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Introducere

În urma primirii unei invitații din partea dlui Eugeniu ȘTIRBU, președintele Comisiei 
electorale centrale a Republicii Moldova adresate Parlamentului European (PE) la 5 
februarie 2009, Conferința președinților PE a autorizat, la 5 martie 2009, trimiterea 
unei delegații de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din Moldova, 
planificate pentru 5 aprilie 2009.  Delegația se compunea din șase deputați în 
Parlamentul European, numiți din partea a trei grupuri politice, și trei membri din 
rândul personalului.

Deputații numiți de grupurile politice au fost: Dna Laima Liucija ANDRIKIENE 
(PPE-E, Lituania), dl Marin-Jean MARINESCU (PPE-ED, România), dna Marianne 
MIKKO (PSE, Estonia), dl Alin ANTOCHI (PSE, România), dna Emma 
NICHOLSON (ALDE, Regatul Unit) și dl Henrik LAX (ALDE, Finlanda).

La reuniunea de constituire și pregătire a delegației de observare a alegerilor din 
Moldova, care a avut loc la 18 martie 2009, dna Marianne MIKKO a fost aleasă 
președintă a acesteia de către deputații prezenți din delegația Parlamentului European.  
Reprezentantul Comisiei, dl Rémi DUFLOT, a informat delegația cu privire la situația 
politică și electorală din Moldova.  A fost confirmat proiectul de program al misiunii, 
precum și împărțirea delegației în patru echipe, una pentru observarea alegerilor în 
Chișinău, capitala țării, și alte trei pe un traseu în direcția regiunii Transnistria, 
trecând prin localitățile Dubăsari, Orhei și Anenii Noi.

Așa cum s-a convenit în zona OSCE, delegația Parlamentului European a făcut parte 
din Misiunea internațională comună de observare a alegerilor (MIOA), alături de cea 
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), prezidată de dl David 
Wilshire (Regatul Unit); a Oficiului OSCE pentru Instituții democratice și Drepturile 
omului (OSCE/OIDDO), condusă de dl Nikolai Vulceanov (Bulgaria) și a Adunării 
Parlamentare OSCE (AP OSCE), condusă de Petros Efthymiou (Grecia). Echipa 
OSCE/OIDDO a fost alcătuită din 42 de experți și observatori pe termen lung 
provenind din 23 de state  membre OSCE și a acționat în capitală și în șapte centre 
regionale. În ziua alegerilor, MIOA a mobilizat 400 de observatori pe termen scurt din 
43 de state membre OSCE participante, printre care 70 de membri ai delegației AP 
OSCE, 19 membri PACE și 13 membri ai Parlamentului European.

Pe lângă Misiunea internațională de observare a alegerilor (MIOA), alegerile 
parlamentare din Moldova au fost urmărite și de Comunitatea Statelor Independente 
(CSI). Conform Secretarului executiv al CSI, Serghei Lebedev, reprezentanții misiunii 
lor de observare au vizitat în ziua alegerilor 27 de centre de votare din 37 de 
circumscripții. 

Organizațiile neguvernamentale din țară, alături de reprezentanți ai candidaților, au 
participat, de asemenea, la observarea procesului electoral. Sub egida ONG „Coaliția 
civică pentru alegeri libere și corecte - Coaliția 2009”, care regrupează 70 de 
organizații ale societății civile, „Liga pentru apărarea drepturilor omului în Moldova” 
(LADOM) a mobilizat 44 de observatori pe termen lung și aproximativ 2100 de 
observatori pe termen scurt. O altă ONG centrală, coaliția „Control civic - alegeri 
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2009”, a distribuit aproximativ 200 de observatori pe termen scurt pe teritoriul țării. În 
plus, observatorii numiți de candidații la alegeri au fost prezenți în 97% din centrele 
de votare.

În ajunul alegerilor, delegația PE de observare a alegerilor parlamentare din Moldova 
s-a întâlnit cu diverși lideri moldoveni, printre care Dorin Chirtoacă, primarul 
Chișinăului și membru central al unuia dintre partidele de opoziția din Moldova (PL), 
Valeriu Ostalep, ministru adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Vitalie 
Pîrlog, ministrul justiției și Marian Lupu, președintele parlamentului Moldovei. Pe 4 
aprilie, a avut loc o reuniune comună de informare a MIOA, la care au participat 
delegațiile AP OSCE, APCE și PE. Experții OIDDO au prezentat contextul în care au 
avut loc alegerile din 5 aprilie. Au fost, de asemenea, organizate reuniuni cu 
reprezentanții CEC, cu lideri ai principalelor partide moldovene și cu reprezentanți ai 
organizațiilor de observare, ai ONG-urilor și ai mass-media. Toate aceste reuniuni cu 
diferiți actori au oferit delegației o bună viziune de ansamblu asupra contextului și 
pregătirii alegerilor.  În cursul acestora, deputații în PE au abordat diferite probleme și 
aspecte, marea parte fiind prezentate în cele ce urmează.

