
pag. 2

Acest buletin nu poate fi pus în vânzare liberă şi se distribuie ca supliment la ziarele:
 Business info, Cuvântul, Cuvântul Liber, Est Curier, Ecoul Nostru, Gazeta de Vest, Glia Drochiană, Glasul Naţiunii, 

Jurnal de Chişinău, Observatorul de Nord, Ora Locală, Unghiul, Ziarul de Gardă, SP, Novaia Gazeta, Aciîk Ghioz, Aiin-Aciic.

Serie nouă, nr. 29 (44)  august  2009

Supliment de educaţie civică şi electorală, editat de Asociaţia Presei Independente (API) Emigranţii moldovEni au făcut 
cozi la SEcţiilE dE votarE

SCENARII POST-ELECTORALE

Alegerile au trecut. 
Ce urmează?
La 29 iulie moldovenii 
au ales partidele care îi 
vor reprezenta în viitorul 
Parlament. Cinci forma-
ţiuni politice au trecut 
pragul electoral de 5%, 
cu una mai mult decât 
la alegerile parlamentare 
din 5 aprilie. O altă nou-
tate – Partidul Comuniş-
tilor a obţinut 44,69% din 
voturi sau 48 de mandate 
de deputat din cele 101, 
pierzând pentru prima 
dată în ultimii opt ani 
majoritatea parlamentară. 

În viitorul Parlament au mai 
ajuns Partidul Liberal Democrat 
care a acumulat 16,57% din vo-
turile moldovenilor (18 manda-
te de deputat), Partidul Liberal 
- 14,68% (15 mandate), Partidul 
Democrat - 12,54% (13 manda-
te) şi Alianţa Moldova Noastră 
- 7,35% (7 mandate). În pagina 3 a 
suplimentului OBIECTIV găsiţi rezul-
tatele detaliate ale alegerilor parla-
mentare anticipate. 

Partidele politice, dar şi so-
cietatea civilă au constatat că în 
ziua de 29 iulie au fost comise 
mai multe încălcări ale legislaţiei 

electorale. Coaliţia pentru Alegeri 
Libere şi Corecte “Coaliţia 2009” 
a declarat că alegerile au fost in-
corecte şi parţial libere, luând 
în considerare în special situaţia 
alegătorilor din Transnistria şi a 
celor aflaţi peste hotare, dar şi a 
studenţilor. Alte probleme sem-
nalate de societatea civilă – listele 
electorale nu au fost întocmite 
corect, iar accesul la informaţi-
ile privind listele a fost limitat. 
Totuşi, partidele politice care au 

trecut pragul electoral au recu-
noscut rezultatele alegerilor, iar 
astăzi, 7 august, Comisia Electo-
rală Centrală va prezenta Curţii 
Constituţionale procesul-verbal 
cu rezultatele alegerilor din 29 iu-
lie, care, la rândul ei, în zece zile, 
urmează să le valideze.

Împreună cele patru partide 
necomuniste au obţinut 53 de 
mandate, ceea ce le-ar permite 
(dacă vor reuşi în final să formeze 
o coaliţie – n.r.) să aleagă preşe-

dintele şi conducerea Parlamen-
tului, dar şi să formeze noul gu-
vern.  Cum vor proceda cele cinci 
partide care urmează să formeze 
viitorul Parlament? Aceasta este 
întrebarea pe care şi-o adresea-
ză aproape fiecare cetăţean al R. 
Moldova. La modul practic, exis-
tă vreo câteva scenarii (vedeţi arti-
colul din pagina 4)  în baza cărora 
ar putea acţiona aceste partide şi 
care, în mod firesc, vor determi-
na soarta viitorului Legislativ.
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voturile au fost numărate. curtea constituţională urmează să valideze rezultatele alegerilor 

CONTuR

ACTuAL
Cristian Diaconescu: 
„Este important ca R. Moldova 
să se înscrie pe un parcurs democratic”

Societatea civilă cere partidelor parlamentare 
să asigure o guvernare democratică

Comuniştii 
vor lovi din nou?

Raportul de forţe în viitorul parlament nu este pe 
deplin clar. Crearea coaliţiei democratice este 
vitală pentru liberali, mai mult chiar decât pentru 

democraţi. Pe de altă parte, niciun partid necomunist 
nu doreşte să repete experienţa tristă a PPCD, care după 
ce a obţinut diverse beneficii, în final a fost sancţionat 
de electorat. De aceea, atât PDM, cât şi cele trei partide 
liberale vor evita să intre în contact direct cu comuniştii.

Fobia liberalilor (+PDM) de a relaţiona cu PCRM ar putea con-
stitui obiectul viitoarei propagande a “opoziţiei comuniste res-
ponsabile”. Or, se va încerca inocularea ideii că “liberalii urmăresc 
scopuri politice”, trecând sub vedere problemele ţării.

Totuşi, monopolul şi integritatea colosului comunist a fost 
fisurată după plecarea lui Marian Lupu. De aceea, votul secret şi 
liber pentru alegerea preşedintelui ţării poate aduce noi surprize 
PCRM. Aspiraţiile liberale revigorate în societate datorită victoriei 
opoziţiei, dar în special erodarea mitului invincibilităţii comunişti-
lor, pot constitui referinţe de bază pentru convingerea “celor opt” 
necomunişti să voteze pentru un nou preşedinte. Însă, pentru a 
exclude orice intenţii de “purificare”, PCRM ar putea alege calea 
boicotării alegerilor, înainte de toate intimidându-şi membrii mai 
vulnerabili.

