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Sistemul politic din Republica Moldova  

şi evoluţia lui 

 

Cristian Ghinea  

Sergiu Panainte 

 

 Moldova a trecut între 2001 şi 2009 de la o democraţie incoerentă la instaurarea unui 

autoritarism încă neconsolidat, o situaţie des întâlnită în spaţiul fost sovietic. Preşedintele 

Vladimir Voronin a concentrat deciziile majore în mâinile sale şi a mutat centrul de greutate al 

politicii la Preşedinţie, asta deşi Moldova este, conform Constituţiei, o republică parlamentară. 

Sursa puterii lui Voronin nu este funcţia de şef al statului în sine, ci controlul exercitat asupra 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, partid care la rândul său controlează statul. 

Valul de revoluţii „colorate” din 2003 - 2004 a provocat o mişcare oportunistă din partea lui 

Voronin de apropiere de UE, ceea ce mulţi au numit „revoluţia din capul lui Voronin”. 

 Dar planul de acţiuni Moldova - UE care presupunea democratizare şi reforme ameninţa 

„verticala puterii”, baza puterii lui Voronin, şi astfel a intervenit „contrarevoluţia din capul lui 

Voronin”. Libertatea presei a fost limitată, intimidarea opoziţiei prin folosirea abuzivă a statului 

a devenit fapt obişnuit. Europenizarea Moldovei a rămas la un nivel superficial, autorităţile 

adoptând o mulţime de legi cu specific european, dar fără a le implementa. 

 Anul electoral 2009 a venit peste o ruptură politică ireconciliabilă între PCRM şi 

opoziţie, violenţa politică mutându-se în stradă în aprilie 2009. Opoziţia a reuşit să preia 

iniţiativa prin repetarea alegerilor în iulie şi preluarea majorităţii parlamentare, deşi 

insuficientă pentru alegerea unui nou Preşedinte. 

 În toate aceste evenimente, UE a rămas un actor major, deşi puţin coerent. Reprezentatul 

special al UE la Chişinău a devenit o figură controversată, mizând eronat pe comunişti pentru 

asigurarea stabilităţii la Chişinău. UE rămâne de departe cea mai importantă sursă de fonduri 

în Moldova, iar noul acord Moldova - UE care va fi negociat în toamnă va constitui momentul 

de revitalizare a relaţiilor. Parteneriatul Estic reprezintă o oportunitate pentru Moldova pentru 

adâncirea relaţiei cu UE, dar există şi pericolul tratării celor şase ţări partenere ca un bloc cu 

destin comun, fapt care ar dezavantaja Moldova. 
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 De la pluralism incoerent la autoritarism neconsolidat 

 

 Sistemul politic din Republica Moldova este intens personalizat, iar o simplă citire a 

Constituţiei explică foarte puţin din funcţionarea sa reală. Conform Constituţiei, Moldova este o 

republică parlamentară, cu un preşedinte ales de Parlament cu majoritate calificată (trei cincimi) 

care are în general atribuţii protocolar-simbolice, dar poate dizolva relativ uşor Parlamentul, un 

guvern care exercită puterea executivă şi un Parlament care legiferează, dar al cărui preşedinte 

deţine şi atribuţii de numire în funcţii cheie în stat. Această schemă constituţională complicată şi 

predispusă la blocaje este un produs al istoriei recente: în 2000 Constituţia a fost schimbată astfel 

încât Preşedintele să nu mai fie ales direct, ci de către Parlament. Totuşi, atribuţiile sale nu au 

fost modificate în sensul celor deţinute de preşedinţii din republicile parlamentare clasice. Pe 

lângă litera constituţională, practica politică stabilită după declararea independenţei în 1991 a 

acordat preşedinţilor moldoveni drept de decizie asupra numirilor în domeniile ce ţin de 

securitate, ordine publică şi politică externă. Primii doi preşedinţi ai ţării au uzat de această 

cutumă, la fel a făcut şi Vladimir Voronin, iar practica în sine nu s-a modificat după ce 

Constituţia a fost schimbată, iar şeful statului a început a fi ales de către Parlament. 

 În mod ciudat, Preşedintele este concurat la nivel formal de şeful Parlamentului, care 

deţine dreptul constituţional de a numi procurorul general al republicii şi pe şeful Curţii de 

Conturi (numirea este făcută de Parlament, la propunerea Preşedintelui legislativului). Astfel se 

explică atracţia exercitată pentru preşedinţia Parlamentului la ultimele negocieri politice. 

 Teoria politică comparativă susţine că republicile prezidenţiale sunt cele mai predispuse 

să alunece spre autoritarism, concluzie influenţată statistic de numărul mare de astfel de cazuri 

petrecute în America Latină. În mod logic, republicile parlamentare, acolo unde puterea se 

disipează la mai multe niveluri de decizie colegială, ar fi cele mai capabile să prevină apariţia 

unor autoritarisme. Republica Moldova este exemplul viu că această teorie nu este mereu 

valabilă. În anii `90, în afară de statele Baltice, Republica Moldova avea cea mai dinamică şi 

competitivă democraţie din spaţiul fost sovietic. Doi dintre preşedinţii aleşi direct au pierdut 

scrutinul pentru un nou mandat, conform regulilor democratice ale jocului – mai mult decât în 

orice alt stat fost-sovietic
1
. Coincidenţa istorică face ca odată cu alegerea Preşedintelui de către 

Parlament, în 2001, Moldova să alunece uşor din zona democraţiilor fragile spre zona 

autoritarismelor neconsolidate, lucru confirmat de degradarea ratingurilor pe care le primeşte în 

clasamentele internaţionale privind democratizarea
2
. Spunem că este vorba despre coincidenţă 

istorică pentru că nu schimbarea modului de alegere a şefului statului a provocat deteriorarea 

democraţiei din Moldova, ci monopolizarea 

                                                           
1
 Lucan A. Way,  „Pluralism by default and the Sources of political Liberalization in Weak States‖, Temple 

University 
2
 De plidă, raportul anual „Nations in transit‖, Freedom House 
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puterii de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) în acelaşi an. Din acel 

moment, forma constituţională a devenit puţin relevantă, pentru că liderul PCRM Vladimir 

Voronin, ales Preşedinte de către Parlament în 2001, a exercitat puterea prin ceea ce studiile de 

sovietologie numeau „verticala puterii‖ – adică o modalitate de control politic asupra 

administraţiei şi statului exercitată în general prin emanarea deciziilor de la cabinetul şefului 

partidului. Puterea reală a lui Vladimir Voronin în toţi aceşti ani a fost mult peste limitele 

mandatului său constituţional, iar baza acestei puteri nu a fost funcţia decorativă de Preşedinte, ci 

controlul exercitat de el asupra PCRM, care la rândul său a controlat statul şi resursele acestuia. 

 Dominaţia PCRM a început la 25 februarie 2001, atunci când partidul a obţinut 71 de 

mandate din cele 101 locuri ale Parlamentului, ceea ce i-a conferit controlul asupra tuturor 

poziţiilor cheie în stat. Acest rezultat spectaculos obţinut de un partid care proclama în mod 

deschis nostalgia pentru Uniunea Sovietică are două explicaţii majore: 

 Primii 10 ani de după proclamarea independenţei au adus o cădere economică 

traumatizantă pentru majoritatea populaţiei. Puterea de cumpărare nominală a căzut cu 

80% faţă de ultimii ani ai URSS. Producţia a scăzut cu 60% între 1991 şi 1999
3
. 

Moldova fusese anterior complet integrată în circuitul economic al spaţiului sovietic, 

iar ruperea legăturilor politice plus conflictul transnistrean care a izolat partea cea mai 

industrializată a ţării a dus la căderea producţiei şi comerţului. Statul fragil şi 

nereformat în primii 10 ani a accentuat sentimentul general de instabilitate, ratele 

criminalităţii fiind foarte mari. Inflaţia şi lipsa banilor au făcut ca plata pensiilor şi a 

salariilor să se facă de multe ori în natură, ceea ce a lăsat traume încă vizibile în rândul 

populaţiei (în cadrul celor două campanii electorale din 2009, PCRM a marşat pe ideea 

că revenirea opoziţiei la putere ar însemna revenirea la plata salariilor „în magiun‖). 

 Minoritatea rusofonă (etnici ruşi, ucraineni, găgăuzi) s-a simţit înstrăinată de 

construcţia identitară a noului stat moldovenesc şi a devenit un electorat captiv pentru 

PCRM. Ruptura din cadrul majorităţii între promotori ai moldovenismului ca identitate 

separată decât cea românească, pe de o parte, şi promotori ai românismului, pe de altă 

parte, a blocat dezbaterea politică în chestiuni identitare, avantajând din nou PCRM, 

care a atras voturi atât de la minorităţi, cât şi de la moldovenişti. 

 Vladimir Voronin şi partidul său au avut norocul istoric de a prelua puterea atunci când 

marile reforme economice fuseseră deja demarate, efectele negative fuseseră resimţite şi o nouă 

economie deja creată. Creşterea economică care s-a instalat de la începutul anilor 2000 în tot 

spaţiul fost comunist (atât România, cât şi Rusia, cei mai mari parteneri comerciali ai Moldovei 

şi-au reluat creşterea în aceeaşi perioadă) 

                                                           
3
 „Moldova: Hooked on Remittances‖, buissines week, aprilie, 2008. 
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a adus de atunci beneficii electorale PCRM, care s-a prezentat ca partidul care a scos ţara din 

criză şi a instaurat ordinea. Politica de mână forte a lui Voronin a dus la scăderea criminalităţii, 

chiar dacă metodele au fost mai degrabă sovietice decât specifice unei ţări democratice (Moldova 

pierde acum cazuri la CEDO din cauza metodelor utilizate atunci). 

 Alegerile din 2005 au păstrat dominaţia politică a PCRM, deşi partidul a scăzut la 56 de 

mandate parlamentare. Era insuficient pentru un al doilea mandat al lui Vladimir Voronin în 

fruntea statului, dar destul cât să respingă orice formulă de guvernare fără PCRM. În plus, lipsa 

de unitate a opoziţiei a făcut ca orice variantă de construcţie politică fără Vladimir Voronin să fie 

imposibilă. 