Sistemul electoral

Alegerile parlamentare din Moldova au avut loc la 5 aprilie 2009. La nivel național au 
fost aleși 101 de deputați în parlament, pentru un mandat de patru ani, printr-un sistem 
de reprezentare proporțională. Aceste alegeri au demonstrat clar că în joc nu erau doar 
fotoliile parlamentare, ci și următoarele alegeri prezidențiale. Președintele este ales de 
către noul parlament cu trei cincimi din voturile deputaților. Președintele Vladimir 
Voronin și-a încheiat cel de-al doilea și ultimul mandat. Procentul minim pentru 
intrarea în parlament a unui partid politic a crescut de la patru la șase la sută din 
voturile valide.

Ultimele modificări ale codului electoral din Moldova nu au luat în considerare  
recomandările OSCE/OIDDO și ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei.

Ridicarea pragului electoral de la 4 la 6 la sută se justifică într-un sistem de 
reprezentare proporțională în care are loc o fragmentare politică. Cu toate acestea, s-ar 
părea că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a încercat să 
influențeze rezultatul alegerilor în favoarea sa prin ridicarea pragului electoral.  
Interzicerea blocurilor preelectorale a reprezentat un regres. Mai mult decât atât, toate 
acestea cumulate cu restrângerea drepturilor electorale ale persoanelor cu cetățenie 
multiplă a creat obstacole pentru numeroase partide politice și candidați. 

Concluzia generală este că mediul preelectoral s-a degradat în comparație cu cel din 
2005, periclitând condițiile necesare pentru alegeri competitive (presiuni, intimidări și 
proceduri penale deschise de organele de poliție împotriva candidaților opoziției).

În Moldova, alegerile sunt considerate valide dacă se prezintă la vot mai mult de 50 % 
dintre alegătorii înregistrați. În opinia Comisiei electorale centrale (CEC), numărul 
total al alegătorilor înregistrați reprezintă suma alegătorilor de pe listele de vot plus 
cei de pe listele suplimentare. Dacă participarea la vot este sub limita minimă, după 
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14 zile se organizează un nou tur, la care, pentru ca alegerile să fie validate, trebuie să 
participe cel puțin o treime din alegătorii înregistrați pe listele de vot.  

Listele de vot

Reprezentantul Comisiei electorale centrale nu a fost capabil să răspundă solicitării 
deputaților PE de a furniza informații fiabile și clare cu privire la numărul total al 
alegătorilor înregistrați, ceea ce a stârnit suspiciuni cu privire la transparența și 
corectitudinea listelor de vot de la aceste alegeri.  A fost remarcat cu îngrijorare, în 
numeroase rânduri, faptul că numărul de votanți ar putea fi exagerat de mare în raport 
cu populația totală a țării. Au fost exprimate adesea și bănuieli cu privire la fraude și 
voturi multiple.

Listele de vot s-au bazat pe informațiile oferite de Ministerul informației și 
dezvoltării, trimise de acesta din urmă la CEC, care le-a transmis autorităților locale 
pentru a fi actualizate și retrimise la CEC. Înregistrarea alegătorilor nu a fost 
uniformă, modalitatea de întocmire a listelor de vot fiind în mare măsură diferită de la 
o unitate administrativă la alta, în special în ceea ce privește includerea pe liste a 
alegătorilor cu reședința în afara țării. 

A fost pentru prima oară în istoria Moldovei când deținuților li s-a conferit drept de 
vot, o echipă a delegației PE observând alegerile din 5 aprilie în penitenciarul nr. 13 
din Chișinău. Singurii deținuți care nu au avut dreptul să voteze au fost cei 
condamnați pentru infracțiuni grave la închisoare printr-o hotărâre definitivă a 
instanței, care își pierduseră drepturile civice. 

Populației din Transnistria nu i s-a permis să participe la vot, deși 400 000 de 
persoane din această regiune erau alegători. În 2005 s-a întâmplat același lucru, dar au 
fost deschise totuși zece centre de votare. De asemenea, au fost create 10 centre de vot 
pe malul vestic al Nistrului pentru alegătorii de pe malul estic, care au fost adăugați pe 
listele de vot suplimentare.