Stimularea celor “opt” pare a fi obiectivul “deghizat” al demo-
craţilor, care la nivelul discursului public apelează la conştiinţa lor, 
invocând intenţia de a păstra neutralitatea R. Moldova şi de a men-
ţine parteneriat strategic cu Rusia şi a statutului de membru CSI. 
Ei folosesc presa rusească pentru a difuza aceste mesaje politice şi a 
amplifica impactul lor.

Propaganda comunistă împotriva liberalilor, probabil, va fi la 
fel de intensivă. Campaniile de discreditare a PL şi edilului capitalei 
vor fi în continuare folosite, iar modelul crizei din Consiliul Muni-
cipal Chişinău ar putea fi transferat în forul legislativ. Intensitatea 
lor va fi asigurată de “dezechilibrul politic” din Parlament, dar şi de 
criza constituţională provocată de menţinerea în funcţia de preşe-
dinte al R. Moldova a liderului PCRM, Vladimir Voronin.

De asemenea, asprimea atacurilor comuniste asupra liberalilor 
va fi echivalentă posturilor pe care aceştia le vor obţine în noile 
structuri de guvernare. Aceasta va fi acompaniată de promovarea 
intensă a “faptelor istorice ale regimului sovietic din timpul celui 
de-al doilea Război Mondial”, ca preludiu al celebrării în CSI (sub 
egida Rusiei) a 65 de ani de la Marea Victorie pentru apărarea 
Patriei (URSS), pentru a polariza societatea în baza poziţiei pro sau 
contra elogierii meritelor Armatei Sovietice.

Denis CENUŞĂ,
politolog

“În calitatea sa de “arbitru naţi-
onal” şi de “garant al suveranităţii, 
independenţei naţionale, al unită-
ţii şi integrităţii teritoriale a ţării”, 
noi credem că viitorul şef de stat 
trebuie să-şi suspende calitatea sa 
de membru al unui partid politic 
pe durata deţinerii funcţiei”, spun 
semnatarii manifestului. 

Semnatarii mai solicită investi-

garea completă şi obiectivă a eve-
nimentelor din aprilie, cu sprijin 
internaţional. „Este dreptul fiecă-
rui cetăţean să cunoască adevărul 
despre autorii provocărilor şi vio-
lenţelor din aprilie 2009. Solicităm 
instituirea unei Comisiei Speciale 
a Parlamentului, cu participare in-
ternaţională, cu scopul investigării 
tuturor probelor şi acuzaţiilor adu-

se de către autorităţi şi societate pe 
durata tragicelor evenimente”, se 
menţionează în document. 

Semnatarii mai cer consoli-
darea Parlamentului ca autoritate 
reprezentativă supremă, aplicarea 
riguroasă a principiului de sepa-
raţie şi cooperare a puterilor în 
stat, formarea echipei executive 
cu capacităţi necesare accelerării 
reformelor democratice şi crearea 
unui Consiliu Naţional Anticriză în 
Moldova. 

“Mai optăm pentru asigura-
rea unui climat favorabil pentru 
mass-media liberă şi independen-

tă, rezolvarea juridică şi practică a 
situaţiei editoriale a IPNA “Telera-
dio-Moldova”, precum şi crearea 
unui spaţiu informaţional unitar, 
democratic şi european pe întreg 
teritoriul Moldovei. Cerem spori-
rea încrederii în societate faţă de 
autorităţile publice. “, se menţio-
nează în manifest. 

În manifest se mai spune că 
noua guvernare trebuie să conso-
lideze statutul Moldovei în relaţia 
sa cu Uniunea Europeană şi să 
normalizeze de urgenţă relaţiile cu 
statele vecine. 

azi.md/Infotag 

Un grup de organizaţii neguvernamentale cer clasei 
politice liberal-democrate, învingătoare în urma scrutinului 
parlamentar anticipat din 29 iulie 2009, să pună bazele 
unei guvernări esenţial noi, moderne şi democratice.

Şeful diplomaţiei române 
a reliefat necesitatea 
ca această relaţie să 
continue „într-o zonă 
pozitivă”, despre care a 
afirmat că „nu poate fi 
decât în baza proiectului 
european”.

Ministrul român de Externe, 
Cristian Diaconescu, a exprimat 
în cadrul unei conferinţe de pre-
să, dorinţa României de a avea în 
viitorul guvern de la Chişinău un 
partener de cooperare şi dialog.

Diaconescu a afirmat, citat 
de Agerpres, că, în plan bilateral, 
dorinţa României este de a avea 
interlocutori deschişi şi pragma-
tici, cu care să coopereze în spi-
ritul relaţiilor de bună vecinătate, 
în acest sens existând „un interes 
comun şi firesc”. 

Ministrul şi-a exprimat inte-

resul ca viitorul Executiv legitim 
de la Chişinău, rezultat în urma 
unui mecanism electoral corect, 
care respectă regulile statului de 
drept, să devină un partener de 
cooperare şi dialog cu România. 

