, cele mai multe se referă la Media. În general,
În funcție de aria tematică, recomandările la nivelul legal se clasifică în felul următor:
Media
Finanțarea campaniei
Înregistrarea Candidaților
Campanie
Înregistrarea alegătorilor
Cadrul legal
Reclamații și contestații
Ziua alegerilor
Administrarea alegerilor
Participarea minorităților naționale
Total

15
13
13
10
10
9
7
4
2
2
85

Cu referire la recomandările la nivelul sub-legal, cele mai multe se referă la Înregistrarea
candidaților. În funcție de aria tematică, recomandările care necesită intervenții la nivel sub-legal
se clasifică în felul următor:
Înregistrarea candidaților
Înregistrarea alegătorilor
Administrarea alegerilor
Ziua alegerilor
Media
Campanie
Finanțarea campaniei
Reclamații și contestații
Tehnologii noi de vot
Total

5
4
3
3
2
2
1
1
1
22

În partea ce ține de nivelul de implementare, din cele evaluate de OSCE/ODIHR, cele mai multe
sunt parțial implementate, fiind esențial și numărul de recomandări neimplementate:
Neevaluate
Neimplementate
Parțial implementate
În mare parte implementate
Pe deplin implementate

36
27
36
26
24
6

Total

149

Pornind de la nivelul de implementare, evaluat de OSCE/ODIHR, la nivel legal, cele mai multe
rămân neimplementate, iar la nivel sub-legal – parțial și în mare parte implementate:

Neevaluat
Neimplementat
Parțial implementat
În mare parte implementat
Pe deplin implementat
Total

Legal
19
21
20
9
16
85

Sub-legal
5
3
6
6
2
22

Evident, o atenție sporită ar trebui acordată recomandărilor clasificate ca priorități, 18 din acestea
urmând a fi tratate prin intervenții la nivel legal, și anume:
Cadrul juridic ar putea beneficia de pe urma unei analize cuprinzătoare pentru a elimina
neconsecvenţele şi ambiguităţile, precum şi contradicţiile dintre Codul Electoral şi alte legi.
Reformele legislative ar trebui efectuate cu mult înaintea alegerilor, prin consultări deschise şi
incluzive cu toate părţile electorale interesate. Acestea ar trebui soluţionate într-un context mai
larg, cum ar fi supremaţia legii şi încrederea publică în sistemul judiciar.
(PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC1)
Codul Audiovizualului ar putea fi modificat astfel încât să sporească transparenţa proprietăţii şi
să limiteze concentraţia proprietăţii. (PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC5)
Cadrul juridic trebuie să beneficieze de o analiză cuprinzătoare în vederea eliminării
inconsecvenţelor şi ambiguităţilor, precum şi contradicţiilor între Codul electoral şi alte legi.
Anumite chestiuni juridice ar putea fi detaliate prin regulamentele CEC cu mult înaintea
alegerilor. (LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC1)
Reformele legislative trebuie să fie întreprinse cu mult înaintea alegerilor. Interdicţia de a folosi
simbolurile de stat şi străine trebuie revăzută, deoarece este neproporţională restricţiei libertăţii
de expresie. (LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC2)
Supravegherea finanţării campaniei ar putea fi îmbunătăţită în continuare. În cazul în care CEC
rămâne organul competent de supraveghere, resursele sale trebuie mărite. Accesul oportun al
CEC la informaţiile relevante şi colaborarea cu alte autorităţi trebuie clar reglementată.
(LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC4)
Concentrarea înaltă a proprietarilor mass-media trebuie abordată în mod cuprinzător pentru a
asigura pluralismul mass-media şi diversitatea opiniilor. (LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC5)
Pentru a spori credibilitatea, independenţa şi eficienţa CCA, trebuie analizată modificarea
mecanismului de numire a membrilor săi pentru a reduce influenţa majorităţii parlamentare şi
pentru a consolida sancţiunile pentru a descuraja încălcările.
(LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC6)
Legislația electorală ar putea beneficia de o analiză cuprinzătoare pentru a elimina lacunele și
ambiguitățile și pentru a reflecta recomandările OSCE/ODIHR și Comisiei de la Veneția,
inclusiv cu privire la colectarea și verificarea semnăturilor, înregistrarea candidaților, finanțarea
și desfășurarea campaniei electorale, sancțiunile cu privire la încălcările electorale, restricţiile cu
privire la campania electorală, consolidarea în continuare a măsurilor pentru a avansa
participarea femeilor și organizarea unui al doilea tur de scrutin. Dispozițiile legate de alegeri
prevăzute în alte acte legislative, inclusiv Codul penal, ar putea fi, de asemenea, analizate și
actualizate. Procesul de revizuire trebuie să fie cuprinzător și finalizat cu mult înainte de
următoarele alegeri. (PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC1)
Pentru a spori transparența și supravegherea finanțării campaniilor, trebuie abordate
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recomandările anterioare ale OSCE/ODIHR, Comisiei de la Veneția și GRECO. Un organism cu
o capacitate adecvată, expertiză tehnică și independență în exercitarea în mod eficient a funcțiilor
sale trebuie să fie împuternicit pentru o astfel de supraveghere. În cazul în care CEC rămâne
organismul de supraveghere competent, acesta trebuie să aibă autoritate și resurse suficiente
pentru a efectua o supraveghere eficientă a finanțării campaniei. Legea ar putea prevedea
sancțiuni graduale și proporționale pentru încălcări privind finanțarea campaniei electorale.
(PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC2)
Sistemul de soluționare a disputelor privind rezultatele alegerilor ar beneficia de o reexaminare
generală pentru a elimina lacunele și neconcordanțele în scopul asigurării unui recurs eficient. În
special, legea trebuie să acorde fiecărui alegător dreptul de a depune reclamații la fiecare etapă a
procesului electoral, să stabilească competențe și proceduri detaliate pentru diferite tipuri de
reclamații, să prevadă termenele pentru deciziile privind reclamațiile postelectorale, inclusiv în între două tururi de scrutin, dacă este necesar. (PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC4)
Autoritățile trebuie să reflecte asupra unei revizuiri cuprinzătoare a cadrului legislativ electoral
pentru a elimina neconcordanțele și ambiguitățile, și să examineze recomandările ODIHR și ale
Consiliului Europei. (PE/2019/EOM/ODIHR/REC1)
Pentru a promova condiții competitive echitabile între concurenți și a asigura separarea dintre
stat și partid, ar putea fi analizată posibilitatea clarificării dispozițiilor referitoare la utilizarea
abuzivă a resurselor administrative și cumpărarea voturilor și introducerea unui mecanism
eficient de aplicare pentru a preveni aceste încălcări. (PE/2019/EOM/ODIHR/REC6)
După cum s-a recomandat anterior, autoritățile ar trebui să ia în considerare o revizuire
cuprinzătoare a cadrului legislativ electoral pentru a elimina lacunele rămase, incoerențele și
ambiguitățile și să abordeze recomandările ODIHR și ale Consiliului Europei.
(PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC1)
Legea ar trebui reexaminată pentru a aborda problema transportului organizat al alegătorilor în
legătură cu cumpărarea voturilor, protejând în același timp libertatea circulației.
(PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC2)
Dispozițiile privind prevenirea utilizării abuzive a resurselor administrative, inclusiv privind
asigurarea neutralității funcției publice, participarea funcționarilor publici în campanii și
protejarea angajaților din sectorul public de orice influență nejustificată, ar trebui să fie clar
prevăzute în lege și aplicate în mod corespunzător. (PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC3)
Cadrul legal pentru finanțarea campaniilor ar trebui consolidat și să reglementeze contribuțiile
proprii ale candidaților și limitele donațiilor de la partidele politice, evaluarea contribuțiilor în
natură și implicarea terților în campaniile electorale. Pentru a proteja pluralismul politic, ar putea
fi examinată și posibilitatea simplificării reglementărilor legate de eligibilitatea pentru donații de
către persoane fizice. (PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC4)
Cadrul pentru supravegherea finanțării campaniei ar trebui revizuit pentru a asigura un mecanism
eficient de monitorizare a veniturilor și cheltuielilor și de verificare a exhaustivității și exactității
raportării. CEC ar trebui să fie dotat cu resurse și capacități adecvate, inclusiv reguli și proceduri
pentru o supraveghere semnificativă. (PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC5)
Dispozițiile relevante ale alegerilor și ale Codului administrativ ar trebui armonizate pentru a
prevedea modalități clare și termene adecvate pentru soluționarea la timp a tuturor litigiilor
legate de alegeri de către instituția electorală și instanțe. (PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC6)
În ceea ce privește cadrul sub-legal, intervenții la acest nivel necesită 5 priorități:
În calitate de organ responsabil pentru desfăşurarea generală a alegerilor, CEC ar putea anticipa
şi soluţiona mai eficient ambiguităţile sau vidurile din lege, cât de devreme posibil în procesul
electoral. (PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC3)
CEC trebuie să anticipeze şi să soluţioneze problemele potenţiale şi să comunice hotărârile la
timp, pentru a asigura că actorii interesaţi sunt suficient de bine informaţi despre toate
8

procedurile. (LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC3)
Pentru a pune în aplicare dispozițiile existente privind reflectarea imparțială în timpul campaniei
și pentru a oferi condiții echitabile tuturor candidaților, rapoartele CCA trebuie să fie emise în
timp util, sancțiuni eficiente în urma încălcării cerinței de imparțialitate trebuie să fie aplicate
imediat. Valoarea amenzilor ar putea fi majorată pentru a îndeplini rolul de sancționare.
(PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC3)
Pentru a spori încrederea în alegeri, organele de drept ar trebui să investigheze cu fermitate și să
urmărească penal toate încălcările electorale și să publice date statistice și alte informații
actualizate cu privire la cazurile electorale, în mod regulat și odată ce acestea sunt finalizate.
(PE/2019/EOM/ODIHR/REC5)
Autoritățile ar trebui să asigure o protecție adecvată a datelor cu caracter personal ale alegătorilor
pe întreaga perioadă electorală și să se asigure că alegătorii sunt capabili să își exprime voturile
fără vreo influență nejustificată. (PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC7)