Moldovenii care locuiau la momentul respectiv în străinătate (aproximativ 35-50% 
din forța de muncă din Moldova) au întâmpinat dificultăți la votare. Guvernul 
moldovenesc a permis votarea doar în ambasade și consulate, ceea ce a creat 
probleme cetățenilor moldoveni care locuiesc și lucrează în locuri în apropierea cărora 
nu există ambasadă sau consultat. Pentru cetățenii moldoveni care locuiesc departe de 
capitale și nu au reședința legală în țările gazdă este probabil dificil să investească 
timp și bani în deplasări la mare distanță pentru a vota.  Aceasta este o chestiune 
deosebit de importantă dat fiind faptul că acești alegători ar fi votat foarte probabil 
împotriva partidului de la guvernare; în plus, există șanse mari ca aceasta să aibă un 
impact semnificativ asupra alegerii noului președinte.  Cererile făcute de persoane, 
organizații și partide de opoziție în vederea creării de centre suplimentare de vot 
pentru diaspora nu au dus la niciun rezultat. ca urmare a unei decizii a Curții 
Supreme.  În aceste alegeri au fost înregistrați 22 064 de alegători în 33 de centre de 
vot din străinătate, un număr extrem de mic în comparație cu totalul cetățenilor 
moldoveni care își au reședința în afara țării. 
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Înregistrarea candidaților 

În aceste alegeri au concurat 12 partide și 5 candidați. Ca urmare a modificării, în 
2008, a Codului electoral, pentru a interzice formarea de alianțe preelectorale, unele 
partide au inclus pe lista lor electorală membri proeminenți care aparțineau, nu cu 
mult timp în urmă, altor partide politice. Principalii funcționari ai statului s-au înscris 
pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM).  

Unul dintre amendamentele din aprilie 2008 ale Codului electoral a introdus o 
restricționare a dreptului de a fi ales al persoanelor cu cetățenie multiplă. În 
conformitate cu acest amendament, candidații aleși care au una sau mai multe 
cetățenii în afară de cea moldovenească trebuie să renunțe la aceasta/acestea. La 
sfârșitul anului 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o hotărâre 
împotriva Republicii Moldova, considerând că această restricție încalcă Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. 

Media 

Deși Constituția garantează libertatea de exprimare și interzice cenzura, media a fost 
părtinitoare (partidele politice au avut un acces inegal la aceasta):  televiziunea, 
radioul și presa scrisă au fost favorabile guvernului, pluralismul nu a fost reflectat, iar 
prezența în cadrul știrilor a fost inegală, în detrimentul opoziției. Televiziunea publică 
Moldova 1 a acordat un tratament preferențial partidului la putere, nefăcând distincție 
între prezentarea principalilor funcționari ai statului și cea a campaniilor lor.  PCRM a 
a fost prezentat în lumina cea mai favorabilă, în timp ce AMN (Alianța „Moldova 
Noastră”) și PLDM (Partidul Liberal Democrat din Moldova) au fost prezentate pe un 
ton negativ sau neutru. PCRM nu a participat la dezbaterile cu celelalte partide 
politice, cu excepția celor organizate de către televiziunea publică, scăzând astfel 
valoarea informativă a acestor dezbateri politice pentru public.

Consiliul de coordonare a audiovizualului a refuzat să prelungească autorizația de 
difuzare pentru PRO TV Chișinău, care va funcționa până după alegeri, urmând să se 
ia din nou o decizie în acel moment.  
Numeroase plângeri adresate CEC au avut drept obiect campaniile electorale din 
mass-media. Plângerile s-au referit în special la desfășurarea lipsită de etică a 
campaniei, la prezența preponderentă a președintelui Voronin în media etc.. 

Contextul campaniei

În timpul campaniei, PCMR a subliniat realizările economice și stabilitatea creată în 
cei opt ani în care acesta a fost la guvernare, în timp ce partidele de opoziție au criticat 
comuniștii pentru generalizarea corupției și a administrării defectuoase.  