Şeful diplomaţiei române 
a reliefat necesitatea ca această 
relaţie să continue „într-o zonă 
pozitivă”, despre care a afirmat că 
„nu poate fi decât în baza proiec-
tului european”. 

„Procesul electoral în Repu-
blica Moldova a fost finalizat. 
Am acordat o atenţie particulară 
tuturor evoluţiilor din perioada 
campaniei electorale. Alegerile 
anticipate din 29 iulie au o miză 
enormă pentru viitorul european 
al Republicii Moldova. Este im-
portant ca acest stat să se înscrie 
pe un parcurs democratic”, a sub-
liniat Cristian Diaconescu.

azi.md/DECA-press

Rezultatele alegerilor 
parlamentare 
anticipate

pag. 3

temerile că ziua aleasă pentru 
desfăşurarea alegerilor va deter-
mina o prezenţă scăzută la vot a 
cetăţenilor aflaţi peste hotarele 
ţării nu s-au adeverit. Ba mai mult, 
miercuri, 29 iulie, la secţiile de 
votare deschise în incinta misiunilor 
diplomatice ale r. moldova au 
venit să-şi exprime votul cu 600 de 
alegători mai mult decât la 5 aprilie. 
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Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova
Anunţă

CONCURSUL PENTRU CEA MAI REUŞITĂ ACŢIUNE DE APĂRARE 

ŞI PROMOVARE A DREPTURILOR OMULUI

Secţiunea I: ONG

Acest concurs este adresat organizaţiilor non-guvernamentale, grupurilor de iniţiativă, 
persoanelor fizice care au promovat şi apărat drepturile omului în Republica Moldova 
în perioada Octombrie 2008-Octombrie 2009.

Sunt eligibile acţiunile, materialele realizate pe parcursul anului, care au avut rezultate 
cuantificabile şi demonstrabile.

Ø	 Respectarea drepturilor copilului 
Ø	 Promovarea egalităţii de gen şi drepturilor femeii 
Ø	 Asigurarea, protecţia sau promovarea drepturilor omului
Ø	 Principiile şi drepturile fundamentale la munca
Ø	 alte acţiuni care au avut ca scop asigurarea, protecţia sau promovarea 

drepturilor omului.

Condiţiile de participare la Concurs sunt specificate în Regulamentul concursului 
care poate fi preluat de pe pagina web: www.un.md 
sau prin e-mail la adresa lilia.surdu@undp.org

Data limită de depunere a dosarelor este miercuri, 15 octombrie 2009, 
orele 17.00. 

Rezultatele concursului se vor face publice în cadrul Galei de premiere în 
domeniul drepturilor omului, care se desfăşoară tradiţional la 10 decembrie, 
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (022) 269 210 
sau prin e-mail la adresa lilia.surdu@undp.org

***

Concursul este organizat de reprezentanţa ONU în Moldova cu participarea  
Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Fondului 
Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM), Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) 
şi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (IOM Moldova), Comisiei Europene şi 
alte organizaţii interesate de promovarea drepturilor omului în Republica Moldova.

Nici la 29 iulie locuitorii comunei Corjora, 
raionul Dubăsari nu au putut vota. Cunoscut 
ca satul preşedintelui în exerciţiu Vladimir 
Voronin, dar şi ca satul în două „state”, de doi 
ani Corjova este exclus din procesul electoral 
de autorităţile separatiste de la Tiraspol. 

În ziua alegerilor, la o oră după deschiderea secţiilor de 
votare, mă aflam la Cocieri, localitate învecinată cu Corjova. 
Întâlnesc un poliţist care îmi spune că drumul care leagă Co-
cieri de Dubăsari este blocat şi că nu mişcă nimeni pe şosea-
ua care trece chiar prin preajma liceului „Mihai Eminescu”, 
unde se află primăria şi secţia de votare din Corjova. În jumă-
tate de oră oamenii din Cocieri încep a veni în pâlcuri la vot. 
Toţi discută şi problema vecinilor corjoveni. Unii înjură, alţii 
vorbesc cu gravitate. Separatismul este ca o boală cronică 
pentru ei care permanent le provoacă dureri de cap. 

În scurt timp, Comisia Electorală Centrală (CEC) a anun-
ţat că secţia de votare Corjova este închisă, iar corjovenii tre-
buie să vină la Cocieri sau se pot duce la Ustia pentru a vota. 
Pe pragul casei de cultură din Cocieri un tânăr explică cuiva 
la telefon cum şi unde se poate vota. Îmi povesteşte că a 
vorbit cu un amic corjovean şi că este al treilea apel de acest 
fel până acum. 

