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RESTABILIREA ÎNCREDERII ESTE ESENȚIALĂ PENTRU ALEGERI PARLAMENTARE 
CREDIBILE ÎN MOLDOVA 
 
Chișinău –  În perspectiva alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 din Republica Moldova, 
o delegație de evaluare a situației pre-electorale din partea Institutului Național Democratic 
(NDI)  a chemat la consolidare democratică prin restabilirea încrederii publicului în procesele 
electorale.  
 
“Moldova poate și trebuie să fie o istorie de succes a democrației în regiune,” a declarat delegația 
menționând un mediu politic competitiv și pluralist, capacitatea demonstrată de a desfășura 
alegeri autentice, precum și alegători motivați. Cu toate acestea, delegația a adăugat că 
încrederea cetățenilor în instituțiile și procesele politice a scăzut; se crează impresia că realizările 
democratice mult râvnite erodează.  
 
Alegerile parlamentare oferă o oportunitate de a recâștiga încrederea publică în procesele 
politice, care, conform delegației, poate fi investită într-un angajament relansat privind 
reformarea democratică. Toate partidele trebuie să beneficieze de oportunități echitabile de a se 
înregistra, desfășura campanie, exercita mandatul și îndeplini responsabilitățile alese, în mod 
liber. Delegația a subliniat că intimidarea trebuie să nu joace nici un rol în procesul electoral. 
Toți concurenții trebuie să aibă acces echitabil la mass-media, astfel ca alegătorii să poată face 
alegeri informate. Regulile referitor la finanțarea campaniilor, precum și diferențierea între 
activitățile de campanii și de stat, trebuie aplicate strict și echitabil.  
 
Delegația a oferit o serie de recomandări concrete, inclusiv următoarele: 
 

● Guvernul trebuie să le comunice tuturor funcționarilor publici și susținătorilor partidelor 
politice că nu va fi tolerată intimidarea partidelor, a candidaților, a jurnaliștilor, a 
reprezentanților societății civile și a alegătorilor, iar cei care nu se vor conforma vor fi 
trași la răspundere în deplinătatea prevederilor legale. Partidele și candidații trebuie să fie 
încrezuți că vor avea posibilitatea să se înregistreze în cursa electorală și să desfășoare 
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liber activități de campanie. 
● Instanțele judecătorești trebuie să își exercite responsabilitățile într-un mod imparțial, 

corect, și transparent, în corespundere cu principiile statului de drept. 
● Guvernul trebuie să comunice tuturor că folosirea resursei administrative în scopuri de 

partid va fi sancționată în deplinătatea legii. 
● Toate instituțiile mass-media trebuie să ofere acces echitabil candidaților și partidelor, în 

concordanță cu legile și regulile de joc în vigoare. 
● Comunitatea internațională trebuie să monitorizeze îndeaproape mediul electoral în 

paralel cu manifestarea susținerii eforturilor naționale din Moldova de promovare a 
transparenței și responsabilității. 

 
Menționând că responsabilitatea pentru îndreptățirea acestor așteptări cade în cea mai mare parte 
pe umerii autorităților guvernamentale și autorităților electorale, delegația a chemat de asemenea 
la eforturi concertate și constructive din partea tuturor părților implicate. De asemenea, delegația 
a îndemnat prietenii Moldovei din comunitatea internațională să ”fie alături de toți cetățenii 
Republicii Moldova întru susținerea unui proces care respectă voința alegătorilor.”  
 
Delegația a inclus următorii membri: Michael Carpenter, Director Senior al Centrului Penn            
Biden pentru Diplomație și Implicare Globală; Katie Fox, Vice-Director de programe NDI            
pentru Eurasia; Laura Jewett, Director de programe NDI pentru Eurasia; Samantha Schifrin,            
Consultant Legislativ pentru Congressman-ul S.U.A. și Copreședinte al grupului din Congres           
pentru Moldova David E. Price; Pamela Hyde Smith, fostă Ambasadoare a S.U.A. în Moldova;              
Zlatko Vujovic, Președintele Consiliului de Administrare al Centrului pentru Monitorizare și           
Cercetare din Montenegro și Secretar General al ENEMO; și Andrew Young, Director de             
programe NDI în Moldova. 
 
În perioada 12-15 decembrie, delegația a avut întâlniri în Chișinău cu: reprezentanți ai diferitelor 
partide politice; grupuri de observatori naționali și internaționali; reprezentanți ai mass-media; 
lideri din guvern; administrația electorală; agenții guvernamentale; deputați; primari; și 
reprezentanți ai societății civile și ai comunității diplomatice. Delegația și-a desfășurat activitatea 
în conformitate cu legile din Moldova și Declarația Principiilor de Observare Internațională a 
Alegerilor.   1
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