Candidații opoziției au fost victime ale intimidărilor și presiunilor și au fost dezlipite, 
distruse sau murdărite afișele și panourile electorale ale unor partide de opoziție. Au 
existat acte de vandalism în unele dintre sediile acestora. Există informații privind 
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intimidarea de către poliție și autoritățile locale a alegătorilor care doreau să participe 
la manifestări organizate de partidele de opoziție. Unii angajatori publici și-au 
amenințat angajații cu concedierea în cazul în care susțineau campania unui partid de 
opoziție sau candidau pe listele acestuia. Au fost cazuri când funcționarii statului și 
candidații PCRM au utilizat resurse administrative. 

Ziua alegerilor

Alegerile au fost bine organizate și au avut loc într-o atmosferă calmă și pașnică.  
Pentru a observa alegerile, pe 5 aprilie delegația s-a împărțit în 4 grupuri, care au avut 
drept zone țintă Chișinăul și împrejurimile acestuia, precum și diferite localități 
(Orhei, Dubăsari, Anenii Noi) în direcția graniței Moldovei cu regiunea Transnistria. 
Misiunea PE de observare a alegerilor nu a constatat niciun caz de fraudare a 
alegerilor, în schimb a remarcat că alegerile parlamentare au avut loc într-un context 
de dezechilibru, care a favorizat clar partidul aflat la guvernare, în special datorită 
accesului limitat la media al reprezentanților partidelor de opoziție, a utilizării 
resurselor de stat de către Partidul Comuniștilor în timpul campaniei electorale și a 
intimidării reprezentanților și simpatizanților opoziției. Echipa PE a remarcat o serie 
de probleme, cum ar fi cea a unor observatori din partea PCRM care încercau să 
influențeze alegătorii. În Doroțcaia, Coșnița, Pohrebea și Pîrîta, echipa din Dubăsari a 
observat votări în grup, din care făceau parte și alegători mai în vârstă, care afectau 
libertatea de alegere a acestora. Aceeași echipă a remarcat prezența unor trupe 
ucrainene și rusești de menținere a păcii în Doroțcaia, care dădeau impresia că ar 
intenționa să influențeze libertatea de alegere a populației locale. Unele echipe au 
constatat o neclaritate evidentă cu privire la documentele de identitate necesare pentru 
a vota. În majoritatea centrelor de vot nu erau afișate listele partidelor.

Rezultatele alegerilor

Conform datelor oferite de Comisia electorală centrală (CEC), 4 dintre cele 12 
principale partide politice au depășit pragul de 6% în alegerile parlamentare.
Rezultatele finale se prezintă astfel:

Partidul politic % din 
voturi

Mandate 
obținute

Partidul Comuniștilor din Republica 
Moldova (PCRM)

49,48% 60 locuri

Partidul Liberal (PL) 13,14% 15 locuri
Partidul Liberal Democrat din Moldova 
(PLDM)

12,43% 15 locuri

Alianța „Moldova Noastră” (AMN) 9,77% 11 locuri
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Conform datelor CEC, numărul total al alegătorilor înregistrați este de 2 586 309, 
dintre care 1 556 083 au votat, ceea ce reprezintă o rată de participare la alegeri de 
53,9%. 

Opoziția a susținut că alegerile au fost falsificate și a cerut organizarea de noi alegeri 
parlamentare. 

Pe 6 aprilie, la aflarea veștii că alegerile au fost câștigate de comuniști, grupuri de 
tineri moldoveni au ieșit spontan în stradă pentru a protesta împotriva rezultatului 
acestor alegeri, pe care le-au considerat falsificate de comuniști. Clădirea 
parlamentului și cea a președinției Republicii Moldova au fost incendiate în dimineața 
zilei de 7 aprilie. 

În cursul demonstrațiilor anticomuniste, o tânără a murit în dimineața zilei de 7 
aprilie, iar alți doi tineri și-au pierdut viața ulterior (se pare că cel puțin unul dintre ei 
și-a pierdut viața ca urmare a brutalităților poliției îndreptate împotriva tinerilor 
demonstranți în noaptea de 7 spre 8 aprilie). Există informații că peste 200 de tineri 
care au demonstrat împotriva conducerii comuniste au fost reținuți de către poliție. 
Conducerea comunistă din Moldova se află la originea terorii, torturilor, crimelor, 
răpirilor, intimidărilor și amenințărilor împotriva populației acestei țări, încercând să 
împiedice valul de proteste împotriva sa.  Evenimentele de după alegeri au determinat 
o nouă numărare a voturilor în săptămâna următoare, care nu a adus, însă, modificări 
majore rezultatului final. Între 26 și 29 aprilie a fost trimisă în Republica Moldova o 
misiune de informare a PE.