Opiniile Comisiei de la Veneția
În perioada anilor 2014-2021, Comisia de la Veneția a abordat aspecte electorale ce țin de
Republica Moldova în 7 documente:
- Opinie comună privind proiectul de lege de modificare a legislației electorale a
Republicii Moldova, adoptată de Consiliul pentru Alegeri Democratice în cea de-a 47
reuniune (Veneția, 20 martie 2014) și de Comisia de la Veneția în cea de-a 98-a sesiune
plenară (Veneția, 21-22 martie 2014) (CDL-AD(2014)003);7
- Opinie comună privind proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral, adoptată
de Consiliul pentru Alegeri Democratice în cea de-a 55 reuniune (Veneția, 9 iunie 2016)
și de Comisia de la Veneția în cea de-a 107 sesiune plenară (Veneția, 10-11 iunie 2016)
(CDL-AD(2016)021);8
- Opinia comună privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (sistemul electoral pentru alegerile parlamentare), adoptată de Consiliul pentru
Alegeri Democratice în cea de-a 59 reuniune (Veneția, 15 iunie 2017) și de Comisia de la
Veneția în cea de-a 111 sesiune plenară (Veneția, 16-17 iunie 2017) (CDLAD(2017)012);9
- Opinia comună privind cadrul legal referitor la finanțarea partidelor politice și
campaniilor electorale, adoptată de Consiliului pentru Alegeri Democratice în cea de-a 60
reuniune (Veneția, 7 decembrie 2017) și de Comisia de la Veneția în cea de-a 113 sesiune
plenară (Veneția, 8-9 decembrie 2017) (CDL-AD(2017)027);10
- Opinia comună privind legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(sistemul electoral pentru alegerile parlamentare), adoptată de Consiliul pentru Alegeri
Democratice în cea de-a 61 reuniune (Veneția, 15 martie 2018) și Comisia de la Veneția
în cea de-a 114 sesiune parlamentară (Veneția, 16-17 martie 2018) (CDLAD(2018)008);11
- Opinia comună urgentă privind proiectul de lege nr. 263 pentru modificarea Codului
electoral, Codului contravențional și Codul serviciilor media audiovizuale (CDLPI(2020)01112; CDL-AD(2020)02713).

7

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)021-e
9
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)012-e
10
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)027-e
11
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)008-e
12
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)011-e
13
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)027-e
8

9

Din aceste documente, 3 documente (CDL-AD(2014)003, CDL-AD(2017)012, CDLAD(2018)008) sunt desuete, referindu-se la una din reformele electorale recent abrogată –
trecerea de la sistemul proporțional la cel mixt în alegerile parlamentare.
Altele două documente (CDL-PI(2020)011, CDL-AD(2020)027) se referă la un proiect de lege
care este pe rolul Parlamentului – Proiectul de lege nr. 263/2020.
În ceea ce privește celelalte două documente, unul (CDL-AD(2016)021) se referă la o altă
reformă electorală – trecerea, urmare a hotărârii Curții Constituționale, la alegerea Președintelui
Republicii Moldova prin vot direct. În acest sens, Comisia de la Veneția a recomandat:
- Cerința de vârstă de 40 de ani pentru a candida pentru funcția de Președinte, deși nu fără
a avea precedente în alte țări, ar putea fi considerată ridicată;
- Cerința de 10 ani de reședință, chiar dacă nu implică o reședință actuală și, prin urmare,
poate permite persoanelor care locuiesc în străinătate să candideze în alegeri, constituie o
condiție excesiv de restrictivă și contrară angajamentelor OSCE și altor obligații și
standarde internaționale;
- Cerința constituțională de competență lingvistică de stat nu este nerezonabilă pentru un
șef de stat. Cu toate acestea, pentru a asigura conformitatea cu standardele internaționale,
Codul electoral ar trebui să prevadă că testarea limbii trebuie să fie rezonabilă, obiectivă,
verificabilă și supusă unei revizuiri eficiente;
- Conform proiectului de lege, candidații la funcția de Președinte al Republicii trebuie să
depună liste de subscripție care conțin cel puțin 15,000 de semnături ale alegătorilor din
cel puțin jumătate din numărul unităților administrative-teritoriale de nivelul doi din țară.
Numărul semnăturilor solicitate este sub limita de 1% din alegătorii înregistrați, cotă
prevăzută de Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția;
- Este posibil abuzul în înregistrarea candidaților, prin care s-ar exclude unii candidați.
Aceste preocupări rămân, în special, în ceea ce privește absența unor reguli clare în
verificarea semnăturilor;
- În plus, prevederea potrivit căreia o persoană poate semna în sprijinul unui singur
candidat ar putea fi considerată o restricție inutilă care amenință pluralismul politic;
- Pentru a semna în favoarea unui candidat, alegătorul trebuie să furnizeze informații
despre numele său, domiciliul, anul nașterii, numărul actului de identitate și data. Deși
această procedură este plauzibilă în reducerea semnăturilor potențial frauduloase sau
multiple, legea nu prevede dispoziții specifice pentru asistarea persoanelor cu deficiențe
de vedere sau restricționate în alt mod care nu sunt capabile să completeze singure
formularele solicitate. Ar trebui luată în considerare furnizarea de îndrumări pentru astfel
de aspecte ale colectării semnăturilor;
- Campania ar trebui să înceapă în aceeași zi pentru toți concurenții pentru a asigura
egalitatea șanselor;
- Prevederea potrivit căreia ”voturile exprimate pentru un candidat vor fi considerate a fi
exprimate împotriva celuilalt candidat” necesită revizuire sau clarificare, deoarece nu
pare să se potrivească cu sistemul electoral ales;
- Cerințele privind prezența la vot incluse în proiectul de lege ar putea fi eliminate sau cel
puțin ar putea fi clarificate astfel încât să se evite ciclurile nesfârșite de alegeri nereușite;
- Luarea în considerare a problemei secțiilor de votare din străinătate în lumina
constatărilor și recomandărilor anterioare în vederea următoarelor alegeri prezidențiale;
- Deși Constituția nu necesită o altă lege organică în acest sens, proiectul de modificare a
Codului electoral ar putea fi insuficient în organizarea referendumului pentru încetarea
mandatului Președintelui. Există riscul ca lipsa unor proceduri specifice pentru punerea în
aplicare a procedurii de rechemare să creeze un potențial de discreție politică și confuzie
între responsabilitatea politică și legală a Președintelui;
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Să fie mai precisă procedura pentru revocarea Președintelui Republicii și, în special, să
fie detaliate condițiile în care Parlamentul inițiază o astfel de procedură, astfel încât
aceasta să fie dictată de condiții legale și nu considerații politice;
Revizuirea Codului electoral în vederea asigurării proporționalității sancțiunilor;
Utilizarea oportunității revizuirii curente a legislației pentru a răspunde preocupărilor
remarcate în opiniile anterioare și în rapoartele misiunilor de observare cu privire la
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
Reducerea informațiilor incluse în buletinul de vot la informațiile strict necesare, cum ar
fi numele candidatului și apartenența politică a acestuia, dacă există;
O serie de probleme semnalate în opiniile anterioare ale Comisiei de la Veneția și
OSCE/ODIHR, precum și în rapoartele de observare a alegerilor, sunt încă de luat în
considerare prin modificarea dispozițiilor Codului electoral – dispoziții aplicabile tuturor
alegerilor, inclusiv prezidențiale. Acestea includ, în special, reguli privind colectarea și
verificarea semnăturilor, finanțarea campaniilor electorale, posibilitatea anulării
înregistrării candidatului ca sancțiune, restricțiile, în fond sau în timp, a dreptului la
campanie și la libertatea de exprimare.