În jumătate de oră ajung la marginea Cocieriului. Miliţia 
separatistă întoarce din drum toate maşinile. Pe marginea 
carosabilului sunt parcate mai multe utilaje de curăţirea şi 
reparaţia drumurilor. Se lucrează, le explică ei şoferilor. O 

bătrână se opreşte din drum şi le reproşează: „Ei, se lucrea-
ză. Vă faceţi voi nebuni!”. La câteva sute de metri alte două 
filtre de miliţie. În dreptul liceului câteva zeci de oameni în-
armaţi cu steaguri ale RSS Moldovenească chipurile protes-
tează „împotriva desfăşurării alegerilor ilegale”. Protestatarii 
se declară că sunt reprezentanţi ai diferitor asociaţii obşteşti 
din regiune – veteranii războiului din Afganistan, Uniunea 
femeilor din Dubăsari, Uniunea apărătorilor Transnistriei 
etc. În apropiere stau câţiva poliţişti moldoveni în civil. Nici 
urmă de cetăţeni de rând. Aici alegerile s-au terminat… 

Cu cât înaintez în Corjova numai maşini de miliţie. 
Chiar şi curajoşii sunt împiedicaţi să ajungă la Cocieri, acolo 
unde pot vota în două secţii. Aproape de hidrocentrală alte 
câteva utilaje de reparaţie a drumurilor şi chiar doi munci-
tori care mătură şoseaua. 

330 au votat
La 29 iulie, doar 330 de corjoveni din cei 1350 de 

alegători înscrişi pe listele de bază au trecut de nebunia 
numită reparaţia drumurilor şi au vota la Cocieri. Potrivit 
Asociaţiei „Promo-Lex”, cetăţenii R. Moldova domiciliaţi 
în regiunea transnistreană au manifestat un interes sporit 
faţă de scrutinul anticipat, în pofida obstacolelor create 
de administraţia separatistă şi a lipsei de informare a ale-
gătorilor din partea autorităţilor constituţionale. La cele 
11 secţii de votare deschise pentru alegătorii din regiunea 
transnistreană au votat peste 5500 de alegători, cu 1500 
mai mulţi decât în 5 aprilie. 

Valentina BACIu

La Corjova iarăşi nu s-a votat

Temerile că ziua alea-
să pentru desfăşurarea 
alegerilor va determina 
o prezenţă scăzută la vot 
a cetăţenilor aflaţi peste 
hotarele ţării nu s-au ade-
verit. Ba mai mult, mier-
curi, 29 iulie, la secţiile de 
votare deschise în incinta 
misiunilor diplomatice ale 
R. Moldova au venit să-şi 
exprime votul cu 600 de 
alegători mai mult decât 
la 5 aprilie. Cei mai mulţi 
dintre cetăţenii moldo-
veni aflaţi în afara ţării 
au votat pentru partidele 
liberale, în timp ce pentru 
Partidul Comuniştilor 
şi-au dat votul doar 8,5 % 
din alegătorii-emigraţi. 

Mariana RAŢĂ

Mii de moldoveni aflaţi la 
muncă sau la studii în afara R. 
Moldova au făcut miercuri cozi la 
intrarea în cele mai multe dintre 
misiunile diplomatice deschise 
de R. Moldova peste hotare. Peste 
17,5 mii de cetăţeni moldovenii 
au mers în acea zi la cele 33 de 

ambasade şi consulate moldove-
neşti să-şi exprime votul în cadrul 
scrutinul parlamentar. Amintim 
că la alegerile din 5 aprilie, peste 
hotarele R. Moldova au votat 16,9 
mii de cetăţeni moldoveni, chiar 
dacă experţii au apreciat că ziua 
de 5 aprilie a fost mai potrivită 
pentru desfăşurarea alegerilor, 
fiind zi de odihnă. 

Mai mulţi votanţi 
„Am decis să vin să votez 

după ce am văzut ce s-a întâmplat 
la 7 aprilie”, a declarat Maria, o 
moldoveancă stabilită de şase ani 
la Londra. Femeia susţine că până 
la acest scrutin nu a mai votat ni-
ciodată la o ambasadă pentru că 
nu considera că votul ei este im-
portant. La ambasada R. Moldova 
din Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord au votat pe 29 
iulie peste 400 de persoane, faţă 
de 289 la alegerile din 5 aprilie. 

Cu 300 de alegători mai mulţi 
decât la precedentele alegeri s-au 
prezentat la urne la Consulatul 
moldovenesc de la Bologna. Nina 
Gorincioi Cadoppi povesteşte pe 
site-ul codru.eu că pentru a mo-
biliza cât mai mulţi moldoveni 
să participe la alegeri, mai mulţi 

conaţionali de-ai noştri stabiliţi cu 
traiul în Italia au mers la sute de 
km de la Bologna şi au transpor-
tat pe gratis cetăţenii moldoveni 
dornici să voteze. „Sute de maşini 
particulare, pe o rază de 500 km, 
făceau câte două-trei drumuri, 
pentru a aduce cetăţeni moldo-
veni la Bologna”, scrie Nina Gorin-
cioi, precizând că cu ajutorul altor 
câtorva moldoveni a fost posibilă 
închirierea a 14 autocare care de 

asemenea au transportat doritorii 
să voteze spre secţia de vot.

La Bologna procesul de 
votare a fost prelungit

Deşi mulţumiţi în linii ge-
nerale de modul în care s-a des-
făşurat procesul de votare, mol-
dovenii care au votat la Bologna 
(apropo la această misiune diplo-
matică au participat la alegeri cei 
mai mulţi moldoveni – n.r.) au 

avut, totuşi, ceva de reproşat. În 
primul rând, refuzul funcţionari-
lor de a instala încă o cabină de 
vot, pentru ca oamenii să poată 
vota mai rapid. Tocmai această 
încăpăţânare a angajaţilor con-
sulatului a determinat ulterior 
prelungirea cu o oră a procesul 
de votare. Astfel, pentru că la 
orele 21:00, când ar fi trebuit să 
fie închisă secţia de vot, în faţa 
consulatului mai erau încă câteva 

sute de moldoveni care nu reuşi-
seră să voteze, Comisia Electorală 
Centrală a dispus să fie acordată 
încă o oră pentru ca toţi cei veniţi 
să-şi poate exprima votul. 