Câteva concluzii

Misiunea internațională de observare a alegerilor, inclusiv delegația PE, și-a exprimat 
opinia că alegerile parlamentare din Moldova au avut loc într-un climat general 
pluralist, iar alegătorii au avut la dispoziție mai multe opțiuni politice. Trebuie 
realizate încă anumite schimbări pentru ca procesul electoral să fie eliberat de 
interferențe administrative care nu-și au locul și pentru a crește încrederea publicului.  
Delegația Parlamentului European a cooperat îndeaproape și a negociat cu AP OSCE, 
APCE și OSCE/OIDDO în vederea elaborării concluziilor preliminare, toate cele 
patru organizații internaționale însușindu-și declarația.

Codul electoral a oferit în general o bază bună pentru aceste alegeri, dar „prevederile 
privind pragul electoral, interzicerea alianțelor preelectorale și restrângerea drepturilor 
electorale ale persoanelor cu cetățenie multiplă au creat impedimente pentru multe 
partide politice și pentru mulți candidați. În plus, rata de participare la vot necesară 
pentru validarea alegerilor permite perpetuarea unei serii de alegeri nevalide”.1

Printre condițiile considerate esențiale pentru un adevărat proces electoral democratic, 
ar putea fi menționate: accesul egal al candidaților și al partidelor politice la resursele 
publice, precum și la mass-media de stat sau finanțate din fonduri publice, și 

                                               
1 Declarația preliminară a Misiunii internaționale de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din 
Republica Moldova, 5 aprilie 2009
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acoperirea mediatică echilibrată. Delegația PE consideră că aceste condiții esențiale 
nu au fost îndeplinite. Republica Moldova trebuie să aducă o serie de îmbunătățiri 
majore domeniului mass-media, aceasta din urmă trebuind să rămână în afara sferei 
de influență politică, în campaniile electorale nu trebuie să se facă uz de intimidări ale 
alegătorilor și candidaților, resursele administrative nu trebuie utilizate în scopuri 
electorale etc..

O problemă esențială este înregistrarea alegătorilor și încrederea populației în 
autoritățile din Moldova. Numeroasele suspiciuni de fraudă legate de listele de vot și 
evenimentele de după alegerile din 5 aprilie au zdruncinat puternic încrederea 
populației în autorități și în Partidul Comuniștilor, care continuă să fie la putere. 

Ținând seama de încălcările grave ale drepturilor omului comise de autoritățile din 
Moldova și concluziile de după alegeri ale misiunii PE de informare trimise în 
Moldova, Parlamentul European a adoptat, la 7 mai 2009, o rezoluție privind situația 
din Republica Moldova, în care subliniază că respectarea deplină a standardelor 
democratice internaționale înainte, în timpul și după alegeri constituie un element de 
importanță capitală pentru evoluția ulterioară a relațiilor dintre UE și Republica 
Moldova.

În această rezoluție, Parlamentul European a condamnat ferm campaniile masive de 
hărțuire, violările grave ale drepturilor omului și alte acțiuni ilegale ale guvernului 
moldovenesc în contextul alegerilor parlamentare și a solicitat autorităților din 
Moldova să înceteze imediat arestările ilegale și să-și desfășoare activitatea 
guvernamentală în conformitate cu angajamentele internaționale și obligațiile țării în 
materie de democrație, stat de drept și drepturi ale omului. PE este îngrijorat cu 
precădere de arestările ilegale și arbitrare și de numeroasele încălcări ale drepturilor 
omului în cazul persoanelor arestate, în special a dreptului la viață, a dreptului de a nu 
fi supus violenței fizice, torturii și tratamentelor sau pedepselor inumane sau 
degradante, a dreptului la libertate și siguranță, a dreptului la un proces echitabil și a 
dreptului la liberă întrunire, asociere și exprimare, precum și de faptul că aceste 
abuzuri au loc în continuare2. Aceste încălcări ale drepturilor omului în Moldova, la 
granița UE, pot ridica serioase semne de întrebare cu privire la angajamentul 
autorităților moldovenești față de principiile și valorile europene. 