Toate aceste recomandări sunt în spiritul recomandărilor OSCE/ODIHR și necesită a
implementate.
La fel, necesită a fi implementate și recomandările privind finanțarea partidelor politice și
campaniilor electorale, reținute în cel de-al doilea document - CDL-AD(2017)027:
- Determinarea prin lege a coeficientului de multiplicare pentru femeile alese;
- Reglementarea mai specifică a accesului la mass-media publică în timpul campaniilor
electorale prin prevederi ale Codului electoral, inclusiv prin definirea mai precisă a
accesului egal la radiodifuzori, garantând timpul gratuit de difuzare pentru toți
concurenții electorali în prime-time (pentru publicitate electorală, dezbateri electorale și
întruniri electorale) și asigurarea unei supravegheri stricte;
- Baza pentru calculul Comisiei Electorale Centrale (CEC) al limitelor cheltuielilor în
campanie electorală ar trebui să fie rezonabilă și ar trebui să fie prevăzută de lege - fie ca
o sumă absolută, fie ca o sumă relativă;
- S-ar putea utiliza o abordare mai cuprinzătoare pentru a include detalii despre perioada
campaniei, definirea campaniei și plafonului cheltuielilor campaniei, stipulând prin lege
că toate tranzacțiile, în afară de operațiunile obișnuite partidului (achitarea oficiului și
salariilor personalului permanent) sunt cheltuieli ale campaniei și se administrează prin
fond;
- Reducerea plafoanelor anuale pentru donațiile private către partidele;
- Reducerea plafoanelor donațiilor în vederea finanțării campaniilor electorale;
- Clarificarea prin lege dacă plafonul donațiilor în campaniile electorale în temeiul art. 38
din Codul electoral permite donații în plus față de plafoanele anuale admisibile pentru
donațiile individuale către partidele politice;
- Regulile Legea privind partidele politice referitoare la donațiile în numerar ar trebui să fie
mai consecvente și, în special, ar trebui să fie clar că donațiile mici în numerar sunt în
general permise, dar numai până la un prag - scăzut și clar specificat. Un astfel de prag
trebuie să fie semnificativ mai mic decât plafoanele generale de donații – chiar reduse –
pentru a preveni eludarea reglementărilor generale privind transparența, inclusiv a
informațiilor complete și trasabile despre donator;
- Luarea de măsuri legale pentru a facilita donațiile și colectarea de fonduri de către
partidele politice, de exemplu prin reglementarea faptului că donațiile pot fi făcute
electronic și că identitatea donatorilor în cazul unor donații – clar definite – mici nu este
divulgată către public, dar numai către CEC;
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Introducerea declarațiilor de răspundere pentru donatori - persoane juridice - în temeiul
Codului electoral și Legii privind partidele politice, astfel cum este descris în Opinia
comună din anul 2013;
Dacă au fost permise donațiile de la cetățenii care locuiesc în străinătate, ar trebui luate
măsuri speciale pentru a asigura transparența maximă, pentru a evita potențialele abuzuri
(de exemplu, pentru a canaliza fonduri din surse necunoscute) și pentru a facilita
investigarea și sancțiunile corespunzătoare pentru astfel de abuzuri;
Să se permită contribuțiile private, în limitele clar definite, ale cetățenilor Republicii
Moldova din veniturile obținute în afara țării, sub rezerva unor cerințe adecvate de
transparență și supraveghere atentă;
Ar trebui de clarificat dacă interdicția include și sprijinul pentru consolidarea
capacităților oferit de organizațiile internaționale precum Consiliul Europei, Organizația
Națiunilor Unite sau OSCE;
Reglementarea contribuțiilor terților la campaniile electorale, cum ar fi stabilirea unei
limite rezonabile de cheltuieli sau impunerea unor părți terțe (persoane fizice sau juridice
care nu sunt candidați la alegeri) să se înregistreze ca participând la campanie;
Modificarea art. 26 alin. (6) din Legea privind partidele politice și art. 38 alin. (3) din
Codul electoral astfel încât să se interzică persoanelor juridice implicate în contracte sau
licitații publice cu orice instituție publică să facă donații partidelor politice sau
concurenților electorali pentru o perioadă specificată – de exemplu, cel puțin trei ani
următori. O astfel de interdicție ar trebui să se aplice și donațiilor în natură,
împrumuturilor, creditelor și anulării datoriilor, pentru a preveni eludarea normelor;
Clarificarea art. 38 alin. (2) din Codul electoral în ceea ce privește baza calculării
serviciilor voluntare. Aceasta poate include utilizarea estimărilor de cost preexistente de
la agențiile de stat relevante. În același timp, legea ar trebui să includă praguri de valoare
pentru divulgarea publică a sprijinului acordat de către o anumită persoană fizică sau
juridică;
Normele aplicabile activităților voluntare să fie specificate mai clar la art. 26 alin. (7) din
Legea privind partidele politice și să se asigure un grad adecvat de transparență și
responsabilitate pentru astfel de activități. Aceasta ar trebui să includă îndrumări clare cu
privire la modul de evaluare a activităților voluntare, inclusiv utilizarea estimărilor
preexistente ale costurilor de la agențiile de stat relevante. În același timp, legea ar trebui
să includă praguri de valoare pentru divulgarea publică a sprijinului de către o anumită
persoană fizică sau juridică;
Sublinierea în lege că CEC păstrează toate rapoartele financiare anuale într-un mod
accesibil și pe o perioadă extinsă de timp;
Ar trebui menționat în mod expres la art. 29 din Legea privind partidele politice că
informațiile privind ocupația/activitatea donatorilor trebuie să fie făcute publice – totuși,
acest lucru ar trebui să se aplice doar donațiilor care depășesc sumele clar specificate,
pentru a nu descuraja cetățenii care doresc doar să facă donații mai mici;
Auditorii ar trebui să fie certificați în conformitate cu legislația relevantă a Republicii
Moldova, pentru a asigura transparența deplină și independența auditului. În plus, CEC ar
trebui să poată atrage auditori externi, dacă este necesar, ca parte a funcțiilor sale de
supraveghere. Ar fi de preferat ca auditul rapoartelor financiare să fie obligatoriu pentru
toate partidele politice care primesc finanțare publică și ca acest audit să fie acoperit din
fonduri publice pentru a preveni orice potențial conflict de interese;
Îmbunătățirea semnificativă a supravegherii și aplicări normelor privind finanțarea
partidelor și campaniilor. CEC sau alt organism desemnat ar trebui să primească resurse
suficiente, inclusiv un număr adecvat de personal specializat în auditul financiar, precum
și un mandat clar, obligația de a audita rapoartele financiare ale partidelor politice și ale
concurenților electorali, pentru a verifica acuratețea informațiilor transmise, pentru a
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iniția investigații cu privire la posibile nereguli și pentru a utiliza puteri sporite pentru
coordonarea cu forțele de ordine și cu alte organisme relevante;
Ar trebui de clarificat dacă sancțiunile administrative sau penale în acest domeniu pot fi
aplicate și persoanelor juridice. Dacă este cazul, legiuitorii ar trebui să revadă legea astfel
încât sancțiunile să fie aplicabile nu numai membrilor sau liderilor partidelor politice, dar
și partidelor politice;
Extinderea art. 31/1 alin. (4) din Legea privind partidele politice – decizia de privare a
partidelor de fonduri de stat – care se poate dovedi foarte eficientă în ceea ce privește
descurajarea – poate fi luată și în alte cazuri, cum ar fi, de exemplu, încălcările repetate
ale regulilor managementului financiar în temeiul art. 31/2 din Legea privind partidele
politice;
Regimul sancțiunilor pentru încălcarea regimului de finanțare a partidelor și campaniilor
ar trebui să fie revăzute, astfel încât să se asigure sancționarea disuasivă și eficientă,
inclusiv prin majorarea amenzilor contravenționale. În același timp, conceptul
proporționalității pedepselor ar trebui inclus explicit în toate prevederile relevante.

Adresele Curții Constituționale
În perioada anilor 2014-2021, Curtea Constituțională a abordat aspecte electorale în 10 adrese,
acestea fiind întocmite cu ocazia a unui aviz și a patru hotărâri.
Curtea Constituțională a reținut următoarele recomandări care urmează a fi tratate:

Adresa
PCC-01/48c
22.09.2014

Hotărârea CC

Recomandarea

din Avizul CC nr. 1 din Excluderea ambiguităţilor din Codul electoral
22.09.2014
privind posibilitatea comasării alegerilor şi
referendumului.

PCC-01/139e-34/1
din 13.12.2016

Hotărârea CC nr. 34 din Clarificarea legislației în partea ce ține de
13.12.2016
examinarea contestațiilor privind organizarea
și desfășurarea alegerilor. În particular reglementarea separată şi explicită a
procedurilor de examinare a contestațiilor
pentru diverse tipuri de scrutine. În aceeaşi
ordine de idei – reglementarea diferențiată a
procedurilor de examinare a contestațiilor în
eventualitatea desfășurării a două tururi de
scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate în
ziua alegerilor.

PCC-01/139e-34/2
din 13.12.2016

Hotărârea nr. 34 din Modificarea mecanismului de votare în
13.12.2016
străinătate, precum și a introducerii unor
criterii suplimentare referitoare la stabilirea
numărului secțiilor de votare peste hotare și
distribuirea lor geografică.

PCC-01/139e-34/3
din 13.12.2016

Hotărârea nr. 34 din Modificarea mecanismului de votare în
13.12.2016
străinătate, precum și a introducerii unor
criterii suplimentare referitoare la stabilirea
numărului buletinelor de vot și a distribuirii
13

PCC-01/139e-34/4
din 13.12.2016

lor geografice peste hotare, inclusiv
asigurarea secţiilor de votare de peste hotare
cu o cantitate de rezervă de buletine de vot.
Hotărârea nr. 34 din Incriminarea coruperii alegătorilor în cadrul
13.12.2016
alegerilor prezidențiale.

PCC-01/139e-34/5
din 13.12.2016

Hotărârea nr. 34 din Reglementarea expresă a unor mecanisme
13.12.2016
sancționatorii prompte și imediate, inclusiv în
ordine penală, pentru orice tentativă de
implicare a cultelor religioase în campaniile
electorale.

PCC-01/139e-34/6
din 13.12.2016

Hotărârea nr. 34 din Modificarea legislației cu privire la
13.12.2016
răspunderea radiodifuzorilor în perioada
campaniilor electorale și instituirea unor
instrumente eficiente, care ar permite
autorităţilor responsabile aplicarea unor
sancțiuni cu executare imediată şi disuasive,
cum ar fi suspendarea dreptului de emisie
pentru întreaga perioadă a campaniei
electorale, pentru acele instituții media care
încalcă obligaţia de imparţialitate în perioada
electorală.

PCC-01/40a-24
27.07.2017

din Hotărârea nr. 24 din Tratarea lacunelor în legislaţia electorală cu
27.07.2017
referire la referendumurile democratice.

PCC-01/130a/461 din Hotărârea nr. 24 din Modificarea art. 6 alin. (5) din Legea nr.
08.10.2020
08.10.2020
86/2020 cu privire la organizațiile
necomerciale, astfel
încât în perioada campaniei electorale
organizațiilor necomerciale să le fie interzisă
doar prestarea serviciilor gratuite, nu și a
serviciilor oneroase.
PCC-01/189e/597 din Hotărârea
10.12.2020
10.12.2020

30

din Reglementarea unor mecanisme de control și
sancționare promptă, în vederea prevenirii și
combaterii discursurilor bazate pe
ură între concurenți electorali, inclusiv în
mediul on-line și rețelele de socializare.

Considerații finale
A. Urmare a trecerii în revistă a recomandărilor misiunilor de observare a alegerilor,
Comisiei de la Veneția și Curții Constituționale, prezenta Notă sugerează, în primul rând,
revizuirea cuprinzătoare a legislației electorale.
B. Revizuirea cadrului normativ ar trebui:
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Să elimine inconsistențele, ambiguitățile și contradicțiile normative;14
Să implementeze recomandările OSCE/ODIHR, Comisiei de la Veneția, Curții
Constituționale;
Să aibă loc nu mai târziu decât 12 luni până la următoarele alegeri; 15
Să aibă loc de o manieră participativă incluzivă. 16

C. Necesită a fi implementate în special recomandările prioritare ale OSCE/ODIHR,
menționate mai sus, aspectele-cheie fiind:
- Înregistrarea candidaților, colectarea și verificarea semnăturilor;
- Campanie: organizarea, finanțarea și supravegherea;
- Media: Consiliul Audiovizualului, transarența și limitarea concentrării proprietății;
- Sancțiunile pentru încălcările electorale;
- Reclamații și contestații;
- Integritatea: utilizarea abuzivă a resurselor administrative, cumpărarea voturilor,
transportarea organizată a alegătorilor;
- Alegeri incluzive;
- Organizarea unui al doilea tur de scrutin.
D. Într-un anumit sens, în acest scop a fost elaborat Proiectul de lege pentru modificarea

unor acte normative, nr. 263/2020. Prin Proiect se propune modificări la: Codul electoral,
nr. 1381/1997; Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218/2008; Codul
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, nr. 174/2018. Proiectul a fost
dezbătut de plenul Parlamentului în două lecturi la 9 și 16 iulie 2020, însă în procesul de
definitivare a acestuia urmează să se ia în considerare recomandările organismelor
internaționale și naționale în materie electorală, în special - Opinia comună a Comisiei de
la Veneția și OSCE/ODIHR (CDL-AD(2020)027). Pentru a asigura conformitatea
proiectului de lege cu obligațiile internaționale, standardele privind drepturile omului și
angajamentele OSCE, ODIHR și Comisia de la Veneția au reținut următoarele recomandăricheie:

- Dacă se mențin, restricțiile privind libertatea de exprimare ar trebui redactate și