Preferinţele emigranţilor 
moldoveni

Dacă în Italia, la ambasada de 
la Roma şi la consulatul de la Bo-
logna lumea a fost nevoită să stea 
la coadă ore în şir pentru a putea 
vota, la ambasadele moldove-
neşti din China, Estonia, Lituania 
şi Azerbaidjan au votat doar câte 
20-26 cetăţeni moldoveni. Peste 
o mie de alegători au fost înre-
gistraţi la misiunile diplomatice 
moldoveneşti din Grecia, Franţa, 
Rusia. Iar în Italia şi România au 
votat peste 3000 de alegători. 

Partidul Liberal este în topul 
preferinţelor moldovenilor aflaţi 
în afara ţării. Pentru acesta au 
votat 7.654 de persoane (43,8%) 
din numărul de voturi exprimate 
peste hotare, după care urmează 
PLDM cu 5.616 voturi (32,1 %), 
PCRM – 1.485 voturi (8,5%), PDM 
– 1.028 voturi (5,9%), AMN – 1.006 
voturi (5,8%), PPCD – 439 voturi 
(2,5%), PSD – 174 voturi (1,0%), 
PEMAVE – 80 voturi (0,5 %). 

SURPRIZĂ ELECTORALĂ

Emigranţii moldoveni au făcut cozi la secţiile de votare
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Numărul de alegători 
incluşi în listele electorale

 2609756

Numărul de alegători 
incluşi în listele 
suplimentare

105225

Numărul de alegători 
care au primit buletine 
de vot
 1591834

Numărul de alegători care 
au participat la votare

1591756 

Cifra ce reflectă diferenţa 
dintre numărul bule-
tinelor de vot primite 
de alegători şi numărul 
alegătorilor care au parti-
cipat la votare

 78

Numărul buletinelor de 
vot declarate nevalabile

10239

Numărul total de voturi 
valabil exprimate

1581517

Numărul buletinelor 
de vot primite de 
consiliul electoral de 
circumscripţie

2685467

Numărul de buletine de 
vot neutilizate şi anulate

1093633
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Pragul electoral  
(pentru un partid - 5%) 

a fost depăşit de 
cinci formaţiuni 
politice.

Potrivit CEC, alegerile anticipate din 29 iulie 2009 în Parlamentul 

Republicii Moldova sunt considerate valabile, 

prezenţa la vot a alegătorilor fiind de 58.77%.

44.69%
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30.236 voturi

116.194 voturi

232.108 voturi

262.028  voturi

198.a268 voturi

198.268 voturi 6.517 voturi

706.732  voturi

Dispute 
pe marginea 
atribuirii mandatelor 

Marţea trecută, Comisia Electorală 
Centrală (CEC) a totalizat rezultatele 
alegerilor parlamentare anticipate 
din 29 iulie. Procesul-verbal va fi 
prezentat astăzi, 7 august, Curţii 
Constituţionale, care urmează în zece 
zile să ia decizia privind validarea 
alegerilor. 

Astfel, Parlamentul R. Moldova de le-
gislatura a XVIII, potrivit rezultatelor fina-
le anunţate de CEC, este format din 48 de 
deputaţi aleşi pe lista PCRM, 18 – PLDM, 15 
– PL, 13 – PDM şi 7– AMN. 

Reprezentanţii PL şi AMN la CEC, Ro-
man Andrieş şi Nicolae Răileanu, au contes-
tat rezultatele. Potrivit calculelor acestora, 
PCRM ar fi trebuit să-i revină 47 de mandate, 
PLDM – 17, PL – 16, PDM – 13, iar AMN - 8. 

Iurie Ciocan, secretarul CEC, a spus că 
metoda de calculare a mandatelor utili-
zată de CEC, în conformitate cu formula 
d`Hondt, este singura metodă legală, accep-
tată de Codul electoral. 

Răileanu susţine, însă, că acest sistem 
are o marjă de eroare de peste 35%. 

Şi Iurie Ciocan, şi Nicolae Răileanu au 
prezentat la şedinţă formulele de calcul 
aplicate la calcularea mandatelor. „Formula 
domnului Răileanu poate are o logică mate-
matică, însă nu are o logică legală”, a spus 
Ciocan. 

Reprezentanţii AMN şi PL au declarat 
că vor contesta la Curtea Constituţională 
modalitatea de atribuire a mandatelor de 
deputat. 

(Info-Prim Neo)

„Suntem pe calea 
cea bună”

Vlad Filat, 
preşedinte PLDM
„Este un proces firesc. Sunt discu-

ţii ce ţin de principii şi modul în care 
urmează să funcţioneze coaliţia. Func-
ţiile pe care le vom ocupa urmează să 
aibă la bază şi rezultatele pe care le-am 
obţinut la alegerile parlamentare. Sun-
tem pe calea cea bună. Voronin a de-
monstrat că poate deţine două funcţii 
(e o glumă!). Dacă mai serios, atunci vă 
asigur că totul o să fie bine!”