 

 «Revoluţia din mintea lui Vladimir Voronin» 
 

 Alegerile din 2005 au venit pe un fond extern nefavorabil PCRM. În Ucraina, Serbia şi 

Georgia avuseseră loc spectaculoasele răsturnări de la putere a unor partide cu accente 

autoritariste, aşa-numitele „revoluţii colorate‖.  În acel moment părea că apăruse un nou val de 

democratizare în spaţiul fost sovietic, unde o nouă generaţie de politicieni şi activişti se 

manifesta împotriva consolidării regimurilor nereformiste şi cu accente autoritariste. Alegerile 

din 2005 au creat un blocaj politic la care Vladimir Voronin a răspuns printr-o capacitate 

uimitoare de adaptare şi disimulare. Eşecul planului Kozak de rezolvare a conflictului din 

Transnistria (plan susţinut de Rusia şi iniţial acceptat de Voronin, apoi respins) l-a îndepărtat pe 

Voronin de administraţia lui Vladimir Putin. Atunci s-a petrecut mişcarea inspirat numită de 

cineva „revoluţia din mintea lui Vladimir Voronin‖. Preşedintele a declarat că va îndrepta 

Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană. În Chişinău, încă se mai văd panourile 

publicitare masive care promovează viitorul european al ţării. Preşedintele nou ales la Bucureşti, 

Traian Băsescu, a crezut că apare o oportunitate de încălzire a relaţiilor dintre cele două ţări şi o 

serie de întâlniri cu Voronin a dus la declaraţii optimiste de ambele părţi. Liderii „portocalii‖ de 

la Kiev şi Tbilisi au făcut şi ei vizite la Chişinău. Noul plan de Acţiuni Moldova – UE 

presupunea asistenţă financiară şi tehnică din partea UE pentru Moldova, care în schimb se 

angaja la implementarea unor acţiuni amănunţite de reformă, modernizare şi democratizare. Unii 

dintre liderii opoziţiei au fost convinşi (unii chiar la rugămintea personală a Preşedintelui român 

Băsescu) să voteze pentru realegerea lui Vladimir Voronin. Amintirea acelei perioade acum, 

după evenimentele petrecute în 2009,  măreşte şi  mai mult neîncrederea între forţele politice de 

la Chişinău. Cum ne spunea un interlocutor la Chişinău în timpul vizitei de documentare, 

„Voronin i-a păcălit atunci pe toţi, pe Băsescu, pe Şaakaşvili, Uniunea Europeană‖. 

 Treptat, în mintea lui Vladimir Voronin pare că a avut loc o contrarevoluţie. Planul de 

măsuri convenite cu UE în februarie 2005 a fost aplicat doar la nivel formal, controlul politic 

asupra presei, administraţiei, mediului de afaceri s-a înăsprit. 
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Relaţiile cu Rusia s-au ameliorat în 2007. Momentul decisiv al acestei turnuri au fost alegerile 

locale din 2007, când PCRM a obţinut 37% din voturile pentru primari şi 41% din voturile 

pentru consiliile raionale, cel mai slab rezultat din istoria sa. Victoria unui nou venit pe scena 

politică, Dorin Chirtoacă, membru al Partidului Liberal, în faţa candidatului PCRM la primăria 

Chişinău a fost un şoc. Cei mai mulţi comentatori de la Chişinău cred că atunci s-a convins 

liderul PCRM că deschiderea spre Vest îi afectează chiar baza puterii. Reformele în 

administraţie, libertatea presei, libertatea economică sunt incompatibile cu verticala puterii şi cu 

stilul de conducere impus de PCRM. În 2007 – 2008 au fost impuse noi restricţii pentru presă, 

pentru partidele politice, iar controlul politic al mediului de afaceri s-a înrăutăţit. 

 

 Mimarea integrării europene – Moldova şi UE înainte de alegerile din aprilie 2009 

 

 Dacă aderarea la NATO este o chestiune controversată la Chişinău, aderarea la Uniunea 

Europeană întruneşte unanimitate cel puţin la nivel formal. Sondajele de opinie arată o  

majoritate de 67%  favorabilă acestei idei
4
. Cu toată „contrarevoluţia din capul său‖ din ultimii 

ani,  Vladimir Voronin declară în continuare că Moldova are ca obiectiv aderarea la UE, chiar 

dacă adaugă că asta ar trebui să se întâmple printr-o relaţie strategică cu Rusia
5
. Planul de acţiuni 

UE – Moldova a fost o constantă a jocului politic de la Chişinău în toţi aceşti ani, guvernele lui 

Vladimir Voronin plasând acţiunile convenite cu UE printre priorităţile programelor de 

guvernare.  S-a dezvoltat astfel un proces paradoxal la prima vedere, deşi recunoscut academic în 

sfera studiilor de europenizare, de mimare a integrării, caracterizat printr-o avalanşă de 

schimbări legislative cu efect limitat în practică. 

 În timp ce donatorii vestici cheltuiesc sume impresionante pentru reformarea 

administraţiei din Moldova (de pildă, un proiect finanţat de Banca Mondială, guvernele suedez şi 

britanic în valoare de şapte milioane de euro îşi propune asistenţa pentru reformarea 

administraţiei centrale), controlul politic discreţionar asupra administraţiei locale s-a înrăutăţit. 

Primăriile conduse de reprezentanţi ai partidelor de opoziţie acuză o politică de falimentare din 

partea guvernului central, care foloseşte discreţionar o lege centralistă şi îi discriminează la 

alocarea fondurilor publice. Primăria din Chişinău a păţit astfel în mod constant după preluarea 

mandatului de către Dorin Chirtoacă, pe 2009 primind un buget cu 40 de milioane de lei 

moldoveneşti mai mic decât în 2008
6
. 

 Una dintre cerinţele UE a fost crearea unui corp profesionist de funcţionari publici, stabili 

pe funcţie, angajaţi prin concurs şi protejaţi de ingerinţele politice. Legea a fost adoptată abia în 

iulie 2008, publicarea sa în monitorul oficial fiind 

                                                           
4
 Barometrul Opiniei Publice – iulie 2009, realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova. 

http://www.ipp.md/barometrul.php?l=ro&id=37 
5
 „Voronin vrea tratat cu România şi integrare europeană în relaţie strategică cu Rusia‖, România liberă, Miercuri, 

15 iulie 2009 
6
 Agenţia Info-Prim Neo, 10 septembrie 2008 
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amânată şi nici un efort serios de implementare nu a fost făcut
7
. De altfel, oricine citeşte 

rapoartele întocmite de Comisia Europeană
8
 privind aplicarea planului de acţiuni, rapoartele 

independente regulate realizate de organizaţiile ADEPT şi Expert Group (finanţate de Fundaţia 

Soros Moldova), cât şi rapoartele oficiale realizate de autorităţile moldoveneşti constată 

uluitoarea cantitate de legislaţie votată şi disproporţia dintre numărul de legi votate şi puţinele 

rezultate pe care le au în practică, fie din cauza amânării aplicării, fie din cauza „portiţelor‖ 

legale intenţionat introduse în legi, fie pur şi simplu din cauza proastei implementări. Iată doar 

câteva dintre cele aproximativ 200
9
 de legi votate pentru a pune în aplicare planul de acţiuni UE 

– Moldova: schimbarea legii privind declaraţiile de avere şi venit, schimbarea statutului 

judecătorilor, elaborarea unui cod de etică pentru judecători, legea privind transparenţa 

decizională în sectorul public, legea privind protecţia martorilor, codul etic al funcţionarilor 

publici
10

. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a fost creat ca organism 

extraordinar de luptă cu corupţia, dar în ciuda unor programe externe de asistenţă pentru 

îmbunătăţirea capacităţii administrative. Centrul se rezumă la anchetarea unor funcţionari 

mărunţi. 

 Moldova primeşte un rating din categoria weak (slab – 68 de puncte pe o scală de la 0 la 

100) în măsurătoarea Global Integrity Index pe 2008
11

.  Măsurătoarea GI este mai relevantă 

decât clasicele raportări privind percepţia corupţiei, deoarece nu măsoară o realitate subiectivă – 

percepţia, ci pune un panel de experţi să analizeze barierele pe care fiecare ţară le construieşte în 

calea corupţiei (de la legi la coduri etice şi aplicarea lor). Ratingul total al Moldovei este obişnuit 

pentru spaţiul fost sovietic, dar interesant în acest caz este că primeşte 88 de puncte pentru 

criteriul general „cadrul legal‖ şi doar 48 de puncte pentru criteriul „implementare propriu-zisă‖. 

Metodologia GI măsoară astfel şi distanţa dintre realitatea legală şi starea de fapt. În cazul 

Moldovei, aşa numitul „implementation gap‖/discrepanţă în implementare intră în categoria 

„buge” (uriaş). Problema Moldovei în acest moment nu este atât cadrul legal, cât implementarea 

sa. Asta nu înseamnă că toate aceste legi nu produc anumite efecte, de pildă legea privind 

accesul la informaţii a dus la câştigarea câtorva cazuri în instanţă împotriva instituţiilor, dar 

efectele produse sunt limitate şi se fac mai degrabă în pofida autorităţilor decât cu sprijinul lor 

activ. Uneori, distanţa dintre legi şi practică atinge nivele ridicole. În februarie 2008, a fost 

adoptată o nouă legislaţie privitoare la libertatea de întrunire, printr-un proces de consultare cu 

societatea civilă. Salutată de Comisie şi de alte rapoarte la momentul respectiv, noua legislaţie a 

fost ignorată un an mai târziu, în timpul manifestaţiilor din aprilie 2009 şi nu a schimbat nimic 

din comportamentul forţelor de ordine. 