-

interpretate în conformitate cu dreptul constituțional și internațional în partea ce ține
de drepturile omului, în special: interdicția de a participa la campanie (electorală)
aplicabilă organizațiilor non-guvernamentale, sindicale, caritabile, precum și celor
religioase, dar și mass-media, inclusiv privată, ar trebuie să fie reformulate astfel
încât să fie aplicate mai îngust; dispozițiile privind discursul instigator la ură și
incitarea la discriminare ar trebui reformulate pentru a evita o aplicare prea largă;
Dispozițiile privind utilizarea abuzivă a resurselor administrative ar trebui
îmbunătățite în continuare, inclusiv prin introducerea unui mecanism de aplicare
eficient pentru a preveni aceste încălcări;
Proiectul ar trebui revăzut pentru a permite observatorilor să observe toate etapele ale
procesului electoral;
Sancțiunile trebuie să respecte principiile proporționalității și egalității, în special cele
aplicabile observatorilor și media. Sancțiunile trebuie să facă obiectul unui control
judiciar efectiv;

Această recomandare se conține în toate rapoartele misiunilor de observare a alegerilor ale OSCE/ODIHR din
2014 până în 2020.
15
Sugestia este în conformitate cu Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția și
Declarația interpretativă privind stabilitatea legii electorale.
16
Sugestia este în conformitate cu 2016 Venice Commission, Rule of Law Checklist, II.5.iv.
14

15

- Accesul la listele electorale ale concurenților electorali, reprezentanților acestora și
-

observatorilor cetățeni ar trebui să includă proceduri pentru ca această examinare să
fie semnificativă;
CEC nu ar trebui să aibă competențe excesive, de exemplu în ceea ce privește
aplicarea Codului contravențional;
Enumerarea în Codul electoral a diferitelor acțiuni, inacțiuni și decizii care pot fi
contestate prin apel, precum și clarificarea competențelor conexe ale instanțelor
judecătorești și ale Curții Constituționale;
Detalierea competențelor și atribuțiilor decizionale ale diferitelor părți interesate în
procesul litigiilor electorale și abordarea mai detaliată a puterii decizionale în litigiile
electorale.