„noi căutăm soluţii”
Mihai Ghimpu, 
preşedinte PL
„Am spus că sunt foarte multe 

probleme în ţară şi noi căutăm soluţii. 
Avem mai multe variante posibile pen-
tru funcţiile pe care le vom împărţi. 
Fiecare dintre noi patru poate deţine 
oricare dintre funcţiile supreme în 
stat. Discutăm ca să avem la guvernare 
o situaţie mai bună decât în Consiliul 
Municipal Chişinău.”

DUPĂ ALEgERILE ANTICIPATE

Comuniştii în opoziţie, necomuniştii – la guvernare?

„calitatea dialogului 
contează 
cel mai mult”

Marian Lupu, 
preşedinte PDM
„Este important să consolidăm 

principiile de politică internă şi politică 
externă. Discutăm aceste detalii în toa-
tă complexitatea lor pentru a demon-
stra ulterior că ele sunt de forţă şi de du-
rată, care vor asigura buna guvernare în 
Moldova. Veţi fi primii care veţi afla re-

zultatul final al acestor negocieri. Acest 
proces de negocieri este unul complex. 
Chiar dacă există şi unele puncte de 
vedere diferite, calitatea acestui dialog 
contează cel mai mult.”

„discutăm despre 
viitorul republicii 
moldova”

Serafim Urechean, 
preşedinte AMN
“Dialogul politic are o dinamică 

destul de pronunţată, constructivă, 
pozitivă, de aceea aşteptările trebuie 
să fie numai bune şi pozitive. Pentru 
noi viitorul R. Moldova este mult mai 
important decât ocuparea funcţiilor. 
Partajarea funcţiilor nu este cea mai 
importantă. Noi discutăm despre vii-
torul Republicii Moldova”.

comuniştii sunt 
dispuşi să treacă 
în opoziţie

“Partidul Comuniştilor este pre-
gătit pentru un dialog cu oponenţii 
săi pentru a discuta propuneri, care 
sunt îndreptate spre consolidarea 
statalităţii, a păcii interetnice, a suve-
ranităţii naţionale şi a independenţei 
patriei noastre”, se spune într-un co-
municat de presă al Partidului Comu-
niştilor (PCRM). Preşedintele partidu-
lui, preşedintele în exerciţiu Vladimir 
Voronin, a declarat că, în caz contrar, 
“PCRM poate trece în opoziţie”. 

“În cazul creării unei coaliţii li-
berale de dreapta cu participarea 
forţelor radicale extremiste, Partidul 
Comuniştilor va fi impus să anunţe 
despre trecerea sa în opoziţie respon-
sabilă. În alt fel este imposibil de a 
opune rezistenţă scenariului de dis-
trugere a economiei, a sferei sociale 
şi a statalităţii Republicii Moldova”, a 
spus Voronin.

El a amintit că “dialogul propus de 
PCRM atât după alegerile din 5 aprilie, 
cât şi în cadrul campaniei electorale 
pentru alegerile anticipate a fost igno-
rat de oponenţii formaţiunii”.

Cele patru partide politice necomuniste care au trecut pragul 
electoral la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie – 
Partidul Liberal Democrat (PLDM), Partidul Liberal (PL), Partidul 
Democrat (PD) şi Alianţa Moldova Noastră (AMN) – au decis 
să constituie o coaliţie de guvernare democratică. Împreună 
opoziţia de ieri deţine 53 de mandate, suficiente pentru a alege 
preşedintele şi conducerea Parlamentului şi pentru a învesti un 
nou guvern. 
Săptămâna trecută, dar şi la începutul săptămânii curente liderii 
celor patru partide s-au întâlnit de câteva ori, pentru a discuta 
principiile de funcţionare a coaliţiei de guvernare democratice. 
La sfârşitul şedinţei de lunea trecută, preşedinţii partidelor 
necomuniste au făcut următoarele declaraţii.  
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în cadrul Coaliţiei Civice 
pentru Alegeri Libere şi 
Corecte COALIŢIA 2009

Publicaţia apare cu suportul financiar al Fundaţiei Eurasia din resursele acordate 
de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi 

Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova

Anunţă

CONCURSUL PENTRU CEA MAI REUŞITĂ PROMOVARE A DREPTURILOR OMULUI 

SECŢIUNEA II: MASS-MEDIA
Acest concurs este adresat reprezentanţilor mass-media care au promovat drepturile omului în perioada Octombrie 
2008-Octombrie 2009.

La concurs pot participa:

▪	 jurnalişti,
▪	 reporteri	netitulari,
▪	 Posturi	TV	locale	şi	naţionale,
▪	 Posturi	de	radio	locale	şi	naţionale,
▪	 Ziare	locale	şi	naţionale,
▪	 Agenţii	de	presă	locale	şi	naţionale,
▪	 Portaluri	informaţionale,	înregistrate	cu	statut	de	publicaţii	periodice.

Condiţiile de participare la Concurs sunt specificate în Regulamentul concursului care poate fi preluat de 
pe pagina web: www.un.md sau prin e-mail la adresa lilia.surdu@undp.org

Data limită de depunere a dosarelor este joi, 15 octombrie 2009, orele 17.00.
 