                                                           
7
 EUROMONITOR, nr. 3 (12), ediţia III, „Implementation of reforms initiated accordingly to the  EU-Moldova 

Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT şi EXPERT-GRUP 
8
 Ultimul raport tratează starea de fapt din 2008: „Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în anul 2008 – 

Raport de Progres, Republica Moldova‖, Comisia Europeană, 2009 
9
 Estimare realizată la cererea autorilor raportului de către experţi independenţi de la Chişinău 

10
 Ultimul raport de progres al Comisiei Europene menţionează în majoritatea cazurilor, ca o formulă tip, că e nevoie 

de măsuri reale de implementare a acestor modificări legislative. 
11

 http://report.globalintegrity.org/Moldova/2008 
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 Strategia guvernanţilor de la Chişinău a fost de a spune ca UE şi a face cum vor ei, 

Moldova fiind un caz clasic de europenizare formală sau de faţadă. Acest proces apare atunci 

când dorinţa autorităţilor naţionale de a se apropia de UE este ridicată, dar costurile politice ale 

implementării reformelor sunt foarte mari pentru guvern. De unde o tendinţă de a mima 

reformele cerute de UE. Dat fiind că există un acces dezechilibrat la informaţie (autorităţile 

naţionale ştiu mai multe despre situaţia de fapt decât pot afla misiunile de experţi ale Comisiei 

Europene), această strategie poate funcţiona pe termen scurt. Cert este că acum experţii Comisiei 

au realizat distanţa dintre formă şi practică, iar viitorul acord UE – Moldova, care urmează a fi 

negociat în toamna lui 2009, va acorda mai multă atenţie implementării. 

 La nivel formal, regimul Voronin şi-a manifestat intenţia de a se apropia de Europa în 

toată această perioadă. În mai 2008 a fost adoptată o Agendă privind priorităţile integrării 

europene şi tot atunci a fost modificată
12

 componenţa Comisiei Naţionale pentru Integrare 

Europeană. Vladimir Voronin a dorit să dea un semnal politic preluând personal conducerea 

acestei Comisii, care ar trebui să supervizeze aplicarea cerinţelor europene şi alocarea de resurse. 

Prin implicarea sa personală şi prin excluderea din Comisie a Preşedintelui Parlamentului 

(Marian Lupu dădea deja semne de dizidenţă în PCRM) şi a reprezentanţilor organizaţiilor 

neguvernamentale, impresia generală a fost că Vladimir Voronin întăreşte funcţionarea verticalei 

puterii şi în domeniul integrării europene. 

 

 Pregătirea alegerilor din aprilie 2009. Semnale externe 

 

 Deteriorarea situaţiei politice de la Chişinău şi lipsa de progrese reale în relaţia cu 

Moldova a făcut ca Uniunea Europeană să aştepte alegerile parlamentare din aprilie ca pe un 

moment de posibilă reaşezare a relaţiei cu Moldova. În octombrie 2008, Consiliul CAGRE al UE 

(reuniunea miniştrilor de Externe) a adoptat un set de concluzii privind Republica Moldova. 

Fiind în primul rând un produs al eforturilor diplomaţiei de la Bucureşti, aceste concluzii fac 

promisiunea unei relaţii mai aprofundate
13

 între UE şi Moldova, punând în acelaşi timp accent pe 

nevoia de reforme în Moldova şi de respectare a regulilor democratice. Concluziile leagă în mod 

explicit progresele înregistrate de Moldova de aprofundarea relaţiei, desfăşurarea alegerilor fiind 

o condiţie esenţială: „UE acordă în mod special importanţă organizării alegerilor parlamentare 

din primăvara lui 2009 într-o manieră democratică‖. Temerile legate de organizarea alegerilor 

veneau pe fondul schimbărilor legislative introduse de tandemul PCRM-PPCD care a modificat 

regulile electorale în avantajul său, de altfel un lucru practicat şi de guvernările anterioare.

                                                           
12

 Decret privind constituirea Comisiei naţionale pentru integrare europeană, nr. 1663-IV din 16.05.2008, Monitorul 

Oficial nr.91/345 din 23 iunie 2008 
13

 Frazarea exactă este „UE este pregătită să dezvolte o relaţie aprofundată cu Moldova în cadrul Politicii Europene 

de Vecinătate şi să negocieze un accord nou şi ambiţios cu Moldova. Acest nou acord va merge dincolo de cadrul 

actualului Acord de Parteneriat şi Cooperare‖. 
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 Codul electoral a fost adoptat la 21 noiembrie 1997 şi de atunci a suferit diverse 

modificări, care nu întotdeauna au fost conforme cu normele internaţionale din domeniu. 

Ultimele modificări au fost operate cu mai puţin de un an înaintea alegerilor parlamentare din 5 

aprilie a.c. şi au avut la bază raţionamente polidce mai degrabă, decât unele democratice şi 

pluraliste. Cele mai importante modificări realizate de coaliţia PCRM-PPCD în aprilie 2008 au 

fost majorarea pragului electoral de la 4 la 6% [(art. 86, alin. (2), lit. a)], interzicerea alianţelor 

electorale [(art. 41, alin. (2), lit. b)] şi restricţia impusă persoanelor cu dublă cetăţenie de a deţine 

funcţia de deputat sau oricare altă funcţie publică [art. 13, alin. (2), lit. b1)]
14

. Majorarea pragului 

electoral a tost condamnată de către Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei pe motiv că nu 

se asigură reprezentarea tuturor cetăţenilor în parlament, Republica Moldova fiind constituită ca 

o singură circumscripţie electorală la nivel naţional
15

. 

 Interzicerea alianţelor electorale pare a fi o lecţie învăţată de PCRM după experienţa 

blocului „Moldova Democrată‖ care a reunit mai multe partide de opoziţie la alegerile 

parlamentare din 2005, acumulând 28,53% din sufragii. Pe fundalul unei descreşteri a 

popularităţii comuniştilor, crearea unui nou bloc electoral pentru alegerile din 2009 ar fi 

periclitat serios şansele acestora de a obţine o victorie detaşată. În această privinţă, Comisia de la 

Veneţia a apreciat că blocurile electorale servesc partidelor cu puţine şanse de a accede în 

Parlament, care, creând o astfel de alianţă pre-electorală, ar putea fi reprezentate în legislativ. 

Interzicerea lor odată cu creşterea pragului va fi condus la creşterea numărului de buletine 

„pierdute‖, adică voturi pentru partide care nu trec pragul electoral. Recomandarea Comisiei de 

la Veneţia a fost şi revenirea la pragul de 4%
16

. 

 Interdicţiile stabilite pentru persoanele cu dublă cetăţenie vin pe fundalul înrăutăţirii 

relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi România, fiind cunoscute multiplele acuze aduse 

de Vladimir Voronin vecinului vestic. Noua interdicţie avea o ţintă bine stabilită, având în 

vedere că unii din liderii partidelor din opoziţie deţin şi cetăţenia română. În această privinţă, 

Comisia de la Veneţia a remarcat că drepturile cetăţeneşti nu pot fi limitate pe motivul multiplei 

cetăţenii. De asemenea, această restricţie poate constitui o violare a art. 3 al Primului Protocol al 

Convenţiei pentru Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale şi a art. 14 al aceleiaşi 

Convenţii
17

. Politicienii Dorin Chirtoacă (PL) şi Alexandru Tănase (PLDM) au atacat această 

decizie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Curtea a examinat cazul în regim de 

urgenţă, dată fiind apropierea alegerilor. Hotărârea CEDO a dat câştig de cauză lui Alexandru 

Tănase, care era vizat direct de această nouă prevedere a Codului Electoral şi în cazul alegerii 

sale în calitate de deputat ar fi trebuit să renunţe la cetăţenia română sau la mandatul de deputat. 

CEDO nu a acordat câştig 

                                                           
14

 Codul Electoral al Republicii Moldova intrat în vigoare la 08.12.1997, http://www.cec.md/i-

ComisiaCentrala/userimages/upload/codul.pdf 
15

 Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http//www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-

AD(2008)022-e.asp 
16

 Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http//www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-

AD(2008)022-e.asp 
17

 Ibidem 
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de cauză şi lui Dorin Chirtoacă, deoarece acesta şi-a exprimat public intenţia de a nu prelua 

mandatul de deputat, deţinând deja funcţia de primar al Chişinăului
18

. Pe lângă aceste modificări, 

au mai fost operate şi altele ce ţin de dreptul la vot al deţinuţilor, tragerea la sorţi pentru 

stabilirea locului în buletinul de vot, prevederi referitoare la suspendarea activităţii funcţionarilor 

care participă în campania electorală
19

. 

 Au fost începute anchete judiciare împotriva liderilor opoziţiei, unele pentru cazuri vechi 

de zece ani (cazul împotriva liderului Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat) sau pentru decizii 

de natură politică (cazurile împotriva lui Serafim Urechean, liderul Alianţei Moldova Noastră şi 

împotriva lui Dorin Chirtoacă, primarul Chişinăului). Guvernul central s-a implicat în 

organizarea listelor electorale, gestionate anterior de primării, dar procesul a rezultat într-un 

număr de alegători cu 400.000 de mare decât la alegerile din 2007, ceea ce a trezit suspiciunile şi 

a alimentat acuzaţiile de fraudă electorală. Toate aceste măsuri au contribuit la inflamarea 

atmosferei politice şi la radicalizarea discursurilor, de ambele părţi. 

 În noiembrie 2008, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău, Reprezentantul 

Special al UE şi câţiva ambasadori ai statelor UE importante au dat publicităţii o declaraţie 

comună în care au exprimat îngrijorări privind organizarea viitoarelor alegeri, criticând 

schimbările legislative privind partidele politice şi cazurile de anchete penale împotriva liderilor 

opoziţiei. În decembrie 2008, comisarul european pentru relaţii Externe, Benita Ferrero-Waldner, 

a făcut o declaraţie în care îşi exprima îngrijorarea faţă de refuzul Consiliului Coordonator al 

Audio-Vizualului (echivalentul CNA în Moldova) de a prelungi licenţa pentru postul Pro-TV 

Chişinău, singura televiziune critică faţă de regimul PCRM, subliniind că libertatea de exprimare 

este un principiu fundamental, mai ales în aproprierea alegerilor. Toate aceste semnale au fost 

ignorate de către guvernul moldovean. 