Anexă
Recomandările OSCE/ODIHR adresate Republicii Moldova
Alegeri Parlamentare, 2014
Recomandări prioritare
Cadrul juridic ar putea beneficia de pe urma unei analize cuprinzătoare pentru a elimina
neconsecvenţele şi ambiguităţile, precum şi contradicţiile dintre Codul Electoral şi alte legi.
Reformele legislative ar trebui efectuate cu mult înaintea alegerilor, prin consultări deschise şi
incluzive cu toate părţile electorale interesate. Acestea ar trebui soluţionate într-un context mai
larg, cum ar fi supremaţia legii şi încrederea publică în sistemul judiciar.
Cadru legal
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC1 Parțial
implementat
Ar putea fi analizată desemnarea unui organ independent cu mijloace şi resurse pentru
supravegherea finanţării campaniei şi impunere de sancţiuni în caz de încălcări. În cazul în care
acest organ rămâne să fie CEC, atunci acesta ar trebui investit cu autoritate şi responsabilităţi
depline de supraveghere şi ar trebui să le exercite într-un mod mai determinat. Obligaţiunile de
raportare ar trebui să fie mai detaliate. Mecanismele de verificare, supraveghere şi implementare
ar trebui consolidate în conformitate cu recomandările anterioare ale OSCE/ODHIR şi GRECO.
Finanțarea
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC2 Neimplementat
campaniei
În calitate de organ responsabil pentru desfăşurarea generală a alegerilor, CEC ar putea anticipa
şi soluţiona mai eficient ambiguităţile sau vidurile din lege, cât de devreme posibil în procesul
electoral.
Administrarea
Sub-legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC3 În mare parte
alegerilor
implementat
RSA ar putea beneficia de un cadru de reglementare mai cuprinzător, care, printre altele, trebuie
să includă mecanisme clare de schimb de date între RSA şi registrele relevante de stat, în special
Registrul Civil şi Registrul Populaţiei şi să ofere posibilitatea de control public al sistemului.
Crearea registrului naţional al adreselor pentru a sprijini înregistrarea statutului civil şi a
reşedinţei ar contribui la un nivel mai înalt de acurateţe a datelor de sursă pentru înregistrarea
alegătorilor.
Înregistrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC4 Pe deplin
alegătorilor
implementat
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Codul Audiovizualului ar putea fi modificat astfel încât să sporească transparenţa proprietăţii şi
să limiteze concentraţia proprietăţii.
Media
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC5 În mare parte
implementat
Partidele politice ar putea examina modalităţi de identificare a reprezentanţilor minorităţilor, în
special femei, prin dialog cu comunităţile locale. Partidele politice ar putea promova numiri ale
minorităţilor naţionale pe poziţii câştigătoare pe listele de candidaţi şi încuraja participarea lor în
structurile de partid.
Participarea
Practici
PE/2014/EOM//OSCE/ODIHR/REC6 Neevaluat
minorităților
naționale
Pentru a asigura remediu eficient, comisiile electorale ar trebui să examineze şi să soluţioneze
formal toate reclamaţiile la timp. Toate reclamaţiile şi contestaţiile depuse la CEC, inclusiv
acelea împotriva acţiunii sau inacţiunii organelor electorale, trebuie examinate în conformitate cu
Codul Electoral şi analizate conform procedurilor prescrise în regulamentele CEC.
Reclamații și
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC7 Parțial
contestații
implementat
Alte recomandări
Cadrul juridic ar trebui modificat pentru a asigura că dreptul la vot este pe deplin protejat în
conformitate cu angajamentele OSCE şi obligaţiunile internaţionale. Prevederile legale care
suspendă capacitatea de exerciţiu şi pun sub tutelă ar trebui revizuite. Limitarea dreptului de a
candida, inclusiv pentru personalul militar, ar trebui să fie minimă.
Cadru legal
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC8 În mare parte
implementat
Cerinţele privind semnăturile de sprijin şi de înregistrare pentru candidaţii independenţi ar putea
fi revizuite pentru a asigura că aceşti candidaţi au oportunităţi realiste de a concura în condiţii
egale cu alţi concurenţi.
Înregistrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC9 În mare parte
candidaților
implementat
După cum a fost recomandat anterior, hotărârile privind amplasarea secţiilor de votare peste
hotare ar trebui luate în mod transparent şi în baza unor criterii clare şi consecvente, care ar putea
include numărul cetăţenilor eligibili să voteze într-o anumită ţară şi/sau locaţie.
Administrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC10 În mare parte
alegerilor
implementat
Siguranţa şi transparenţa RSA ar putea fi îmbunătăţite prin efectuarea unor testări oportune,
depline, înainte de ziua alegerilor, audituri post-electorale şi introducerea unor prevederi privind
accesul observatorilor. Operatorii computerelor RSA ar trebui să fie instruiţi cu mult timp
înaintea următoarelor alegeri.
Înregistrarea
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC11 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Contradicţiile juridice între Codul Electoral şi Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter
personal cu referire la accesul pentru public a datelor cu caracter personal ale alegătorilor din
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listele alegătorilor trebuie soluţionate. Până atunci, CEC trebuie să asigure implementarea
uniformă a procedurilor pentru verificarea publică a listelor alegătorilor.
Înregistrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC12 Pe deplin
alegătorilor
implementat
În conformitate cu bunele practici, trebuie să se ia în considerare limitarea posibilităţii
alegătorilor de a se înregistra în ziua alegerilor pentru a evita posibilitatea înregistrărilor multiple.
Înregistrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODHIR/REC13 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Conform obligaţiunilor şi practicilor internaţionale în vederea promovării egalităţii de gen,
partidele politice trebuie să întreprindă eforturi mai mari pentru a include femei pe listele de
candidaţi, inclusiv pe poziţii câştigătoare.
Înregistrarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC14 Pe deplin
candidaților
implementat
Legea trebuie să specifice o procedură clară şi detaliată pentru colectarea, verificarea şi validarea
semnăturilor de sprijin, asigurând consecvenţa şi certitudinea legală a procesului. Interzicerea
alegătorilor să semneze în sprijinirea mai multor candidaţi ar trebui anulată.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC15 Parțial
candidaților
implementat
După cum a fost recomandat anterior, perioada campaniei electorale ar trebui să înceapă în
aceeaşi zi pentru toţi concurenţii electorali pentru a asigura condiţii egale pentru perioada
campaniei.
Campanie
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC16 În mare parte
implementat
Trebuie analizată reducerea flexibilităţii de ajustare a listelor de partid aproape de ziua alegerilor
în vederea eliminării posibilităţilor de a se sustrage prevederilor, prevenind, astfel, abuzul de
funcţie publică, oferind alegătorilor informaţii consecvente privind candidaţii şi permiţându-le să
facă o alegere informată.
Campanie
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC17 Neimplementat
Autorităţile sunt încurajate să reia examinarea amendamentelor pendinte ale prevederilor privind
finanţarea campaniei în vederea implementării reformelor legislative şi îmbunătăţirii cadrului de
reglementare pentru finanţarea campaniei.
Finanțarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC18 Pe deplin
campaniei
implementat
Criteriile pentru stabilirea limitelor de cheltuieli în campanie trebuie să fie clar definite. Pentru a
lua în calcul inflaţia, plafoanele ar putea să se bazeze mai degrabă pe o modalitate de indexare,
decât pe sume absolute.
Finanțarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC19 Pe deplin
campaniei
implementat
Pentru a spori în continuare transparenţa, ar putea fi examinată introducerea unor mecanisme
potrivite de supraveghere, care să permită instituţiei de supraveghere acces deplin şi neîngrădit la
toate informaţiile referitoare la resursele campaniile concurenţilor.
Finanțarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC20 Parțial
campaniei
implementat
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Obligaţiunile plasate pe difuzorii privaţi la nivel naţional de a oferi timp gratuit de emisie şi de a
organiza dezbateri ar putea fi revizuite. Trebuie analizat dacă astfel de obligaţiuni ating scopul
scontat şi dacă, în vederea libertăţii de expresie şi independenţei editoriale, difuzorul nu ar trebui
singur să decidă formatul propriilor programe legate de alegeri.
Media
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC21 Neimplementat
Pentru a îmbunătăţi mandatul de serviciu public genuin, inclusiv capacitatea de a face reportaje
de investigaţie şi analitice, paşi mai cuprinzători trebuie luaţi pentru a consolida independenţa
financiară şi editorială a difuzorilor publici. Astfel de paşi includ şi reducerea dependenţei de
bugetul de stat şi procese mai independente de luare a deciziilor.
Media
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC22 Parțial
implementat
Pentru a promova o reflectare cu adevărat diversă, asociaţiile jurnaliştilor, consiliile de presă,
organizaţiile non-guvernamentale şi mijloacele de informare în masă ar putea fi încurajate să
adopte măsuri de auto-reglementare pentru reportaje de ştiri imparţiale şi etică şi responsabilităţi
jurnalistice.
Media
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC23 În mare parte
implementat
CCA trebuie să-şi exercite sarcinile într-un mod adecvat şi eficient pentru a pune în aplicare
implementarea corespunzătoare a legislaţiei. După cum s-a recomandat anterior, independenţa şi
mandatul CCA ar putea fi consolidat în continuare pentru a limita posibilităţile de influenţă
politică sau de altă natură asupra procesului său de luare a deciziilor. Membrii trebuie să fie
diverşi, şi să includă, pe lângă persoanele numite din partea partidelor politice şi profesionişti în
mass media, societate civilă sau organe judecătoreşti.
Media
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC24 În mare parte
implementat
Codul audiovizualului ar trebui modificat pentru a pune în aplicare un mecanism mai potrivit şi
eficient bazat pe principiile de proporţionalitate şi gravitate a încălcării cu scopul de a întreprinde
acţiuni mai adecvate şi mai eficiente.
Media
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC25 În mare parte
implementat
Autorităţile ar putea examina, în consultare cu grupurile de minorităţi naţionale, introducerea
unor mecanisme speciale care ar încuraja o participare mai mare şi reprezentare a minorităţilor în
viaţa publică şi politică.
Participarea
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC26 Neevaluat
minorităților
naționale
Eforturi trebuie întreprinse pentru a promova o reprezentare politică mai bună a romilor la toate
nivelurile, inclusiv prin programe de educare a alegătorilor ţintite în special către comunitatea
romilor.
Participarea
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC27 Neevaluat
minorităților
naționale
Codul Electoral trebuie să stabilească clar competenţele şi procedurile şi să specifice termene
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limită pentru deciziile referitoare la reclamaţiile post-electorale, asigurând totodată că acestea nu
tergiversează certificarea şi anunţarea rezultatelor finale.
Reclamații și
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODHIR/REC28 Parțial
contestații
implementat
Soluţionarea disputelor electorale trebuie evaluată şi îmbunătăţită pentru a oferi reclamanţilor
remedii eficiente şi la timp. Deciziile privitor la înregistrarea partidelor şi concurenţilor trebuie
luate înainte ca perioada de campanie electorală să demareze.
Reclamații și
Legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC29 Parțial
contestații
implementat
Sistemul de procesare a datelor alegătorilor la nivel de BESV ar fi putut să beneficieze de un test
de funcţionalitate off-line, ceea ce a putut să asigure că alegătorii deja procesaţi sunt introduşi în
baza de date imediat după ce sistemul e restabilit în caz de defecţiune.
Ziua alegerilor Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC30 Pe deplin
implementat
Mai multă atenţie trebuie acordată alocării spaţiilor potrivite pentru votare, inclusiv pentru
alegătorii cu dizabilităţi şi distribuirii unui număr suficient de materiale electorale, inclusiv urne
de vot. Instruirea oficialităţilor electorale trebuie să pună accept pe importanţa unei amenajări
adecvate a secţiilor de votare.
Ziua alegerilor Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC31 Parțial
implementat
CEC ar putea examina posibilitatea efectuării unui audit al programului său de instruire pentru a
identifica modalităţi de a îmbunătăţi instruirea privind procesul de numărare şi completarea
proceselor verbale.
Administrarea
Practici
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC32 În mare parte
alegerilor
iplementat
Cadrul pentru utilizarea SIASA ar putea fi în continuare îmbunătăţit prin elaborarea planurilor de
rezervă în caz de defecţiune, inclusiv pentru totalizarea rezultatelor. Astfel de planuri nu ar trebui
doar să asigure implementarea procedurilor respective, dar şi transparenţa procesului.
Noi tehnologii
Sub-legal
PE/2014/EOM/OSCE/ODIHR/REC33 În mare parte
de vot
implementat
Alegeri locale, 2015
Recomandări prioritare
Cadrul juridic trebuie să beneficieze de o analiză cuprinzătoare în vederea eliminării
inconsecvenţelor şi ambiguităţilor, precum şi contradicţiilor între Codul electoral şi alte legi.
Anumite chestiuni juridice ar putea fi detaliate prin regulamentele CEC cu mult înaintea
alegerilor.
Cadru legal
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC1 Parțial
implementat
Reformele legislative trebuie să fie întreprinse cu mult înaintea alegerilor. Interdicţia de a folosi
simbolurile de stat şi străine trebuie revăzută, deoarece este neproporţională restricţiei libertăţii
de expresie.
Cadru legal
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC2 Parțial
implementat
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CEC trebuie să anticipeze şi să soluţioneze problemele potenţiale şi să comunice hotărârile la
timp, pentru a asigura că actorii interesaţi sunt suficient de bine informaţi despre toate
procedurile.
Administrarea
Sub-legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC3 În mare parte
alegerilor
implementat
Supravegherea finanţării campaniei ar putea fi îmbunătăţită în continuare. În cazul în care CEC
rămâne organul competent de supraveghere, resursele sale trebuie mărite. Accesul oportun al
CEC la informaţiile relevante şi colaborarea cu alte autorităţi trebuie clar reglementată.
Finanțarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC4 Neimplementat
campaniei
Concentrarea înaltă a proprietarilor mass-media trebuie abordată în mod cuprinzător pentru a
asigura pluralismul mass-media şi diversitatea opiniilor.
Media
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC5 Neimplementat
Pentru a spori credibilitatea, independenţa şi eficienţa CCA, trebuie analizată modificarea
mecanismului de numire a membrilor săi pentru a reduce influenţa majorităţii parlamentare şi
pentru a consolida sancţiunile pentru a descuraja încălcările.
Media
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC6 Parțial
implementat
Alte recomandări
Legea trebuie modificată ca să prevadă o listă exhaustivă a posibilelor încălcări electorale şi
sancţiuni respective, ceea ce trebuie să fie proporţional şi disuasiv.
Cadru legal
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC7 Parțial
implementat
Trebuie analizată instituirea unei singure surse de intrare a cifrelor comune din procesele verbale
în SIASA pentru a preveni posibilele discrepanţe în datele rezultate, precum şi prezentarea
rezultatelor într-un format mai prietenos utilizatorilor, detaliat pe secţie de votare.
Ziua alegerilor Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC8 În mare parte
implementat
Autorităţile trebuie să revizuiască şi să abordeze contradicţiile legale existente între Codul
electoral şi Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal care se referă la procesarea
datelor cu caracter personal în scopuri electorale.
Înregistrarea
Sub-legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC9 Pe deplin
alegătorilor
implementat
În conformitate cu bunele practici internaţionale şi recomandările anterioare ale OSCE/ODIHR,
personalului militar recrutat trebuie să i se acorde dreptul la vot. Pe lângă aceasta, privarea de
dreptul la vot trebuie să fie analizată doar pentru incapacitate mentală sau condamnare penală
pentru o infracţiune gravă printr-o hotărâre explicită a instanţei.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC10 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Pentru a spori transparenţa şi încrederea în integritatea procesului electoral, CEC şi
reprezentanţilor concurenţilor le-ar putea fi oferit acces la RSA pentru a permite posibilitatea
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desfăşurării unui control cuprinzător.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC11 În mare parte
alegătorilor
implementat
Crearea unui registru naţional al adreselor care ar fi exact, complet şi actualizat cu regularitate, ar
spori acurateţea datelor de înregistrare a reşedinţei folosite pentru înregistrarea alegătorilor.
Înregistrarea
Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC12 În mare parte
alegătorilor
implementat
Conform bunelor practici internaţionale, ar putea fi analizată modificarea legii pentru a introduce
o dată finală pentru actualizarea registrului alegătorilor, inclusiv a schimbării locului de votare,
înainte de ziua alegerilor, ceea ce trebuie să fie aplicabil şi la turul doi al alegerilor.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC13 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Autorităţile ar putea clarifica procedurile privind afişarea listelor alegătorilor pentru revizuire,
pentru a permite un control public cuvenit, menţinând, totodată, un nivel suficient de protecţie a
datelor cu caracter personal. În absenţa unor prevederi clare în lege, CEC trebuie să ia în
considerare emiterea oportună a instrucţiunilor privind procedurile care trebuie urmate de către
BESV.
Înregistrarea
Sub-legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC14 În mare parte
alegătorilor
implementat
Ar putea fi examinată introducerea unor măsuri legislative speciale temporare pentru a promova
femeile candidate. Partidele politice ar putea să examineze modalităţi de a spori în continuare
echilibrul de gen în listele lor electorale.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC15 Pe deplin
candidaților
implementat
Ar putea fi luată în considerare revizuirea cerinţelor referitoare la semnăturile de sprijin, inclusiv
reducerea numărului de semnături cerute, permiţând alegătorilor să sprijine mai mulţi candidaţi,
şi revizuirea termenelor pentru a asigura oportunităţi egale pentru toţi candidaţii.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC16 Parțial
candidaților
implementat
Trebuie luată în considerare modificarea Codului electoral, astfel încât perioada campaniei
oficiale să înceapă la aceeaşi dată pentru toţi concurenţii pentru a asigura oportunităţi egale de
desfăşurare a campaniei electorale. Demararea perioadei de campanie pentru turul doi al
alegerilor ar putea fi la fel clarificată concurenţilor pe viitor pentru a evita neînţelegerile.
Campanie
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC17 Parțial
implementat
Ar putea fi revizuită ajustarea listelor de partid în termen atât de aproapiat de ziua alegerilor.
Înregistrarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC18 Neevaluat
candidaților
Ar putea fi examinată asigurarea concurenţilor cu locuri, suficiente ca număr şi suprafaţă, pentru
a posta materialele de campanie electorală.
Campanie
Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC19 Pe deplin
implementat
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Pentru a evita abuzurile potenţiale de funcţie de către candidaţii în funcţii, Codul electoral
trebuie modificat cu prevederi care să stipuleze termenele de degrevare pentru întreaga perioadă
electorală.
Campanie
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC20 Neimplementat
Interdicţia impusă asupra donaţiilor din veniturile obţinute peste hotarele ţării ar putea fi
revăzută.
Finanțarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC21 Pe deplin
campaniei
implementat
Pentru a facilita supravegherea de către CEC, legea ar putea prescrie aceeaşi dată pentru
prezentarea rapoartelor financiare de către toţi candidaţii. Rapoartele financiare ar putea fi
prezentate după ziua alegerilor, pentru a include toate veniturile şi cheltuielile produse până la şi
inclusiv în ziua alegerilor.
Finanțarea
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC22 Pe deplin
campaniei
implementat
Un mecanism de finanţare care să reducă dependenţa TRM de bugetul de stat ar putea fi gândit.
Criteriile pentru selectarea administraţiei TRM ar putea să se bazeze în continuare pe capacităţile
profesionale ale candidaţilor de a spori independenţa acesteia de la influenţa partidelor de
guvernare.
Media
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC23 Parțial
implementat
Responsabilitățile difuzorilor pentru reflectarea turului doi al alegerilor la postul de primar
trebuie să fie clarificate în cadrul juridic.
Media
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC24 Neevaluat
Conţinutul editorial şi publicitatea politică trebuie să fie clar separate. Pentru a păstra integritatea
ştirilor, difuzorii trebuie să se abţină să ofere timp plătit de emisie partidelor în buletinele lor de
ştiri sau în programele informaţionale.
Media
Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC25 Parțial
implementat
Ar putea fi analizată revizuirea obligaţiei difuzorilor privaţi de a organiza dezbateri electorale,
deoarece acest fapt apare ca o interferenţă neavenită în politica editorială a instituţiilor media.
Media
Sub-legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC26 Neimplementat
Interdicţiile asupra mijloacelor de informare în masă, inclusiv străine, nu sunt compatibile cu
angajamentele internaţionale şi trebuie anulate. Restricţiile privind dreptul la libertatea de
expresie trebuie prevăzute în lege, să urmărească un scop legitim şi să se conformeze testelor de
necesitate şi proporţionalitate.
Media
Legal
LE//2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC27 Pe deplin
implementat
Pentru a asigura eficacitatea, consecvenţa şi transparenţa în procesul de soluţionare a disputelor,
CEC ar putea să ia în considerare sporirea rolului său de supraveghere asupra organelor de nivel
inferior şi să ofere instrucţiuni clare privind formele de reclamaţii pentru a simplifica
procedurile. Toate hotărârile trebuie să fie pe deplin justificabile şi să specifice remediile
disponibile.
Reclamații și
Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC28 În mare parte
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contestații