Rezultatele concursului se vor face publice în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, care se 
desfăşoară tradiţional la 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. (+373 22) 269 210 sau prin e-mail la adresa lilia.
surdu@undp.org 

***

Concursul este organizat de reprezentanţa ONU în Moldova cu participarea  Fondului Naţiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF), Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie 
(UNFPA), Fondului Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM), Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) şi Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie (IOM Moldova),  Comisiei Europene  şi alte organizaţii interesate de promovarea 
drepturilor omului în Republica Moldova.

Scenariul nr.1 - 
PD face alianţă cu PCRM

Igor Munteanu, analist politic, 
director executiv IDIS „Viitorul”: 
„Nu consider acest scenariu realist. 
Podurile de cooperare dintre cele 
două formaţiuni au fost arse în cam-
pania electorală”.

Igor Boţan, analist politic, di-
rector executiv ADEPT: „Probabili-
tatea unui astfel de scenariu nu tre-
buie neglijată. Dacă partidele care s-
au angajat în consultări nu vor ajunge 
la un numitor comun, probabilitatea 
unei coaliţii între PD şi PCRM creşte 
simţitor. Mărul discordiei ar putea 
fi refuzul categoric al liberalilor de 
a colabora cu comuniştii la alegerea 
şefului statului. În plus, PD se pozi-
ţionează foarte clar pe segmentul de 
centru-stânga. Probabil, acest partid 
nu ar dori să-şi piardă  poziţia, făcând 
coaliţie cu partidele de dreapta şi 
centru-dreapta. Totuşi, o coaliţie în-
tre PD şi PCRM ar întâmpina proble-
me majore la alegerea preşedintelui 
statului. Chiar dacă împreună aceste 
două fracţiuni au 61 de mandate, este 
puţin probabil ca toţi deputaţii PD să 
agreeze o astfel de coaliţie”.

Scenariul nr.2 - PD face alianţă 
cu PLDM, PL şi AMN

Igor Munteanu: „Este cel mai re-
alist scenariu. Această alianţă este con-
solidată de dorinţa de schimbare esen-

ţială a actorilor politici. În plus, există 
un liant de europenizare  a instituţiilor 
statului pe care îl sprijină oricare dintre 
aceste patru entităţi. Respectiv, putem 
spune că există o platformă comună 
de principii şi valori în care cred liderii 
acestor formaţiuni. Şi trei, doar aceste 
patru partide împreună inspiră încre-
dere pentru partenerii occidentali.

După crearea acestei coaliţii de 
guvernare, în ordinea priorităţilor, 
cele patru partide ar trebui să consti-
tuie organele de conducere ale Par-
lamentului. La cârma noilor comisii 
parlamentare ar trebui să fie numiţi 
în primul rând reprezentanţii celor 
patru partide politice şi, în măsura 
posibilităţilor, să existe şi o integrare a 
unor membri ai PCRM.

După asta, noua guvernare tre-
buie să schimbe conducerea câtor-
va instituţii de prima ordine în stat. 
Acest lucru trebuie făcut chiar înainte 
de constituirea noului Guvern. Este 
necesar să fie schimbată conducerea 
Procuraturii Generale, să se formeze 
o comisie parlamentară pentru inves-
tigarea evenimentelor din 7 aprilie, 
cu participare internaţională, să fie 
schimbată conducerea companiei 
„Teleradio-Moldova” şi componenţa 
Curţii de Conturi. 

Abia după asta, coaliţia majoritară 
ar trebui să formeze noul Guvern şi să 
propună candidatura pentru funcţia 
de prim-ministru. Preşedintele în exer-

ciţiu ar trebui să accepte candidatura 
propusă de coaliţia de guvernare. Dacă 
nu, atunci Vladimir Voronin ar trebui să 
fie pus în situaţia să aleagă între funcţia 
de şef al statului şi cea de deputat. Este 
foarte reală şi soluţia ca funcţia de şef al 
statului provizoriu să fie exercitată de 
spicher.

Despre alegerea şefului statului se 
poate discuta abia după desemnarea 
noului Guvern. Atunci trebuie purtate 
discuţii cu PCRM, dacă dânşii nu vor ac-
cepta demersurile, atunci soluţia opti-
mă pentru democraţi ar fi să-i convingă 
pe unii comunişti să voteze pentru pre-
şedintele statului. O coaliţie cu PCRM 
nu are rost”. 

Igor Boţan: „Acest scenariu are o 
probabilitate de realizare un pic mai 
mare decât primul. PCRM a dat sem-
nale că ar fi dispus să treacă în opoziţie. 
Asta i-ar convini PCRM care lasă ţara în 

criză profundă economică şi financiară. 
Se retrage pentru a reveni ulterior în-
vingător, lăsându-i noii guvernări pro-
bleme economice foarte grave. 

Pentru a asigura alegerea unui pre-
şedinte, mesajul democraţilor trebuie 
să fie unul conciliant în privinţa candi-
daturii pentru funcţia de şef al statului. 
Nu poţi merge cu un mesaj brutal, cum 
au procedat comuniştii. Mai ales că 
PCRM va proceda altfel decât opoziţia 
şi îşi va înainta candidatura, va vota-o 
consolidat, iar democraţilor nu le vor 
ajunge voturi şi iarăşi vom avea alegeri 
anticipate. Una dintre soluţii ar fi poate 
votarea unei candidaturi neutre pentru 
funcţia de şef al statului din rândul ma-
gistraţilor. 