 

 Alegerile din aprilie 2009. Forţele politice 

 

 Anul 2009 s-a anunţat a fi unul foarte important pentru Republica Moldova din 

perspectiva alegerilor parlamentare. Spre deosebire de alţi ani electorali acest scrutin a devenit şi 

mai important pe fundalul crizei economice globale şi a repercusiunilor acesteia asupra 

economiei moldoveneşti. 

 De asemenea, în plan politic aceste alegeri au fost catalogate de instituţiile europene de 

profil, în principal Uniunea Europeană (UE), Consiliul Europei (CoE) şi Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a fi testul care să demonstreze ataşamentul Republicii 

Moldova la normele şi valorile democratice, decisive pentru viitorul relaţiilor cu aceste instituţii. 

 În plan intern majoritatea populaţiei s-a arătat nemulţumită de starea economică a ţării 

(57%), de activitatea conducerii în cele mai importante domenii (peste 70%) şi lipsa încrederii în 

viitorul apropiat
20

. Cu toate acestea, personalităţile care se bucurau 
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=MOLDOVA%20|%20

Chirtoaca&sessionid=28160567&skin=hudoc-en 
19

 http://www.e-democracy.md/e-journal/20080415/ 
20

 Datele Barometrului de Opinie Publică – martie 2009 realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova, 
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de cea mai mare încredere în rândurile populaţiei rămâneau a fi liderii PCRM: Vladimir Voronin 

(48%), Zinaida Greceanîi (43%) şi Marian Lupu (36%).
21

 

 În cursa electorală pentru alegerile din 5 aprilie s-au înscris 15 partide politice şi 6 

candidaţi independenţi
22

. Ulterior, câţiva concurenţi electorali s-au retras din cursă în favoarea 

altor candidaţi cu şanse mai mari de a intra în Parlament. Campania s-a desfăşurat cu multiple 

încălcări ale legislaţiei printre care: utilizarea resurselor administrative de către partidul de 

guvernământ, acces inegal la mijloacele mass-media publice a concurenţilor electorali, limitarea 

dreptului la întrunire pentru desfăşurarea acţiunilor de campanie ale partidelor, vandalizarea şi 

distrugerea afişajului electoral etc. 

 Prin urmare, PCRM era partidul creditat cu cele mai multe şanse de a obţine un scor bun 

la alegeri, dar şi cel mai contestat concurent electoral pe motivul utilizării abuzive a resurselor 

administrative, a favorizării sale la posturile TV şi radio publice, precum şi a măsurilor de 

intimidare întreprinse împotriva celorlalţi concurenţi electorali. 

 Rezultatele alegerilor au consemnat o victorie clară şi detaşată pentru PCRM, care a 

obţinut majoritatea mandatelor în Parlament. Pragul electoral de 6% a fost trecut de alte 3 

formaţiuni – Partidul Liberal (PL), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) şi Alianţa 

Moldova Noastră (AMN)
23

: 

Concurenţi electorali Voturi Procente Mandate 

Partidul Social Democrat 56,866 3.7 0 

Partidul Liberal 201,879 13.13 15 

Alianţa „Moldova Noastră‖ 150,155 9.77 11 

Partidul Popular Creştin Democrat 46,654 3.04 0 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 760,551 49.48 60 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 191,113 12.43 15 

Partidul Democrat din Moldova 45,698 2.97 0 

Uniunea Centristă din Moldova 42,211 2.75 0 

Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană‖ 15,481 1.01 0 

Partidul Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită‖ 3,357 0.22 0 

Partidul Conservator 4,399 0.29 0 

Sergiu Banari 8,759 0.57 0 

Ştefan Urîtu 2,803 0.18 0 

Victor Răilean 667 0.04 0 

Partidul Republican din Moldova 1,436 0.09 0 

Tatiana Ţimbalist 2,467 0.16 0 

Alexandr Lomakin 2,591 0.17 0 
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 Ibidem 
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 În mod oficial, 28 de partide sunt înregistrate în Republica Moldova
24

. Mare parte dintre 

acestea sunt simple vehicule electorale minore pentru lideri cu ambiţii mărunte. Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova domină scena politică, iar opoziţia dură anti-PCRM este 

constituită din cele trei partide mari, care au reuşit să depăşească pragul electoral în aprilie 2009. 

 

 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) 

 

 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a fost format în actuala componenţă în 

1993 din foştii membri ai Partidului Comunist din Moldova, interzis prin lege în 1991
25

. Având 

în vedere timpul scurt de la destrămarea Uniunii Sovietice, partidul a păstrat mulţi simpatizanţi, 

mai ales în rândurile populaţiei în vârstă şi cu nostalgii după trecutul sovietic. În frunte cu liderul 

Vladimir Voronin, PCRM-ul reactivat a urcat rapid în preferinţele electorale ale populaţiei. Anul 

de graţie pentru PCRM a fost 2001, atunci când după alegerile parlamentare anticipate din 25 

februarie, partidul a câştigat detaşat şi a obţinut 71 mandate în Parlament. 

 În esenţă, PCRM
26

 este un partid puţin transparent, dominat de Vladimir Voronin şi 

apropiaţii acestuia, emanând o mentalitate de cetate asediată. Organele de presă controlate de 

PCRM (o majoritate a staţiilor de televiziune, publice şi private) acuză în mod constant opoziţia 

de trădare a intereselor statului. Partidul se prezintă ca o formaţiune disciplinată, iar titulatura sa 

de „comunist‖ reflectă mai degrabă nevoia de a atrage votul nostalgicilor fostei URSS 

(aproximativ 20% din populaţie) decât programul real al partidului. În ciuda numelui, PCRM a 

fost deschis privatizării controlate a economiei, împărţind controlul economic în mare parte în 

interiorul clanului Voronin (conform afirmaţiilor presei moldoveneşti, fiul preşedintelui, Oleg 

Voronin, este de departe cel mai bogat cetăţean al republicii). Sunt două grupări active la vârful 

PCRM, garda veche a nostalgicilor vremurilor de dinainte de independenţă, compusă în mare 

parte din demnitari foşti comunişti, şi „lupii tineri‖ interesaţi mai degrabă de împărţirea 

beneficilor puterii. Aceasta a doua grupare pare a fi reprezentată de Mark Tcaciuk, văzut ca 

eminenţa cenuşie şi strategul electoral al partidului. 

 Campania pentru alegerile parlamentare din 2009 a fost abordată de PCRM prin prisma 

aceleiaşi retorici europene: „Moldova Europeană – O Construim Împreună!‖
27

. Acest program a 

pus în prim plan „realizările‖ guvernării comuniste din ultimii opt ani, atât din domeniul social, 

cât şi economic şi eforturile de consolidare a statalităţii. 
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 http://www.justice.gov.md/index.php?cid=167 
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 http://www.pcrm.md/md/about.php 
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 Atunci când alte surse nu sunt indicate ca atare, datele privind partidele din Moldova sunt preluate de pe site-ul 
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27

 Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova „Moldova Europeană – o construim împreună‖ 

http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=program 

 



MOLDOVA. LA RĂSCRUCE________________________________________________________________ 

20 
 

 Deşi multe segmente sociale nu mai credeau această retorică, PCRM putea miza în 

continuare pe vârstnici, mediul de afaceri apropiat puterii, funcţionarii publici, angajaţii 

organelor de forţă etc. De asemenea, ambiguitatea promovată în politica externă, adică integrarea 

europeană şi „valorificarea potenţialului integraţionist al Comunităţii Statelor Independente‖
28

 nu 

asigura un suport real nici din partea UE, nici din cea a Rusiei. Mai mult decât atât, 

condiţionarea politicii externe şi interne de soluţionarea conflictului transnistrean, a transformat 

guvernarea comunistă şi pe Voronin în ostatici ai politicii şi intereselor Rusiei în regiune. În 

pofida tuturor acestor neajunsuri programatice, PCRM avea cele mai importante atuuri: controlul 

resurselor administrative ale statului, dominaţia în peisajul media şi controlul asupra organelor 

de forţă ca instrument de intimidare a concurenţilor electorali. 

 În mod paradoxal, radicalizarea politică şi înrădăcinarea clivajului pro/anti PCRM a dus 

la consolidarea partidelor de opoziţie. În mod tradiţional divizată şi marcată de conflicte 

personale, opoziţia s-a consolidat în jurul a trei partide mari: Partidul Liberal Democrat, Partidul 

Liberal şi Alianţa Moldova Noastră. Partidul Popular Creştin Democrat, care reprezentase 

altădată principala formaţiune anti-comunistă, a pierdut suportul electoral în urma colaborării cu 

PCRM după 2005 şi a devenit irelevant politic. Analistul Nicu Popescu observa că opoziţia din 

Moldova este mai consolidată instituţional, mai bine pregătită şi mai populară comparativ cu alte 

ţări din spaţiul post-sovietic dominate de partide-stat ca PCRM
29

 şi în acelaşi timp a făcut paşi 

importanţi în schimbarea liderilor la vârf faţă de anii `90. 

 

 Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM) 

 

 Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a fost creat la sfârşitul lui 2007 şi 

înregistrat oficial în ianuarie 2008. Partidul a fost constituit de Vlad Filat care a părăsit rândurile 

Partidului Democrat din Moldova din partea căruia a candidat la alegerile locale din 2007. 

PLDM este o formaţiune de centru-dreapta, cu doctrină populară europeană modernă
30

. 