                                               
2 Rezoluția din 7 mai 2009 a Parlamentului European privind situația din Republica Moldova 
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Members

Mrs Marianne MIKKO, Estonia, PSE, (Chairperson)
Mrs Laima Liucija ANDRIKIENE, Lithuania, EPP-ED
Mr Marian-Jean MARINESCU, Romania, EPP-ED
Mr Alin ANTOCHI, Romania, PSE
Baroness Emma NICHOLSON, UK, ALDE 
Mr Henrik LAX, Finish, ALDE

Secretariat

Mrs Alina GEORGESCU, Administrator
Mrs Aneta POPESCU-BLACK, Administrator
Mrs Simona IACOBLEV, Assistant

Group Staff

Mr Marian APOSTOL, EPP-ED
Mr Robert VAN DE WATER, PSE

Interprets

Mr Victor CHERATA
Mr Mihai CODREANU
Mr Mona STAMATOPOL 

Abbreviations :
EPP-ED European People's Party/European
                            Democrats
PSE Party of European Socialists
ALDE Alliance of Liberal and Democrats for Europe
Verts/ALE Greens/European Free Alliance

GUE/NGL European United Left/Nordic Green Left 
UEN Union for Europe of the Nations Group
I-D Independence/Democracy
NI Non-attached
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Annexe B

EUROPEAN PARLIAMENT

PARLIAMENTARY ELECTIONS IN MOLDOVA
ELECTION OBSERVATION DELEGATION

3 – 7 April 2009

FINAL PROGRAMME

Members

Mrs Marianne MIKKO, Estonia, PSE, (Chairperson)
Mrs Laima Liucija ANDRIKIENE, Lithuania, EPP-ED

Mrs Maria PETRE, Romania, EPP-ED
Mr Marin-Jean MARINESCU, Romania, EPP-ED

Mr Alin ANTOCHI, Romania, PSE
Mrs Emma NICHOLSON, UK, ALDE

Mr Henrik LAX, Finish, ALDE

Secretariat

Mrs Alina GEORGESCU, Administrator
Mrs Aneta POPESCU-BLACK, Administrator

Mrs Simona IACOBLEV, Assistant

Group Staff

Mr Marian APOSTOL, EPP-ED

Interpreters

Mr Victor CHERATA
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Mr Mihai CODREANU
Mr Mona STAMATOPOL

Thursday, 2 April 

Arrival of Members in Chisinau and transfer to the hotel:
Leogrand Hotels
Mitropolit Varlaam str. 77, MD-2012, Chisinau, Moldova
Tel.: (+373 22) 201 201, Fax: (+373 22) 201 222
E-mail: info@leograndhotels.com

Meeting with ODIHR, OSCE PA and PACE at Secretariat level 

Friday, 3 April 

10h00 Meeting with EU Ambassadors and EC Delegation

12h00 Mayor of Chisinau, Dorin Chirtoaca and Moldovan NGOs
Venue: Beermania  Restaurant 

   Alexandru cel Bun str, nr. 83, tel: 227331, 227319

15h00 Vice-Minister Ostalep, AEIE (tbc)

16h00 Minister of Justice, Vitalie Parlog

Other meetings to be scheduled

19h30 Dinner for Heads of delegation hosted by the European Parliament
Venue: Basarabia Restaurant

 Str. Kiev, nr 16/1 tel Tel 449735, 498079

Saturday, 4 April 

9h00- 9h30 Speaker of the Moldovan Parliament, Marian Lupu

10h00 Opening by the Heads of Delegations
- Mr. Petros Efthymiou, Head of Delegation of the OSCE 
Parliamentary  Assembly and Special Co-ordinator of the 
OSCE CiO to lead the  OSCE STOs

- Mrs Marianne Mikko, Head of Delegation of the European 
Parliament 
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- Mr David Wilshire, Head of Delegation of the CoE 
Parliamentary    Assembly

10h15-10h30 Political Background 

Ambassador Philip Remler, Head of the OSCE Mission to Moldova 

Mr Vladimir Ristovski, Special Representative of the Council of Europe 
Secretary General to Moldova 

10h30-11h30 OSCE/ODIHR EOM Core Team
Introduction 

Mr Nikolai Vulchanov, Head of Mission (10 minutes)

Political overview; National Minorities; Gender 
Mr Falk Lange, Political Analyst (10 minutes)

Campaign activities and media landscape 
Mr Ivan Godarsky, Media Analyst, (10 minutes)

Complaints
Mrs Francine Barry, Legal Analyst (5 minutes)

Election administration and E-Day procedures 
Mr Alexander Yurin, Election Analysts (10 minutes)

Observation forms
Mr Anders Eriksson, Statistics Expert or Mr. Raul Muresan, LTO Co-

ordinator (5 minutes) TBC

     Q&A (10 minutes)