implementat

Codul electoral trebuie să prevadă clar termenele pentru depunerea cererilor de numărare
repetată a voturilor.
Reclamații și
Legal
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC29 Neimplementat
contestații
Ar putea fi analizată administrarea mai bună a secţiilor de vot şi revederea designului cabinelor
de vot pentru alegerile locale, pentru a asigura, în mod consecvent, secretul votului.
Ziua alegerilor Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODIHR/REC30 Neevaluat
CEC ar putea lua în considerare axarea mai pronunţată pe instruirile în domeniul procedurilor de
numărare şi tabulare, în special pentru alegerile locale, dată fiind complexitatea ce ţine de
alegerile care se desfăşoară concomitent pentru mai multe posturi.
Ziua alegerilor Practici
LE/2015/LEOM/OSCE/ODHIR/REC31 Neevaluat
Alegerile prezidențiale, 2016
Recomandări prioritare
Legislația electorală ar putea beneficia de o analiză cuprinzătoare pentru a elimina lacunele și
ambiguitățile și pentru a reflecta recomandările OSCE/ODIHR și Comisiei de la Veneția,
inclusiv cu privire la colectarea și verificarea semnăturilor, înregistrarea candidaților, finanțarea
și desfășurarea campaniei electorale, sancțiunile cu privire la încălcările electorale, restricţiile cu
privire la campania electorală, consolidarea în continuare a măsurilor pentru a avansa
participarea femeilor și organizarea unui al doilea tur de scrutin. Dispozițiile legate de alegeri
prevăzute în alte acte legislative, inclusiv Codul penal, ar putea fi, de asemenea, analizate și
actualizate. Procesul de revizuire trebuie să fie cuprinzător și finalizat cu mult înainte de
următoarele alegeri.
Cadru legal
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC1 Parțial
implementat
Pentru a spori transparența și supravegherea finanțării campaniilor, trebuie abordate
recomandările anterioare ale OSCE/ODIHR, Comisiei de la Veneția și GRECO. Un organism cu
o capacitate adecvată, expertiză tehnică și independență în exercitarea în mod eficient a funcțiilor
sale trebuie să fie împuternicit pentru o astfel de supraveghere. În cazul în care CEC rămâne
organismul de supraveghere competent, acesta trebuie să aibă autoritate și resurse suficiente
pentru a efectua o supraveghere eficientă a finanțării campaniei. Legea ar putea prevedea
sancțiuni graduale și proporționale pentru încălcări privind finanțarea campaniei electorale.
Finanțarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC2 Parțial
campaniei
implementat
Pentru a pune în aplicare dispozițiile existente privind reflectarea imparțială în timpul campaniei
și pentru a oferi condiții echitabile tuturor candidaților, rapoartele CCA trebuie să fie emise în
timp util, sancțiuni eficiente în urma încălcării cerinței de imparțialitate trebuie să fie aplicate
imediat. Valoarea amenzilor ar putea fi majorată pentru a îndeplini rolul de sancționare.
Media
Sub-legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC3 Parțial
implementat
Sistemul de soluționare a disputelor privind rezultatele alegerilor ar beneficia de o reexaminare
generală pentru a elimina lacunele și neconcordanțele în scopul asigurării unui recurs eficient. În
special, legea trebuie să acorde fiecărui alegător dreptul de a depune reclamații la fiecare etapă a
24