În opinia mea, cele patru partide ar 
trebui să parcurgă câteva etape pentru 
a evita alegerile anticipate. 1. Consultări 
pentru a elimina tensiunile din campa-

SCENARII POST-ELECTORALE

Alegerile au trecut. Ce urmează?

Există câteva scenarii în baza cărora ar putea acţiona partidele 
parlamentare şi care, în mod firesc, vor determina soarta viitoru-
lui legislativ. fie Partidul democrat (Pd) face alianţă cu Partidul 
comuniştilor (Pcrm) şi împreună întrunesc necesarul de 61 de 
mandate pentru alegerea preşedintelui Parlamentului, a preşe-
dintelui statului şi a viitorului guvern. fie Pd face alianţă cu cele 
trei partide liberale (Partidul liberal democrat (Pldm), Partidul 
liberal (Pl) şi alianţa moldova noastră (amn) – n.r.) şi împreună 
acumulează 53 de mandate, număr insuficient pentru alegerea şe-
fului statului. fie nu se formează nicio alianţă sau coaliţia Pldm-
Pl-Pd-amn nu reuşesc să adune numărul suficient de voturi pen-
tru alegerea preşedintelui şi la iarnă vom avea iarăşi alegeri. 

nie electorală. 2. Elaborarea unei platfor-
me comune în urma negocierilor dintre 
cele patru partide. 3. Iniţierea unui dialog 
larg PCRM pe principii clar definite. 4. 
Împărţirea dimensiunilor de activitate şi 
nu a funcţiilor. 5. Discutarea cu PCRM a 
unei figuri de compromis pentru funcţia 
de preşedinte pentru ca ei să nu blocheze 
alegerea şefului statului”. 

Scenariul nr.3 – Preşedintele 
R. Moldova nu este ales

Igor Munteanu: „Dacă nu se reu-
şeşte alegerea şefului statului, anul vi-
itor vom avea din nou anticipate. Până 
atunci Parlamentul trebuie să pună la 
respect puterea executivă. Pe perioada 
de până la anticipate urmează să active-
ze Guvernul acceptat de democraţi. Eu 
nu văd cum ar putea activa un Guvern 
care nu are sprijinul majorităţii. Dacă 
şeful statului ar ţine morţiş că doar 
guvernul condus de Greceanîi trebuie 
să activeze, în acest mod comuniştii ar 
condamna populaţia la escaladarea cri-
zei economice. Cel mai judicios lucru 
pe care l-ar putea face comunişti este 
să plece în opoziţie şi să permită majo-
rităţii să instaleze un nou Guvern”. 

Igor Boţan: „Aceasta e varianta în 
care PCRM va avea de câştigat, pentru 
că în această situaţie aparatul adminis-
trativ rămâne în mâinile comuniştilor, 
media-holdingul comunist lucrează ca 
şi mai înainte, iar partidele democra-
tice se discreditează complet, ceea ce 
oferă comuniştilor mari şanse pentru 
victorie la următoarele alegeri. Acest 
scenariu are poate că cele mai mari 
şanse de a se realiza”. 

Mariana RAŢĂ
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Voronin va rămâne şef de stat 
până la alegerea altui preşedinte 
Expertul independent Ion 
Creangă afirmă că Constituţia 
R. Moldova garantează dreptul 
ultimului preşedinte de a fi în 
funcţie până la alegerea unui 
nou şef de stat.  

„Chiar dacă se vorbeşte de incom-
patibilităţi, argumentul nu e solid. 
Atribuţiile preşedintelui pot fi prelu-
ate de spicher doar în cazul în care 
Curtea Constituţională constată că 
funcţia de şef al statului este vacantă, 
iar vacanţa funcţiei poate interveni în 
cazul morţii preşedintelui, a unei boli 
grave care nu îi permite preşedintelui 
să activeze sau dacă acesta îşi dă demi-
sia. În alte situaţii, în Constituţie este 
scris negru pe alb că preşedintele îşi 
îndeplineşte mandatul până la numi-
rea altui preşedinte”, afirmă expertul. 

Cât priveşte prevederea legală care 
stabileşte că preşedintele statului nu 
poate ocupa o altă funcţie plătită, Ion 
Creangă susţine că Voronin ar putea 
rezolva această problemă, renunţând 
la salariul său de deputat. Iar despre 
termenul în care actualul preşedinte 
mai poate exercita mandatul expertul 
afirmă că şi în această privinţă legislaţia 
e ambiguă. “Nu este un termen clar 
stabilit. Termenul legal de exercitare a 
mandatului a expirat demult. În Con-
stituţie e scris că următorul preşedinte 
trebuie  ales în termen de 45 de zile de 
la expirarea mandatului fostului şef de 
stat. Acest termen a expirat şi au apă-
rut situaţii şi împrejurări care nu sunt 
prevăzute de Constituţie. În mod nor-
mal, Parlamentul nou format trebuie 
să abordeze această problemă”, a spus 
Creangă. 

M.R.