11h45 Electoral Administration

        Mr Iurie Ciocan, CEC Secretary

12h30 Roundtable with Observer Organisations

- Mr Paul Strutzescu, Chairperson or Mrs. Olga Straton, Program Co-
ordinator, League for Human Right Protection in Moldova (LADOM)

                
- Mr Alexandru Barbov, Executive Director, ‘Civic Control - Elections 
2009’

14h30 Meetings with representatives of Political Parties 

- Party of Communists of the Republic of Moldova (PCRM)
- Christian Democratic People’s Party (PPCD)

Centre right parties:
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- Mr Veaceslav Untila, ‘Moldova Noastra (Our Moldova)’ Alliance   
(AMN) 

- Liberal Party (PL) 
- Liberal Democratic Party of Moldova (PLDM) 

Centre left parties: 
- Mr Dumitru Braghis, Chairperson; Social Democratic Party of 

Moldova (PSDM)
- Democratic Party of Moldova (PDM) TBC
- Mr Veaceslav Afanasiev, Centrist Union of Moldova (UCM)

17h30 Roundtable with NGO Representatives (International and Moldovan)

- Mr Igor Botsan, Executive Director, Association for Participative 
Democracy (ADEPT)

- Mr Serghei Ostaf, Executive Director, Resource center for Human Rights 
NGOs in Moldova-CREDO

- Mr Alex Grigorevs, Resident Director or Aleksandar Bratkovi , Program 
Manager; National Democratic Institute (NDI)

- Mr Stevan Rader, Program Director, International Republican Institute 
(IRI)

- Mr Andrei Brighidin, Program Manager, Eurasia Foundation
- Mrs Nadine Gogu, Interim Director, Independent Journalism Centre
- Mr Petru Macovei, Executive Director, Association for Independent Press 

(API)

17h30 Roundtable with Media Representatives

TV:
- Mr Igor Burciu, News Director, Euro TV
- Mr Sergey Riazantzev, NIT TV

Radio:
- Mr Veaceslac Tabuleac, Director, Vocea Basarabiei

    Print press:
- Mr Ion Berlinski, Editor in Chief, Moldova Suverană, 
- Mr Dmitrii Ciubasenco, Editor in Chief, MoldavskieVedomosti, 
- Mr Gheorghe Budeanu, Timpul de Dimineață

18h30 Concluding Remark

18h35 Observers’ Safety 
  - Mr Emil Pyrich, Security Officer 

Deployment
- Area specific briefing conducted by OSCE/ODIHR LTO teams and 

distribution of the regional briefing packs 
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Sunday, 5 April

Election Day

Monday, 6 April

08h30 Debriefing EP delegation

10h00 Meeting of Heads of Delegations EP, OSCE PA, PACE and 
OSCE/ODIHR

14h00        Press conference 

Monday late evening/
Tuesday, 7 April   Departure to the airport

Morning:  Secretariat meeting - Debriefing on the Election Observation 
delegation  

Afternoon: Logistical arrangements (with ODIHR Liaison officer)

End of work
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Annexe C

EUROPEAN PARLIAMENT
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN MOLDOVA
ELECTION OBSERVATION DELEGATION

3 – 7 April 2009

Deployment plan

Team 1 - CHISINAU
Mrs Marianne MIKKO, Estonia, PSE, (Chairperson)
Mrs Alina Alexandra GEORGESCU, Administrator
Mr Victor CHERATA, Interpreter 
Driver 

Team 2 - Orhei - border with the Transnistrian region of Moldova
Mr Marin-Jean MARINESCU, Romania, EPP-ED
Mr Marian APOSTOL, EPP-ED
Driver 

Team 3 - Dubasari - border with the Transnistrian region of 
Moldova

Mrs Emma NICHOLSON, UK, ALDE 
Mr Henrik LAX, Finish, ALDE
Mrs Aneta POPESCU-BLACK, Administrator
Mr Mihai CODREANU, Interpreter
Driver

Team 4 - Anenii Noi - border with the Transnistrian region of 
Moldova

Mrs Laima Liucija ANDRIKIENE, Lithuania, EPP-ED
Mr Alin ANTOCHI, Romania, PSE
Mrs Simona IACOBLEV, Assistant
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Mrs Mona STAMATOPOL, Interpreter
Driver

Annexe D

EUROPEAN PARLIAMENT
ELECTION OBSERVATION DELEGATION TO MOLDOVA 

PARLIAMENTARY ELECTIONS OF 5 APRIL 2009

Press release

The observer delegation from the European Parliament noted that the proceedings 
during the Election Day passed in a positive and calm atmosphere. This was a real 
improvement to the situation as it was observed during the past 2005 parliamentary 
elections. The pooling stations were better organised, the presence of the political 
party observers in the pooling stations did not cause any difficulties and the voters had 
the possibility to make a free choice out of many different political parties. We also 
observed ourselves that voting in prison – a novelty for Moldova – took place in an 
organised and quiet manner. The only marked exception was found in the aggressive 
attempts of the Tiraspol authorities to stop the Transnistrian people to participate in 
the votes. 