procesului electoral, să stabilească competențe și proceduri detaliate pentru diferite tipuri de
reclamații, să prevadă termenele pentru deciziile privind reclamațiile postelectorale, inclusiv în între două tururi de scrutin, dacă este necesar.
Reclamații și
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC4 Neimplementat
contestații
Alte recomandări
După cum s-a recomandat anterior, hotărârile privind amplasarea secţiilor de votare peste hotare
ar trebui luate în mod transparent şi în baza unor criterii clare şi consecvente. Astfel de hotărâri
trebuie luate în consultare largă cu părțile interesate relevante, cu mult timp înainte de alegeri. Ar
putea fi analizată și instituirea unor secții de votare suplimentare în aceeași locație, în cazul în
care este posibil, și / sau furnizarea de autorizație legală pentru a crește numărul de buletine de
vot la secțiile de votare din străinătate.
Administrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC5 În mare parte
alegerilor
implementat
Pentru a asigura un cadru juridic coerent electoral și a contribui la aplicarea sa consecventă, CEC
ar putea aborda cu promptitudine orice ambiguități și lacune emergente în legislație folosind
regulamente și instrucțiuni.
Administrarea
Sub-legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC6 În mare parte
alegerilor
implementat
Trebuie acordată atenție dezvoltării unui sistem mai eficient de actualizare a informațiilor în
registrele relevante care constituie baza listelor electorale, inclusiv actualizarea la timp a
înregistrărilor în registrele civile și cele privind reședința.
Înregistrarea
Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC7 În mare parte
alegătorilor
implementat
Analizarea armonizării dispozițiilor care reglementează votarea studenților la alegerile naționale
și asigurarea că informații clare cu privire la procedurile de vot pentru studenți sunt disponibile
cu mult timp înainte de alegeri.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC8 Parțial
alegătorilor
implementat
Cerințele privind identificarea alegătorului în țară și în afara țării trebuie să fie clarificate cu mult
timp înaintea oricăror alegeri. Acestea ar trebui să urmărească îndeplinirea obiectivelor de
facilitare a votării și să permită verificarea eligibilității alegătorilor.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC9 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Restricțiile nejustificate privind dreptul de a fi ales trebuie să fie eliminate din cadrul legal.
Trebuie luată în considerare eliminarea cerinței de reședință și clarificarea cerinței privind limba
prin dispoziții detaliate și obiective.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC10 Neimplementat
candidaților
Trebuie clarificate regulile privind înregistrarea candidaților, inclusiv procedurile de verificare a
semnăturilor în susținerea candidaților pentru a asigura transparența, consecvența și certitudinea
juridică la toate etapele. Termenele trebuie să permită suficient timp pentru a efectua în mod
eficient și consecvent verificarea semnăturilor iar deciziile cu privire la înregistrarea candidaților
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trebuie să fie luate cu suficient timp înainte de campanie pentru a oferi șanse egale de a candida
tuturor concurenților potențiali.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC11 Parțial
candidaților
implementat
Ar putea fi avută în vedere reexaminarea rolului administrației locale în procesul de verificare a
semnăturilor. Autoritățile ar putea lua în considerare și metode alternative pentru nominalizarea
candidatului.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC12 Parțial
candidaților
implementat
Procedurile de retragere a candidaților înregistrați după tipărirea buletinelor de vot trebuie să fie
stipulate în mod clar și exhaustiv în legislație. Pentru a evita modificarea manuală a buletinelor
de vot, termenul poate fi sincronizat cu tipărirea buletinelor de vot.
Înregistrarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC13 Neimplementat
candidaților
Pentru a asigura condiții echitabile de concurență, ar putea fi examinată modificarea legii pentru
a se asigura că deciziile privind înregistrarea candidaților sunt luate înainte de începerea
perioadei de desfășurare a campaniei, care trebuie să înceapă în aceeași zi pentru toți concurenții.
Termenii privind reluarea campaniei pentru un posibil al doilea tur de scrutin ar putea fi clar
stipulați pentru a evita incertitudinea și aplicarea inconsecventă a legii.
Campanie
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC14 Parțial
implementat
Interdicția privind utilizarea simbolurilor de stat și străine și implicarea cetățenilor străini în
campania electorală ar trebui să fie reexaminată, deoarece acestea constituie restricții
disproporționate ale dreptului la libertatea de exprimare.
Campanie
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC15 Neimplementat
În urma unor consultări, autoritățile trebuie să ia în considerare introducerea unui mecanism
eficient împotriva cazurilor de retorică intolerantă, cum ar fi limbajul sexist și homofob și
stereotipurile de gen, inclusiv în perioada de campanie. Codul de Etică general și codurile interne
ale radiodifuzorilor ar putea include dispoziții privind evitarea unui limbaj discriminatoriu, sexist
și homofob.
Campanie
Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC16 Neimplementat
Se poate examina introducerea unui mecanism eficient de aplicare a reglementărilor existente
privind prevenirea utilizării abuzive a resurselor administrative pentru a promova condiții de
concurență echitabile între concurenți și pentru a asigura separarea intereselor de stat și de partid.
Campanie
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC17 Neimplementat
Cadrul legal de finanțare a campaniilor ar putea fi îmbunătățit în continuare pentru a aborda
lacunele identificate în reglementarea acesteia și pentru a spori și mai mult transparența și
responsabilitatea. Ar putea fi examinată posibilitatea consolidării întregii legislații de finanțare a
campaniilor într-o singură lege. Pentru a spori transparența și responsabilitatea, se recomandă ca
organismul de supraveghere să fie obligat să publice rezultatele și concluziile auditului în timp
util. Pot fi luați în considerare termeni de raportare mai succinți, pentru a permite un audit mai
eficient.
Finanțarea
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC18 Parțial
campaniei
implementat
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Pentru a promova pluralismul politic în mass-media audiovizuale, CCA ar putea lua în
considerare supravegherea obligațiilor difuzorilor TV și radio de a oferi o reflectare echitabilă,
imparțială și echilibrată în afara perioadei oficiale a campaniei.
Media
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC19 Neimplementat
Cerința de imparțialitate trebuie să fie formulată în conformitate cu standardele internaționale,
inclusiv privind dreptul la libertatea de exprimare, precum și claritatea necesară suficientă pentru
a permite unei persoane să reglementeze comportamentul său în consecință. Legea trebuie să
definească cu exactitate ce constituie o reflectare echitabilă, echilibrată și imparțială și ceea ce
constituie o încălcare a cerinței.
Media
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC20 Neimplementat
Ar putea fi revizuite termenele limită pentru pronunțarea asupra reclamațiilor legate de alegeri de
către CCA pentru a asigura că încălcările comise de mass-media sunt abordate în mod eficient și
în timp util.
Media
Legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC21 În mare parte
implementat
CEC și instanțele trebuie să acorde o atenție deplină și imparțială fondului reclamațiilor, cu
respectarea dreptului la un recurs eficient și să adopte hotărâri consecvente. Toate reclamațiile
trebuie să fie analizate în timp util cu decizii motivate în scris și publicate.
Reclamații și
Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC22 Parțial
contestații
implementat
Pentru a asigura un proces echitabil și pentru a spori încrederea în sistemul de reclamații și
contestații, poliția și procurorii trebuie să efectueze investigarea infracțiunilor electorale în timp
util.
Reclamații și
Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC23 Parțial
contestații
implementat
Trebuie să se acorde atenție stabilirii procedurilor clare și a competenței pentru examinarea
reclamațiilor și contestațiilor legate de alegeri în timp util, inclusiv a reclamațiilor cu privire la
votarea în afara țării și promovării unui mecanism eficient de recurs privind rezultatele
alegerilor. CEC ar putea lua măsuri pentru a informa părțile interesate electorale privind
competența și posibilitățile de depunere a reclamațiilor legate de alegeri.
Reclamații și
Sub-legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC24 Parțial
contestații
implementat
Autoritățile trebuie să ia în considerare măsuri suplimentare pentru a face toate secțiile de votare
complet accesibile alegătorilor cu dizabilități prin asigurarea unui acces independent, precum și a
lupelor și buletinelor de vot tactile.
Participarea
Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC25 Parțial
persoanelor cu
implementat
dizabilități
Autoritățile trebuie să ia în considerare îmbunătățirea calității materialelor electorale pentru a
garanta transparența și integritatea procedurilor din ziua alegerilor.
Ziua alegerilor Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC26 În mare parte
implementat
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CEC ar putea lua în considerare modalități de a standardiza în continuare procedurile din ziua
alegerilor, inclusiv legate de utilizarea sistemului SIASA, și pentru a îmbunătăți instruirea
relevantă a personalului biroului electoral.
Noi tehnologii Practici
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC27 În mare parte
de vot
implementat
CEC trebuie să reconsidere modul în care rezultatele alegerilor sunt determinate a fi în
conformitate cu cerințele legale.
Ziua alegerilor Sub-legal
PrE/2016/EOM/OSCE/ODIHR/REC28 Neimplementat
Alegeri parlamentare, 2019
Recomandări prioritare
Autoritățile trebuie să reflecte asupra unei revizuiri cuprinzătoare a cadrului legislativ electoral
pentru a elimina neconcordanțele și ambiguitățile, și să examineze recomandările ODIHR și ale
Consiliului Europei.
Cadru legal
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC1 Parțial
implementat
O considerație serioasă ar trebui acordată revizuirii termenului de numire a membrilor CECE
pentru a asigura o mai bună stabilitate și profesionalism în activitatea lor. Acest lucru ar trebui să
permită ca formarea să fie mai eficientă și capacitatea instituțională să devină mai dezvoltată.
Administrarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC2 Pe deplin
alegerilor
implementat
Așa cum s-a recomandat anterior, CEC trebuie să rămână organismul competent de
supraveghere, acesta ar trebui să aibă suficientă autoritate, resurse umane și tehnice pentru a
efectua o supraveghere eficientă a finanțării campaniei.
Finanțarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC3 Parțial
campaniei
implementat
Pentru a se asigura că alegătorii au posibilitatea de a-și exprima votul lor fără presiune și
influență nejustificată, autoritățile ar putea analiza posibilitatea interzicerii activităților
părtinitoare și de agitație, nu numai în cadrul secțiilor de votare, ci și în apropierea secțiilor de
votare în timpul orelor de vot.
Ziua alegerilor
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC4 Pe deplin
implementat
Pentru a spori încrederea în alegeri, organele de drept ar trebui să investigheze cu fermitate și să
urmărească penal toate încălcările electorale și să publice date statistice și alte informații
actualizate cu privire la cazurile electorale, în mod regulat și odată ce acestea sunt finalizate.
Reclamații și
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC5 Parțial
contestații
implementat
Pentru a promova condiții competitive echitabile între concurenți și a asigura separarea dintre
stat și partid, ar putea fi analizată posibilitatea clarificării dispozițiilor referitoare la utilizarea
abuzivă a resurselor administrative și cumpărarea voturilor și introducerea unui mecanism
eficient de aplicare pentru a preveni aceste încălcări.
Campanie
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC6 Neimplementat
Pentru a spori transparența totalizării rezultatelor, CEC ar trebui să publice pe pagina web
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rezultatele detaliate preliminare ale alegerilor, care să includă toate datele din procesele verbale
ale BEC.
Administrarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC7 Parțial
alegerilor
implementat
Alte recomandări
Pentru a asigura principiul egalității votului, trebuie să fie revizuite criteriile de creare a
circumscripțiilor electorale, inclusiv pentru alegătorii din Transnistria și cei din străinătate.
Cadru legal
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC8 Neevaluat
Pentru a spori transparența administrației electorale la nivel raional, ar putea fi examinată
propunerea de a face publice on-line toate deciziile CECE.
Administrarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC9 Parțial
alegerilor
implementat
Așa cum a fost recomandat anterior, deciziile privind numărul și locațiile pentru secțiile de
votare din străinătate ar trebui să fie luate în mod transparent și pe baza unor criterii clare și
coerente. Astfel de decizii ar trebui să fie luate printr-o amplă consultare cu părțile interesate
relevante, cu mult timp înainte de alegeri.
Administrarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC10 În mare parte
alegerilor
implementat
Pentru a îmbunătăți profesionalismul și eficiența CECE-lor și pentru a permite instruiri mai
ample, trebuie să fie revizuit termenul de numire a acestora.
Administrarea
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC11 Pe deplin
alegerilor
implementat
Să fie revizuită posibilitatea de privare de drepturi de vot pe motiv de dizabilitate mentală.
Înregistrarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC12 Pe deplin
alegătorilor
implementat
În conformitate cu bunele practici internaționale, trebuie să se analizeze oportunitatea eliminării
posibilității de înregistrare a alegătorii la secția de votare în ziua alegerilor, pentru a evita
posibilitatea de a schimba circumscripțiile, ceea ce poate afecta rezultatul alegerilor.
Înregistrarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC13 Neevaluat
alegătorilor
Autoritățile ar trebui să continue eforturile de a îmbunătăți precizia listelor electorale, prin
actualizarea registrului civil cu informații actuale de la diferite autorități în scopul radierii
persoanelor care au reședință sau au decedat în străinătate.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC14 În mare parte
alegătorilor
implementat
Armonizarea cerințelor privind identificarea alegătorilor în țară și în afara țării, pentru a facilita
votul universal.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC15 Pe deplin
alegătorilor
implementat
Prevederea legală care stabilește o cotă minimă de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe
în listele pentru circumscripția națională trebuie să fie clarificată în continuare pentru a asigura
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echilibrul ambelor sexe în poziții câștigătoare pe liste.
Înregistrarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC16 Neevaluat
candidaților
Pentru a asigura coerența, transparența și securitatea juridică a procesului de înregistrare a
candidaților, trebuie stabilite proceduri clare și simplificate pentru colectarea și verificarea
semnăturilor de susținere.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC17 Parțial
candidaților
implementat
Legea ar trebui modificată pentru a permite alegătorilor să semneze în sprijinul a mai multor
candidați.
Înregistrarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC18 Neimplementat
candidaților
Pentru a asigura condiții echitabile pentru toți candidații, procesul de înregistrare, inclusiv
examinarea oricăror plângeri și contestații, trebuie să se încheie înainte de începerea campaniei.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC19 Neimplementat
candidaților
Pentru a îmbunătăți și mai mult încrederea în procesul electoral, poziția candidaților și partidelor
în buletinele de vot trebuie să fie stabilită prin tragere la sorți la încheierea procesului de
înregistrare.
Înregistrarea
Sub-legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC20 Parțial
candidaților
implementat
Pentru a se asigura că candidaților independenți li se acordă un tratament echitabil în alocarea
resurselor de stat, aceștia trebuie să beneficieze de finanțare din fonduri publice.
Finanțarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC21 Neevaluat
campaniei
Pentru a asigura o separare clară între stat și partid, ar putea fi analizată posibilitatea modificării
legislației pentru a limita promovarea inițierii și implementării ulterioare a proiectelor majore de
asistență socială și de infrastructură în perioada electorală.
Campanie
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC22 Neimplementat
În conformitate cu recomandările anterioare, pentru a spori transparența și supravegherea
finanțelor campaniei, ar trebui să fie abordate lacunele identificate anterior și deficiențele în
legislație, inclusiv cele referitoare la reglementarea activităților părților terțe și interzicerea
donațiilor din venituri din afara țării.
Finanțarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC23 Parțial
campaniei
implementat
În vederea creșterii transparenței finanțării campaniei și îmbunătățirea responsabilității, poate fi
revizuită legislația și practica pentru a prevedea sancțiuni graduale, în timp util și proporționale
pentru încălcarea legii privind finanțarea campaniei.
Finanțarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC24 Neimplementat
campaniei
După consultarea cu grupurile minoritare naționale, autoritățile ar putea să reflecte asupra
introducerii unor mecanisme speciale care să încurajeze în mod legal o mai mare participare și
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reprezentare a minorităților în viața publică și politică.
Participarea
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC25 Neevaluat
minorităților
naționale
Pentru a consolida pluralismul real al mijloacelor de informare în masă și transparența, ar trebui
să fie luate măsuri suplimentare, inclusiv extinderea cerințelor de transparență a proprietății
mijloacelor de informare în masă asupra mass-media on-line și presa scrisă.
Media
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC26 Neimplementat
Pentru a îmbunătăți accesul alegătorilor la informații legate de alegeri și pentru a-i ajuta să facă o
alegere informată, ar putea fi armonizată, în consultare cu părțile interesate relevante, Legea
privind accesul la informație și Legea privind protecția datelor cu caracter personal pentru a
asigura accesul corespunzător la informațiile de interes public.
Media
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC27 Neimplementat
Pentru a promova pluralismul în mass-media, CCA ar putea examina posibilitatea includerii
dezbaterilor și altor programe relevante în eșantionul de monitorizare mass-media și să extindă
perioada de monitorizare după finisarea oficială a campaniei electorale pentru a permite
publicarea raportului de monitorizare a mass-media în timp util, consolidarea mecanismului de
sancționare în cazul în care sunt comise încălcări repetate ale rigorii de imparțialitate.
Media
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC28 Neimplementat
Toate organele electorale și instanțele de judecată ar trebui să examineze cazurile legate de
alegeri în ședințe deschise și să anunțe public în prealabil desfășurarea ședințelor sau audierilor
date și să motiveze hotărârile cu promptitudine.
Reclamații și
Practici
PE/2019/EOM/ODIHR/REC29 În mare parte
contestații
implementat
Pentru a asigura accesul la o cale de atac eficientă, trebuie clarificată competența pentru fiecare
tip de contestație/reclamație. CEC ar putea reflecta asupra posibilității unei mai bună informări a
părților interesate cu privire la competența și procedurile de depunere a reclamațiilor și
contestațiilor.
Reclamații și
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC30 Neimplementat
contestații
Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a aloca spații adecvate în vederea asigurării secretului
votului. Autoritățile ar trebui să examineze oportunitatea unor măsuri suplimentare pentru a face
pe deplin și în mod independent accesibile toate secțiile de votare pentru alegătorii cu
dizabilități.
Ziua alegerilor Practici
PE/2019/EOM/OSCE/ODIHR/REC31 Parțial
implementat
Pentru a se asigura că alegătorii au posibilitatea de a-și exprima votul lor liberi de presiune și
influență nejustificată, autoritățile ar putea analiza posibilitatea interzicerii activităților
părtinitoare și de agitație, nu numai în cadrul secțiilor de votare, ci și în apropierea secțiilor de
votare în timpul orelor de vot.
Ziua alegerilor
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC32 Pe deplin
implementat
Ar putea fi luată analizată posibilitatea reducerii rezonabile a orelor de vot și eficientizarea
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procedurilor de numărare prin introducerea unei proceduri mai simple de anulare a buletinelor de
vot. Centrul de formare CEC ar putea reflecta asupra posibilității de consolidare a instruirii,
axându-se pe numărarea voturilor și completarea proceselor verbale ce conțin rezultatele
alegerilor.
Ziua alegerilor
Legal
PE/2019/EOM/ODIHR/REC33 Neimplementat
Alegeri prezidențiale, 2020
Recomandări prioritare
După cum s-a recomandat anterior, autoritățile ar trebui să ia în considerare o revizuire
cuprinzătoare a cadrului legislativ electoral pentru a elimina lacunele rămase, incoerențele și
ambiguitățile și să abordeze recomandările ODIHR și ale Consiliului Europei.
Cadru legal
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC1 Neevaluat
Legea ar trebui reexaminată pentru a aborda problema transportului organizat al alegătorilor în
legătură cu cumpărarea voturilor, protejând în același timp libertatea circulației.
Ziua alegerilor
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC2 Neevaluat
Dispozițiile privind prevenirea utilizării abuzive a resurselor administrative, inclusiv privind
asigurarea neutralității funcției publice, participarea funcționarilor publici în campanii și
protejarea angajaților din sectorul public de orice influență nejustificată, ar trebui să fie clar
prevăzute în lege și aplicate în mod corespunzător.
Campanie
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC3 Neevaluat
Cadrul legal pentru finanțarea campaniilor ar trebui consolidat și să reglementeze contribuțiile
proprii ale candidaților și limitele donațiilor de la partidele politice, evaluarea contribuțiilor în
natură și implicarea terților în campaniile electorale. Pentru a proteja pluralismul politic, ar putea
fi examinată și posibilitatea simplificării reglementărilor legate de eligibilitatea pentru donații de
către persoane fizice.
Finanțarea
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC4 Neevaluat
campaniei
Cadrul pentru supravegherea finanțării campaniei ar trebui revizuit pentru a asigura un mecanism
eficient de monitorizare a veniturilor și cheltuielilor și de verificare a exhaustivității și exactității
raportării. CEC ar trebui să fie dotat cu resurse și capacități adecvate, inclusiv reguli și proceduri
pentru o supraveghere semnificativă.
Finanțarea
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC5 Neevaluat
campaniei
Dispozițiile relevante ale alegerilor și ale Codului administrativ ar trebui armonizate pentru a
prevedea modalități clare și termene adecvate pentru soluționarea la timp a tuturor litigiilor
legate de alegeri de către instituția electorală și instanțe.
Reclamații și
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC6 Neevaluat
contestații
Autoritățile ar trebui să asigure o protecție adecvată a datelor cu caracter personal ale alegătorilor
pe întreaga perioadă electorală și să se asigure că alegătorii sunt capabili să își exprime voturile
fără vreo influență nejustificată.
Ziua alegerilor
Sub-legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC7 Neevaluat
Pentru a asigura secretul votului, ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru a aloca spații
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adecvate pentru secțiile de votare ce îndeplinesc standardele minime stabilite.
Ziua alegerilor
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC8 Neevaluat
Alte recomandări
Pentru a spori transparența și accesul la informațiile de interes public, organele de administrare a
alegerilor de toate nivelurile ar trebui să publice deciziile și procesele-verbale ale ședințelor în
timp util și în manieră coerentă.
Administrarea
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC9 Neevaluat
alegerilor
Pentru a asigura profesionalismul administrației electorale, s-ar putea examina posibilitatea
asigurării tuturor membrilor organelor electorale de nivel inferior cu instruire standardizată.
Administrarea
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC10 Neevaluat
alegerilor
Pentru a îmbunătăți și mai mult exactitatea înregistrării alegătorilor, listele electorale finale ce
reflectă toate schimbările după controlul public și deciziile potențiale cu privire la recurs ar
trebui compilate și utilizate în ziua alegerilor. Ar trebui să se acorde suficient timp pentru
actualizarea listelor electorale între cele două tururi de scrutin.
Înregistrarea
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC11 Neevaluat
alegătorilor
Cerințele de reședință și competență lingvistică pentru candidații la președinție ar trebui să fie
reexaminate în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale.
Înregistrarea
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC12 Neevaluat
candidaților
S-ar putea examina posibilitatea modificării legii pentru a permite alegătorilor să semneze în
sprijinul mai multor candidați.
Înregistrarea
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC13 Neevaluat
candidaților
Pentru a asigura coerența, transparența și certitudinea juridică a înregistrării candidatului, toate
procedurile de verificare a semnăturii ar trebui reglementate în mod adecvat.
Înregistrarea
Sub-legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC14 Neevaluat
candidaților
S-ar putea lua în considerare mecanismele avansate și măsurile afirmative care vizează o
participare sporită a femeilor în calitate de candidate, inclusiv a femeilor din comunitățile
minoritare și din grupurile subreprezentate.
Participarea
Practici
PrE/2020/LEOM/OSCE/ODIHR/REC15 Neevaluat
femeilor
Autoritățile ar trebui să introducă un mecanism eficient de monitorizare și răspuns la instigările
la ură și discriminare în timpul campaniei.
Campanie
Sub-legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC16 Neevaluat
Pentru a spori transparența și eficacitatea dezvăluirii, rapoartele finale ar trebui să fie detaliate și
însoțite de documentele financiare justificative. S-ar putea examina posibilitatea acordării de mai
mult timp pentru prezentarea unui raport final complet.
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Finanțarea
campaniei