Beneficiind de fondurile puse la dispoziţie de liderul său (Filat este şi un om de afaceri cu 

investiţii în imobiliare şi comerţ, atât în Moldova, cât şi în România, asupra sa plutind acuzaţii că 

şi-a folosit funcţia de şef al departamentului privatizării pentru a pune bazele viitoarei averi), de 

o echipă dinamică şi de un mesaj dur anti-comunist
31

, PLDM a depăşit rapid partidele mai vechi 

de pe scena politică. Campania sa electorală pentru alegerile din aprilie a fost apreciată ca fiind 

cea mai profesionistă. Deşi Filat nu este un lider cu carismă, de la fondarea partidului a pus 

accent pe construcţia instituţională în teritoriu, partidul său fiind în multe zone rurale şi oraşe 

mici singurul competitor real 
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pentru PCRM. Tot PLDM a iniţiat cooperarea instituţionalizată cu celelalte partide mari din 

opoziţie, printr-un Consiliu pentru Dialog şi Cooperare. 

 Vlad Filat este acuzat penal în două cazuri separate, unul privind presupusul trafic de 

ţigări şi un altul privind privatizarea fabricii de ciment Rezina, presupusele delicte întâmplându-

se în 1998, când a ocupat poziţia de şef al departamentului privatizării în guvernul de alianţă 

condus atunci de premierul Ion Sturza. Totodată, guvernul a deposedat o companie controlată de 

Filat de proprietate asupra complexului imobiliar IPTEH din centrul Chişinăului. Tentativele 

precedente de anulare a privatizării s-au finalizat cu eşecuri în instanţe, iar redeschiderea cazului 

în perioada preelectorală a fost interpretată ca o măsură de intimidare politică şi ca un semnal 

negativ privind stabilitatea mediului de afaceri din ţară
32

. Un caz la Curtea Europeană de Justiţie 

a fost deschis în acest caz împotriva guvernului. 

 

 Partidul Liberal (PL) 

 

 Partidul Liberal (PL) este succesor al unei formaţiuni înfiinţate în 1993, Partidul 

Reformei. Numele formaţiunii a fost schimbat în 2005, când a adoptat actuala formulă. Partidul a 

fost un jucător minor de-a lungul anilor `90, la alegerile parlamentare din 1998 şi 2001 având sub 

1% din voturi. PL este o formaţiune politică de dreapta care declară că promovarea valorilor 

liberale este singura cale care poate asigura depăşirea crizei social-politice şi poate apropia 

Republica Moldova de integrarea în Uniunea Europeană şi NATO.
33

 

 Primul succes major a apărut în 2007, prin câştigarea fotoliului de primar al Chişinăului 

de către Dorin Chirtoacă. Acest succes a fost obţinut în faţa unui candidat al PCRM, partid care 

de fiecare dată a pierdut bătălia electorală pentru capitala ţării. Chirtoacă este un lider tânăr, cu 

alură modernă, educat în România, carismatic şi cu apel electoral semnificativ în rândul tinerilor 

şi a populaţiei cu orientare pro-românească. Dorin Chirtoacă este nepotul preşedintelui PL, 

Mihai Ghimpu. Deşi Ghimpu conduce formaţiunea, cu mână forte chiar, Chirtoacă este de fapt 

locomotiva electorală. Partidul Liberal este într-o situaţie oarecum inversă decât cea a PLDM. 

Dacă PLDM nu are un lider carismatic, dar dispune de structură organizatorică solidă, PL 

marşează pe imaginea lui Chirtoacă (actor in clipurile electorale ale partidului), dar nu are 

structură solidă în teritoriu, fiind susţinut mai degrabă de entuziasmul electoratului său tânăr, 

situat mai ales în Chişinău. 

 Ca şi ceilalţi lideri ai opoziţiei, şi Chirtoacă are deschis un dosar penal pe numele său, în 

acest caz fiind vorba de acuzaţii de depăşire a atribuţiilor de serviciu. După 
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alegerea în funcţie, a acuzat numeroase presiuni financiare şi încercări de a sugruma financiar 

municipalitatea de către guvernul central. Întreprinderea de distribuţie a energiei termice, 

controlată de guvern, a schimbat modul de tarifare şi a mărit preţurile în oraş, măsură văzută ca 

un mod de pedepsire a alegătorilor din Chişinău pentru alegerea făcută. 

 

 Alianţa Moldova Noastră (AMN) 

 

 Partidul Alianţa Moldova Noastră (AMN) a avut un parcurs îndelungat de constituire, 

fuziuni şi restructurări. În formula actuală, partidul s-a constituit în 2005, când la conducere a 

venit Serafim Urechean, fostul primar în Chişinău
34

. AMN a adoptat doctrina social-liberală, 

poziţionându-se spre centru-dreapta pe axa electorală. 

 În alegerile parlamentare din 2005, AMN a fost la baza blocului electoral „Blocul 

Moldova Democrată‖ care s-a plasat pe locul doi după PCRM. După alegeri însă, câteva 

componente ale blocului au părăsit formaţiunea şi au votat pentru candidatura lui Vladimir 

Voronin la funcţia de preşedinte. Ca urmare a acestui episod, AMN în frunte cu Serafim 

Urechean au declarat că ei nu vor „trăda‖ şi vor lupta în continuare cu PCRM. Astfel, AMN s-a 

situat clar în tabăra anti-comuniştilor. 

 Serafim Urechean a ocupat două mandate de primar al Chişinăului. Înainte de alegerile 

din acest an, a fost şi el acuzat de falsificare a documentelor oficiale, din vremea când ocupa 

funcţia de primar, parte din şirul de procese penale deschise liderilor opoziţiei. AMN se bucură 

de o structură teritorială dezvoltată, dar istoria sa complicată a dus la acumulări succesive de 

cadre şi activişti, unii cu interese divergente şi cu conflicte personale, fapt care pare a-i marca 

eficienţa. Cert este că deşi se dorea la înfiinţare o mare alianţă care să strângă toate forţele anti-

comuniste, AMN a pierdut iniţiativa în favoarea partidelor mai tinere şi mai dinamice PL şi, mai 

ales, PLDM. Deşi s-a comportat ca un partener loial celor două partide în timpul crizei din 2009, 

declinul lent al AMN pare a semnifica mai degrabă declinul lent al curentului moldovenist care a 

fondat statul, o platformă centristă şi conservatoare în esenţa sa. Radicalizarea politică din 2009, 

preferinţele clare pro-occidentale ale partidelor mai tinere şi vehemenţa anti-PCRM a 

electoratului urban tânăr par a fi fost defavorabile AMN. 

 

 Partidul Democrat din Moldova (PDM) 

 

 PDM provine din mişcarea „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă‖, formaţiune 

apărută în 1997 pentru susţinerea politică a preşedintelui Petru Lucinschi, ales în 1996 în fruntea 

statului. Formaţiunea a participat la guvernările de alianţă din 1997 – 1999 şi în 2000 şi-a luat 

actualul nume, fiind condusă de la înfiinţare de Dumitru 
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Diacov. La alegerile din 2005 a participat pe o listă comună cu alte formaţiuni (între care AMN) 

anti-comuniste, trimiţând opt parlamentari proprii în legislativ. Partidul este membru cu drept de 

vot consultativ în Internaţionala Socialistă, fiind tratat pe plan extern ca alternativa de stîngă 

acceptabilă la PCRM. Vlad Filat, vicepreşedinte al PDM se va retrage în 2007 pentru a pune 

bazele PLDM, fiind urmat de o serie de activişti şi consilieri locali. La alegerile din aprilie 2009, 

PDM nu a trecut pragul electoral, întrunind doar 2,9% din voturi. Drept urmare, partidul a fost 

un jucător minor în criza politică ce a urmat alegerilor. A urmat însă revenirea spectaculoasă prin 

aducerea în partid a lui Marian Lupu, fost preşedinte al Parlamentului din partea PCRM. 

 Marian Lupu a fost remarcat de PCRM când deţinea funcţia de Şef de secţie în Ministerul 

Economiei şi Reformelor. În această capacitate, a condus negocierile de aderare a Republicii 

Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001. Ca recunoaştere a acestor merite el a 

fost promovat în funcţia de Vice-ministru al Economiei şi ulterior Ministru al Economiei în 

2003
35

. Cariera politică a lui Marian Lupu a căpătat orizonturi şi mai mari când PCRM a propus 

candidatura lui la funcţia de preşedinte al Parlamentului. Astfel, PCRM a fost partidul care a 

alimentat constant ambiţiile politice ale lui Marian Lupu, iar acesta la rândul său a urmat iniţial 

cu fidelitate politica partidului şi a lui Vladimir Voronin. Totuşi, în câteva rânduri Lupu şi-a 

permis să nu fie de acord cu Vladimir Voronin, dând dovadă de viziuni diferite de cele ale gărzii 

vechi a PCRM. Fiind un tehnocrat şi nicidecum un comunist convins, Lupu făcea parte din aripa 

reformatoare a PCRM care milita pentru reaşezarea internă a partidului pe principii noi, pentru a 

câştiga în imagine si credibilitate în relaţia cu partenerii occidentali. 

 Lupu l-a urmat pe Voronin chiar şi în timpul evenimentelor de la 7-8 aprilie, atunci când 

a fost printre primii care au declarat că a avut loc o tentativă de lovitură de stat
36

. Fiind conştient 

că trebuie să fie în graţiile lui Voronin pentru a fi nominalizat la funcţia de Preşedinte al statului, 

Lupu a continuat să facă jocul acestuia. Decizia partidului de a o nominaliza însă pe Zinaida 

Greceanîi la funcţia supremă în stat a demonstrat că Lupu nu se bucura de încrederea totală a 

liderilor partidului. Conform unor opinii, Marian Lupu nu era destul de docil, fiind o persoană 

inteligentă, şcolită şi în Rusia şi în Occident, destul de ambiţioasă şi greu controlabilă de către 

tandemul Voronin-Tkaciuc
37

. 