This positive observation with regard to the proceedings on election day, however, 
does not mean that no further steps should be taken by the Moldovan authorities o
make the electoral process more transparent and more balanced.

Sincere efforts must be made to strengthen the democratic conscious in this country 
and to increase the public confidence in the elected officials of Moldova. 

In general, the media provided the candidates with the opportunity to convey their 
message to the voters. As a former journalist with a long experience in political 
reporting, I must however note that in particular the public broadcasting organisation 
Moldova UNU and radio Moldova continuously gave a preferential treatment to the 
politicians in power and failed to distinguish between their state duties and their 
campaign activities.

I would like to stress that an independent and transparent public broadcasting system 
is an essential aspect of a democratic society and I would like to urge the newly 
elected authorities to give prior attention to further improvements on this issue.   

Finally, I would like to draw attention to a specific aspect of the situation in Moldova. 
Many younger people have left their county to find employment abroad. With their 
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remittances, they make an important contribution to the financial well-being of their 
families and the economic development of Moldova. It must therefore be regretted 
that these valuable people have been offered so few possibilities to cast their vote in 
these elections and therefore express their opinion on the political development of 
their country.  Their absence from the political process in Moldova – some say this 
may even concern about half of Moldova’s labour force – also creates unclarity about 
correctness of the voter lists.

The European Parliament delegation hopes that these points will be addressed in the 
near future and that next elections can be given an even more favourable opinion. 

Annexe E

Moldova’s elections met many international 
standards, but further improvements are needed, 
observers say
CHISINAU, 6 April 2009 – Yesterday’s parliamentary elections in Moldova met many 
international standards and commitments, but further improvements are required to ensure an 
electoral process free from undue administrative interference and to increase public 
confidence, the International Election Observation Mission said in a statement issued today.

The elections took place in an overall pluralistic environment, offering voters distinct political 
alternatives. The legal framework generally provided an adequate basis for the conduct of a 
democratic election, although important previous recommendations remain to be addressed.  

Election day was well-organized and passed calmly and peacefully, with no major incidents 
reported. The voting and counting process was assessed positively by the observers, despite a 
number of significant procedural shortcomings.   

The media provided contestants with opportunities to convey their messages, in particular 
through debates and paid airtime. The observers noted, however, that the state broadcaster 
blurred the distinction between the coverage of duties of state officials and their campaign 
activities.  

The campaign environment was affected by frequent allegations of intimidation of voters and 
candidates, and claims of misuse of administrative resources. Some of these allegations were 
verified by the observers.  

“I am delighted with the progress of democracy in Moldova. These elections were very good 
and they gave me great confidence in the future of this country,” said Petros Efthymiou, head 
of the delegation of the OSCE Parliamentary Assembly and Special Co-ordinator of the 
OSCE short-term observers. 
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“The people of Moldova are to be congratulated on a relaxed, mainly well-run and democratic 
polling day. Now the new parliament needs to make the necessary improvements to 
Moldova’s legal framework and electoral code,” said David Wilshire, head of the delegation 
of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly.

“We noted real improvements in comparison with the 2005 parliamentary elections. However, 
further efforts must be made, in particular with regard to the position of the public 
broadcasting organization”, said Marianne Mikko, head of the delegation of the European 
Parliament. 

“Our overall assessment of this election is positive, but there is a need to inject more trust in 
the electoral environment, including through unbiased news reporting by the public 
broadcaster, improving voter registration procedures, and ensuring that contestants are treated 
equally by the authorities,” said Nikolai Vulchanov, head of the long-term election 
observation mission of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR).

For further information contact: 

Klas Bergman, OSCE PA, +45 60 10 83 80, klas@oscepa.dk

Jens-Hagen Eschenbächer, OSCE/ODIHR, +373 600 44 893 or +48 603 683 122, 
jens@odihr.pl

Chemavon Chahbazian, PACE, mobile: +33 6621 39351, chemavon.chahbazian@coe.int

Alina Georgescu, EP, +373 600 202 85
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Annexe F
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