Sub-legal

PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC17 Neevaluat

Pentru a respecta libertatea editorială a presei, obligația furnizorilor privați de servicii media cu
acoperire națională de a organiza dezbateri ar putea fi revizuită.
Media
Legal
Pr/E2020/LEOM/ODIHR/REC18 Neevaluat
Pentru a asigura o supraveghere cuprinzătoare și a preveni neconformitatea, CA ar putea
examina posibilitatea extinderii capacității sale de monitorizare dincolo de campania oficială și
publicarea rapoartelor de monitorizare în timp util.
Media
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC19 Neevaluat
Codul audiovizualului ar trebui revizuit pentru a prevedea sancțiuni graduale și proporționale
specifice încălcării comise și supuse recursului judiciar.
Media
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC20 Neevaluat
Pentru a asigura o soluționare eficientă a litigiilor electorale, autoritățile electorale și judiciare ar
trebui să se abțină de la o abordare excesiv de formalistă a admisibilității reclamațiilor și să
asigure examinarea în fond a reclamațiilor. Ar trebui să se examineze posibilitatea de a oferi
tuturor părților interesate electorale dreptul la reclamație în interes public.
Reclamații și
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC21 Neevaluat
contestații
După cum s-a recomandat anterior, autoritățile ar trebui să continue să întreprindă măsuri pentru
ca votarea să fie pe deplin accesibilă alegătorilor cu dizabilități.
Participarea
Practici
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC22 Neevaluat
persoanelor cu
dizabilități
Pentru a asigura coerența și transparența în procesul de totalizare a rezultatelor, ar trebui stabilite
proceduri clare pentru rectificarea erorilor și discrepanțelor în procesele-verbale privind
rezultatele alegerilor, inclusiv criterii pentru renumărarea voturilor.
Ziua alegerilor
Sub-legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC23 Neevaluat
Termenele și procedurile pentru reclamațiile postelectorale ar trebui să fie clar prescrise. S-ar
putea examina posibilitatea adoptării rezultatelor alegerilor printr-o decizie a CEC, cu
posibilitatea controlului judiciar.
Reclamații și
Legal
PrE/2020/LEOM/ODIHR/REC24 Neevaluat
contestații
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