 În final Lupu a plecat din PCRM după ce a susţinut o conferinţă de presă în care a 

explicat motivele plecării sale din partid
38

. Incertitudinea faţă de rolul său real se păstra, 

deoarece Voronin a ezitat să-l critice dur după plecare, iar opoziţia s-a arătat rezervată faţă
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de acest gest. După multe speculaţii, la numai o săptămână de la plecarea sa din PCRM, Marian 

Lupu a devenit noul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM)
39

. Lupu a venit cu o 

întreagă echipă şi şi-a impus agenda proprie în cadrul partidului. Prin urmare, cârma PDM-ului a 

fost ferm preluată de Lupu, iar siglei formaţiunii i s-a adăugat sintagma „M.LUPU‖. Era clar că 

pentru a ajunge in Parlament, imaginea şi bagajul de încredere de care se bucura Marian Lupu în 

rândurile populaţiei vor fi principalele „arme‖ în alegeri. 

 

 Violenţele din aprilie 

 

 Alegerile din 5 aprilie au produs rezultate mixte. PLDM, PL şi AMN şi-au consolidat 

prezenţa parlamentară, în acelaşi timp PCRM a obţinut aproape jumătate din voturi, insuficient 

însă pentru alegerea preşedintelui republicii. Anunţarea rezultatelor a produs frustrare în rândul 

electoratului partidelor de opoziţie, sondajele preelectorale dând comuniştilor scoruri variind 

între 35 şi 40%. Diferenţa până la scorul oficial anunţat a fost pusă pe seama fraudelor electorale. 

Frustrarea politică s-a mutat în stradă. Încă din seara zilei de 6 aprilie, câteva mii de manifestanţi, 

majoritatea covârşitoare fiind foarte tineri, s-au adunat în cele două pieţe din centrul Chişinăului, 

piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa clădirii guvernului şi, la câteva sute de metri distanţă piaţa 

aflată între clădirea Preşedinţiei şi cea a Parlamentului. Autorităţile au fost complet luate prin 

surprindere, iar anchetele ulterioare au arătat că manifestările nu au fost organizate, ci au pornit 

de la un flash mob spontan la statuia lui Ştefan cel Mare (între cele două pieţe). În seara de 6 

aprilie, clădirea Parlamenmlui era apărată doar de câţiva poliţişti în uniforme de stradă, iar 

mulţimea ar fi putut uşor intra în incintă. Unul din autorii acestui capitol din raport a asistat în 

seara acelei zile la încercarea reuşită a liderului Vlad Filat de a calma mulţimea care era pe cale 

de a asalta Parlamentul. Liderii opoziţiei nici nu au organizat manifestările, dar nici nu au fost 

capabili să le controleze. A doua zi, pe 7 aprilie, manifestanţii în număr mult mai mare s-au 

împărţit în două grupări distincte. În Piaţa Marii Adunări Naţionale a avut loc o manifestaţie 

paşnică, cu cereri politice (repetarea alegerilor, investigarea presupuselor fraude). Paralel, la 

câteva sute de metri distanţă, atmosfera a degenerat. Manifestanţii au devastat dimineaţa etajele 

inferioare ale Preşedinţiei, apoi au asaltat pe parcursul zilei clădirea Parlamentului. Impresia 

generală a celor aflaţi la faţa locului a fost că au existat grupuri organizate care au devastat 

clădirile, sub privirea mai multor mii de privitori pasivi. Trupele de scutieri aduse la faţa locului 

au fost în general pasive şi în permanentă retragere din faţa manifestanţilor violenţi. Adunarea 

paşnică din piaţa MAN, mai numeroasă şi organizată politic de către opoziţie, a fost deplin 

ignorată în relatările evenimentelor, care s-au concentrat pe acţiunile mai spectaculoase din 

cealaltă piaţă. Impresia celor care nu s-au aflat acolo a fost că a existat o singură manifestaţie 

violentă, ceea ce e departe de adevăr. Evenimentele 
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din 7 aprilie de la Chişinău sunt un caz de manual despre cum grupuri minuscule violente pot 

deturna o manifestare politică legitimă. 

 Pe tot parcursul zilei, liderii opoziţiei au făcut apel la calm şi au chemat oamenii să se 

alăture manifestaţiei paşnice din piaţa MAN. Regimul Voronin a profitat imediat de violenţe şi a 

declarat că opoziţia încearcă o lovitură de stat, organizată din România. Ambasadorul român a 

fost expulzat, puţinii ziarişti români aflaţi la faţa locului trimişi peste graniţă, a fost anunţată 

introducerea de vize pentru cetăţenii români care vor să circule în Moldova (măsura este încă în 

vigoare la ora când redactăm acest raport). Acuzaţiile împotriva României nu au fost niciodată 

probate, singurul indiciu oferit de guvernul moldovean fiind steagurile României purtate de unii 

manifestanţi. Argumentul este unul bizar, întrucât mulţi alţi manifestanţi purtau steagurile 

Uniunii Europene, iar pe această logică UE ar trebui să fie şi ea complice la tentativa de lovitură 

de stat. Mai mult chiar, tricolorul roşu-galben-albastru este steagul comun al celor două ţări şi 

reprezintă mai degrabă un semn al naţionalităţii româneşti decât un semn oficial al statului român 

(drapelul României nu conţine nici o stemă, iar drapelul Moldovei conţine exact aceleaşi culori, 

dar cu stema statutului in mijloc – un mare număr de participanţi având această variantă a 

tricolorului). De altfel, drapelul tricolor românesc poate fi cumpărat uşor în librăriile din 

Chişinău, ca şi steagurile UE şi Rusiei. În iulie 2009 procurorul general al Republicii Moldova a 

declarat că „România ca stat nu a fost implicată în protestele din 7 aprilie
40

‖. Este singura 

revenire oficială şi la un nivel nepolitic faţă de acuzaţiile grave aduse României atunci. În 

noaptea de 7 spre 8 aprilie, forţele de ordine au trecut la represiune fără a avea un obiectiv clar, 

arestând la întâmplare sute de persoane care se mai aflau pe străzi. Două persoane au decedat în 

arestul poliţiei, având urme de violenţe. În 8 aprilie, autorităţile controlau ferm situaţia şi un 

număr mare de agenţi de ordine în civil înconjuraseră clădirile afectate în ziua precedentă. 

 

 Reacţia UE, Moldova reapare pe agendă 

 

 Reprezentanţii Uniunii Europene la Chişinău au fost şi ei surprinşi de evenimente şi au 

reacţionat cu întârziere. Reprezentantul special al UE pentru Moldova, Kalman Miszei, şi-a 

concentrat activitatea pe rezolvarea conflictului cu Transnistria şi a tins să ignore problemele 

interne ale Moldovei, stârnind revolta partidelor de opoziţie. Imediat după încetarea violenţelor, 

autorităţile au organizat un tur al clădirilor distruse pentru diplomaţii statelor Occidentale, cu 

rezultate mai degrabă contrare celor vizate. Misiunea de monitorizare a alegerilor din partea 

Parlamentului European, condus de europarlamentarul estonian Marianne Mikko s-a întâlnit cu 

ambele părţi imediat după violenţe, dar a stârnit şi ea indignare în rândul opoziţiei prin atitudinea 

critică adoptată faţă de ei. În disperare de cauză, liderii opoziţiei au pus-o în faţa faptului
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împlinit şi au organizat în clădirea primăriei Chişinău, fără să anunţe în prealabil, o întâlnire între 

şefa delegaţiei şi câteva zeci de răniţi şi rude ale celor arestaţi de poliţie. Deşi i-a acuzat pe liderii 

opoziţiei că i-au organizat un spectacol politic, Mikko a părut că îşi schimbă atitudinea după 

această întâlnire, raportul final al PE condamnând reacţia disproporţionată a forţelor de ordine. 

Modul în care Mikko s-a plasat faţă de alegeri şi de evenimentele ulterioare, a stârnit critici din 

partea colegilor din PE, atât din partea europarlamentarilor români, cât şi a altora interesaţi de 

Moldova, cum este europarlamentara britanică Emma Nicholson, şi ea membră a delegaţiei. În 

faţa valului de arestări, treptat atitudinea la Bruxelles faţă de guvernul moldovean a devenit mai 

dură. Au fost reluate în PE criticile la adresa OSCE, a cărei misiune de monitorizare a alegerilor 

a observat ca de obicei că scrutinul a fost în general corect, dar cu probleme de organizare. Asta 

a sporit nemulţumirea unor parlamentari europeni asupra colaborării cu OSCE în mai multe ţări, 

Armenia, (Georgia, Azerbaidjan unde Parlamentul European a considerat standardele OSCE prea 

laxe
41

. PE a adoptat în data de 8 mai o rezoluţie privind situaţia din Moldova, care: 

1. „condamnă în mod ferm campania de hărţuire, grave violări ale drepturilor 

omului şi alte acţiuni ilegale comise de guvernul moldovean după alegerile 

parlamentare‖ 

2. cere anchetarea cazurilor de decese petrecute în cadrul evenimentelor şi 

anchetarea cazurilor de rele tratamente şi violuri comise împotriva celor deţinuţi de 

poliţie 

3. constată că acuzaţiile că un stat membru al UE
42

 a fost implicat în 

evenimente par a fi nefondate şi nu au fost nici discutate, nici reluate în cadrul 

întâlnirilor pe care delegaţia PE le-a avut cu oficialii de la Chişinău 

4. consideră că este inacceptabil ca toate actele de protest să fie clasificate 

drept infracţiuni şi parte dintr-un complot anticonstituţional, deşi actele de vandalism 

trebuie şi ele să fie condamnate 

5. consideră că pentru a-şi păstra credibilitatea în faţa cetăţenilor Moldovei, 

UE ar trebui să se implice în mod pro-activ şi profund în gestionarea situaţiei şi cere 

Consiliului UE să ia în considerare trimiterea unei misiuni speciale în Moldova 

privitoare la respectarea legalităţii, care să asiste reformarea autorităţilor de aplicare a 

legii, mai ales poliţia şi magistratura
43

. 

 Pentru oricine este obişnuit cu limbajul diplomatic al rezoluţiilor PE, acest document 

reprezintă o condamnare dură a autorităţilor pentru reacţia lor. Ca răspuns la cererile venite din 

Parlamentul European şi a rapoartelor propriei delegaţii la Chişinău, Comisia Europeană a 

propus imediat un pachet de măsuri de urgenţă în valoare de 4 milioane de euro. Aşa numitul 

―Democracy support package‖, 
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cuprinde o serie de acţiuni de susţinere a reformei forţelor de ordine, libertăţii de exprimare, 

reconciliere politică şi restaurarea ordinii de drept. Acest pachet urmează încă a fi implementat 

de Delegaţia Comisiei în Moldova. În iunie, miniştrii de Externe ai UE reuniţi în Consiliul 

CAGRE au dat publicităţii o serie de concluzii referitoare la Moldova, unde se arată: „Consiliul 

este serios îngrijorat de încălcarea drepturilor omului care a avut loc după 5 aprilie, în urma 

alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Chemăm la o investigare transparentă, 

imparţială şi eficientă a încălcărilor drepturilor omului şi a evenimentelor din 7 aprilie, prin 

intermediul unui proces care include opoziţia şi experţi internaţionali. Consiliul subliniază că 

utilizarea violenţei în scopuri politice nu este acceptabilă. Consiliul, de asemenea, este îngrijorat 

de deteriorarea libertăţii exprimării şi libertăţii mass-media şi îndeamnă Republica Moldova să 

asigure acces egal al tuturor partidelor politice la mijloacele de informare publice, să asigure o 

distribuire transparentă a licenţelor mass-media şi să se abţină de la utilizarea presiunii 

administrative împotriva mass-media independente, organizaţiilor societăţii civile şi partidelor 

politice‖. În acelaşi timp, Consiliul a delegat Comisia să înceapă negocierea unui nou acord cu 

Moldova „îndată ce circumstanţele vor permite acest fapt‖. Următorul paragraf face referire 

indirect la relaţia dintre Moldova şi România: „În acest context, şi în scopul lansării negocierilor, 

Consiliul face apel către Republica Moldova să asigure atitudine egală faţă de toţi cetăţenii UE în 

politica sa de vize şi subliniază importanţa principiului de relaţii de bună vecinătate‖. Oficiali 

europeni intervievaţi pentru acest raport au exprimat unanim opinia că la nivel practic, începerea 

negocierilor pentru un nou acord este condiţionată de ridicarea vizelor pentru cetăţenii români, 

aceasta fiind interpretarea curentă făcută de Comisie concluziilor mai sus citate. 

 Nu este clar ce anume a urmărit guvernul de la Chişinău prin impunerea vizelor pentru 

români, cert este că a avut efecte contrare la nivel european. Cel puţin în această chestiune, 

România a fost susţinută de restul ţărilor din UE, iar condiţionarea începerii negocierilor pentru 

un nou acord de rezolvarea unui diferend bilateral între Bucureşti şi Chişinău este o dovadă fără 

precedent în această direcţie. „Vom scoate vizele pentru români atunci când Europa ne va da 

acces liber‖ a spus
44

 Voronin, declaraţie care a stârnit zâmbete condescente la Bruxelles. Efectele 

pe teren ale noii politici s-au văzut imediat, numărul de persoane şi autovehicule care au trecut 

graniţa comună fiind, după impunerea vizelor, la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului 

trecut
45

. Din 2008 România a depăşit Rusia în calitate de cel mai mare partener comercial al 

Moldovei, iar Moldova se află într-o recesiune severă (FMI a prognozat o cădere economică de 

9% pentru 2009). Astfel, politica de vize pare a fi sinucigaşă, mergând contra fluxurilor 

comerciale. De altfel, nu e singura măsură 
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bizară a regimului de la Chişinău în noul context economic. Tot Vladimir Voronin a făcut 

declaraţii cu tentă obscenă la adresa FMI
46

, o instituţie de care Moldova va avea nevoie pentru a 

face faţă plăţilor sociale în această toamnă. 

 

 Blocajul politic, repetarea alegerilor. Explicaţii 

 

 Evenimentele care au urmat alegerilor din 5 aprilie au radicalizat şi mai mult forţele 

politice. PCRM avea nevoie de un singur vot în Parlament pentru alegerea Preşedintelui, ceea ce 

a devenit cunoscut sub numele de „votul de aur‖. Candidatul PCRM pentru şefia statului a 

devenit premierul Zinaida Greceanîi, Vladimir Voronin ar fi urmat să devină preşedinte al 

Parlamentului, caz în care centrul de putere real ar fi migrat spre această funcţie, dat fiind 

controlul pe care Voronin îl exercită asupra partidului. Cele trei partide de opoziţie intrate în 

Parlament au boicotat cele două tururi de scrutin, iar PCRM a eşuat în alegerea unui nou 

preşedinte. A fost o perioadă de intense speculaţii şi tensiuni la Chişinău, foarte mulţi observatori 

aşteptând ca PCRM să găsească ―votul de aur‖ prin mituirea sau şantajarea unor deputaţi din 

opoziţie. Nu s-a întâmplat astfel şi explicaţiile cele mai vehiculate la Chişinău sunt următoarele: 

 hărţuirea declanşată de PCRM împotriva politicienilor din opoziţie înainte 

de alegeri, inclusiv printr-o serie de dosare penale, a instaurat o logică de cetate 

asediată şi de atac personalizat în cadrul opoziţiei. Politicienii din opoziţie au 

perceput astfel o prelungire a regimului PCRM ca un pericol pentru siguranţa lor 

personală; 

 seria de acuzaţii de după 7 aprilie (trădare, conspiraţie împotriva ordinii de 

stat împotriva opoziţiei versus orchestrarea violenţelor şi represiune contra PCRM) au 

făcut imposibil orice dialog politic între cele două tabere, iar politicienii din ambele 

tabere au devenit ostaticii propriei retorici dure; 

 precedentul PPDC a funcţionat ca un factor de inhibare a oricărei tentative 

de colaborare. PPDC condus de Iurie Roşea a fost mulţi ani unul dintre partidele 

fanion ale forţelor de dreapta de la Chişinău, dar cooptarea la guvernare după 2005 a 

dus la pierderea susţinerii populare şi la ieşirea din Parlament. 

 Pentru a preîntâmpina orice dezertare individuală a parlamentarilor în 

cadrul votului secret, liderii celor trei partide s-au pus de acord ca deputaţii lor să nu 

participe deloc la şedinţele de vot, astfel putând fi identificaţi uşor
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eventualii „trădători‖ care s-ar fi prezentat la Parlament. În imposibilitatea de a 

alege un nou Preşedinte, a fost declanşată potrivit Constituţiei procedura alegerilor 

anticipate. Această procedură în sine a fost un succes pentru opoziţie, principala 

cerere a manifestanţilor paşnici din 6 – 7 aprilie fiind „alegeri repetate‖. 

 

 Noua campanie electorală nouă. Alte alegeri 

 

 În data de 15 iunie, Vladimir Voronin a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului şi 

stabilirea alegerilor anticipate la 29 iulie, lucru care a stârnit multe controverse. 

Unul din motive a fost alegerea unei zile de miercuri pentru desfăşurarea alegerilor, în timp ce 

toate celelalte scrutine în Republica Moldova s-au desfăşurat în zile de duminică. În al doilea 

rând PCRM s-a grăbit să stabilească alegerile în cursul verii, când majoritatea populaţiei active 

este în concediu, acesta fiind de fapt electoratul non-comunist. În al treilea rând, studenţilor, 

dintre care majoritatea îşi fac studiile în Chişinău şi care la 29 iulie se aflau în vacanţă, le-a fost 

interzis să voteze la adresa domiciliului permanent. Comisia Electorală a motivat decizia prin 

faptul că studenţii au viză de şedere temporară la locul unde îşi fac studiile şi acolo trebuie să-şi 

exercite dreptul la vot. La rândul lor, cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare nu au putut vota într-

o zi de muncă în condiţiile în care cei mai mulţi nu s-au putut deplasa la ambasade sau consulate. 

Solicitările opoziţiei de a organiza alegerile în toamnă au fost ignorate, PCRM fiind conştient că 

în septembrie electoratul non-comunist ar fi fost mult mai numeros. 

 În şedinţa Parlamentului din 15 iunie Codul Electoral a fost modificat din nou, fiind 

scăzut pragul electoral de la 6 la 5%, iar prezenţa la vot obligatorie pentru validarea scrutinului 

scăzută de la 50%+1 vot la 1/3 din alegători. Realizând că pragul electoral mare a avut efectul 

invers de a exclude şi eventuale partide mici cu care se putea alia, PCRM spera ca în Parlament 

vor accede mai multe partide, şansele de a crea alianţe crescând. 

 În consecinţă, o replică adecvată la iniţiativele comuniştilor impunea existenţa unei forme 

de coalizare a celorlalţi actori politici importanţi. Unificarea partidelor de orientare liberală a fost 

încercată şi anterior alegerilor de la 5 aprilie, dar fără prea mult succes, fiecare partid venind cu 

propria sa viziune. Scenariul minimalist pe care cei mai mulţi îl vehiculau era ca cel puţin PL, 

PLDM şi AMN să meargă în alegeri pe listă comună, lucru care ar fi crescut şansele la un scor 

bun. Totuşi, cele trei partide au ales să candideze pe baza listelor separate, pentru a putea 

nominaliza trei membri în comisiile electorale, cu scopul de a descuraja orice tentativă de 

fraudare.
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 Campania electorală a decurs cu aceleaşi încălcări semnalate şi în cazul scrutinului din 

aprilie – utilizarea resurselor administrative de către PCRM, intimidarea concurenţilor electorali 

de către organele de ordine, infiltrarea de provocatori la întâlnirile opoziţiei cu alegătorii, 

vandalizarea panourilor electorale, favorizarea liderilor PCRM în buletinele ştiri la posturile 

publice de radio şi TV etc. Esenţa campaniei nu a fost dată de competiţia între programele 

partidelor, ci culpabilizarea pentru evenimentele din 7-8 aprilie. 

 PCRM a fost cel care a inflamat spiritele şi a dat tonul prin documentarul „Atac asupra 

Moldovei‖, realizat de un post TV afiliat puterii, în care liderii opoziţiei sunt prezentaţi drept 

principalii vinovaţi pentru provocarea protestelor şi vandalizarea Parlamentului şi Preşedinţiei. 

Nu au întârziat să apară şi replicile, fiind lansate consecutiv documentarele „În apărarea 

Moldovei‖ realizat de AMN, „Adevărul despre 7 aprilie‖ realizat de PL şi „Cutia neagră a 

Moldovei‖ realizat de PLDM. În dezbaterile televizate de la postul public de televiziune 

Moldova 1, liderii opoziţiei încercau să dovedească implicarea forţelor de ordine care acţionau la 

ordinele PCRM în acele evenimente. Pierduţi în retorica zilei de 7 aprilie, partidele au uitat să 

ofere soluţiile pe care cetăţenii le aşteptau de la viitoarea guvernare. 

 În această luptă dintre putere şi opoziţie, PDM şi Marian Lupu au optat pentru o poziţie 

echilibrată şi au acuzat ambele părţi de provocarea crizei politice, venind cu sloganul „Războiul 

politic trebuie oprit‖. PDM şi-a concentrat campania asupra criticării modului în care a fost 

condusă ţara în ultimii opt ani, necesitatea demonopolizării puterii şi refacerea echilibrului dintre 

puterile statului. 

 Şi în această campanie PCRM a mizat pe sprijinul extern, în special de la Moscova. 

Vladimir Voronin a efectuat o vizită în Rusia şi a anunţat contractarea unui credit de 500 

milioane de dolari pentru a putea face faţă crizei economice. Puţină lume a fost însă impresionată 

la Chişinău, mai ales că dobânda şi condiţiile nu erau clare, iar Voronin a lăsat să se înţeleagă că 

banii Moscovei ar depinde de o victorie a PCRM. 

 Per total, campania pentru anticipatele din 29 iulie a fost cea mai dură şi murdară 

campanie din istoria Moldovei. A lipsit de multe ori discursul civilizat, a abundat discursul 

acuzator, de multe ori fără probe sau argumente concrete, s-au folosit tehnici electorale murdare, 

iar autorităţile competente au taxat mai mult opoziţia decât PCRM. 

 Au existat probleme şi cu acreditarea observatorilor internaţionali, cum ar fi cazul 

organizaţiei ENEMO, observatorii căreia au fost arestaţi şi ulterior întorşi acasă
47

. Cu toate 

acestea, observatorii naţionali şi Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor (MIOA), au 

putut monitoriza procesul electoral. 
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 Ultimele două săptămâni de campanie s-au dovedit hotărâtoare, astfel că exit poll-ul 

realizat după consumarea alegerilor a furnizat cifre foarte aproape de cele oficiale
48

. Comuniştii 

păreau totuşi încrezători, conform declaraţiei liderilor PCRM ei ar fi cunoscut cu o zi înainte 

rezultatele acestui exit poll şi că sondajul de regulă greşeşte cu circa 5-7% scorul pe care îl 

înregistrează PCRM după numărătoarea oficială
49

. 

 Rezultatele oficiale au adus mici modificări faţă de cele ale exit poll-ului, dar nu atât de 

substanţiale încât să genereze speculaţii despre o nouă fraudare a alegerilor
50

: 

 În comunicatul său din 30 iulie MIOA a declarat: „Alegerile parlamentare anticipate din 

29 iulie 2009 din Moldova au fost în general bine administrate, permiţând competiţia partidelor 

politice care reprezintă o pluralitate de opinii. Au fost îndeplinite multe angajamente ale OSCE şi 

ale Consiliului Europei; cu toate acestea, mediul de desfăşurare a campaniei a fost afectat negativ 

de intimidare subtilă şi tratament preferenţial în reflectarea în mijloacele de informare în masă. 

Procesul electoral a subliniat necesitatea continuării reformelor democratice pentru restabilirea 

încrederii publice‖
51

. Ca de fiecare dată, MIOA a evitat un diagnostic clar şi răspicat, menţinând 

acelaşi discurs diplomatic, detaşat şi care nu obligă. Multiplele 

                                                           
48

 Exit Poll iulie 2009, realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova 

http://ipp.md/files/Barometru/Exit_Poll_29.07_ora_21_final.pdf 
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 http://stireazilei.md/2009-7-29-1071 
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 Statement of preliminary findings and conclusions for the 29 July 2009 early parliamentary elections in Moldova 
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Concurenţi electorali Voturi Procente Mandate 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
706,732 

-53,819 (7,08%) 

44,69 

-4,79 

48 

-12 

Partidul Popular Creştin Democrat 
30,236 

-16,418 (35,19%) 

1,91 

-1,13 

0 

0 

Alianţa „Moldova Noastră‖ 
116,194 

-33,961 (22,62%) 

7,35 

-2,42% 

7 

-4 

Partidul Liberal 
232,108 

+30,299 (14,97%) 

14,68 

+1,55% 

15 

0 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 
262,028 

+70,915 (37,11%) 

16,57 

+4,14 

18 

+3 

Partidul Democrat din Moldova 
198,268 

+152,570 (333,87%) 

12,54 

+9,57 

13 

+13 

Partidul Social Democrat 
29,434 

-27,432 (48,24%) 

1,86 

-1,84 

0 

0 

Partidul Ecologist „Alianţa Verde‖ din Moldova 6,517 0,41 0 
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întrebări cu privire la corectitudinea alegerilor adresate reprezentanţilor MIOA în timpul 

conferinţei de presă au rămas fără răspuns. La insistenţa jurnaliştilor de a afla dacă alegerile au 

fost libere şi corecte, moderatorul conferinţei pur şi simplu a pus capăt conferinţei de presă
52

. 

 În schimb, Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009‖, formată din 

şapte ONG-uri din Moldova a declarat că alegerile au fost incorecte şi parţial libere. Motivele 

invocate au fost: intimidarea concurenţilor electorali, multiplele cazuri de tratament 

discriminatoriu, utilizarea resurselor administrative, oferirea de cadouri electorale, manipularea 

masivă a opiniei publice, întocmirea incorectă a listelor electorale, cazuri de votare frauduloasă 

etc.
53

 

 Problema listelor electorale a existat şi la 29 iulie, deoarece în majoritatea secţiilor de 

votare au fost folosite aceleaşi liste de la 5 aprilie. Un studiu realizat de Institutul pentru 

Drepturile Omului din Moldova a recomandat consolidarea cadrului legislativ în materie 

electorală, necesitatea de training pentru autorităţile publice locale în ceea ce priveşte alcătuirea 

listelor electorale şi coordonarea acestui proces de către CEC, punerea la punct a unui mecanism 

de verificare a listelor de către populaţie şi partidele politice şi definitivarea creării registrului 

electronic al alegătorilor
54

. 

 

Noua alianţă politică – perspective 

 

 Rezultatele scrutinului din iulie au dus la un blocaj politic de sens invers celui provocat 

după alegerile din aprilie. Atunci, PCRM avea o majoritate parlamentară simplă care i-ar fi 

permis să guverneze, dar nu putea alege Preşedintele ţării. După iulie, opoziţia, împreună cu 

PDM, se află în exact aceeaşi situaţie: are majoritate simplă, 53 de mandate, dar nu poate alege 

un Preşedinte fără 8 voturi de la PCRM. Iniţiativa a trecut însă în partea opoziţiei şi acum aceasta 

se află în căutare de „trădători‖ de la comunişti. Dintre cele patru partide, PLDM şi PDM îşi 

dispută deocamdată doar amical întâietatea, fiecare cu argumentele sale: PLDM pentru că obţinut 

cele mai multe voturi, PDM pentru că e mai bine situat pentru a atrage voturi de la PCRM. 

 Scenariile vehiculate la Chişinău sunt multiple, de la schimbarea Constituţiei pentru 

alegerea directă a şefului statului (deşi e nevoie de o majoritate parlamentară chiar mai largă 

pentru schimbarea Constituţiei şi de avizul Curţii Constituţionale, dominată de oameni numiţi de 

Voronin) până la oferirea unor avantaje concrete în funcţii şi avantaje economice aripii tinere şi 

pragmatice din PCRM. La rândul său, în 
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PCRM se manifestă două curente de opinii, unul care doreşte rămânerea la putere cu orice preţ şi 

un altul care mizează pe faptul că o coaliţie fără PCRM va fi divizată, va fi spulberată electoral 

de criza economică şi PCRM se va întoarce triumfal la conducere după eventuale alegeri 

anticipate (repetând scenariul din 2001, când a câşdgat masiv pe fondul eşecului autoprovocat al 

coaliţiei de dreapta). Deocamdată, liderii PLDM, PDM, PL şi AMN au anunţat crearea unei 

coaliţii polidce, numită la propunerea liderului PL Mihai Ghimpu, Alianţa pentru Integrare 

Europeană (AIE). Alianţa îşi propune în programul constitutiv restabilirea ordinii de drept şi 

reformarea statului, depăşirea crizei economice, realizarea autonomiei locale, reluarea 

negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean, integrarea europeană (semnarea unui 

nou acord cu UE, restabilirea relaţiilor amicale cu România, eliminarea vizelor pentru români, 

semnarea acordului privind micul trafic de frontieră cu România). 

 Liderii celor patru partide au fost destul de reţinuţi în declaraţii şi puţine informaţii au 

ieşit public privind negocierea funcţiilor. Se pare că cel mai râvnit post este cel de Preşedinte al 

Parlamentului, care asigură bună vizibilitate publică şi stabilitate (preşedintele poate fi demis 

doar cu trei cincimi din voturile deputaţilor). Paradoxal, postul de şef la guvernului e mai puţin 

râvnit, poate şi pentru că există aşteptări pesimiste privind criza economică. De altfel, negocierile 

între cele patru partide au fost impulsionate de o întâlnire avută cu reprezentanţii Băncii 

Mondiale şi cu reprezentantul special al UE la Chişinău unde li s-a prezentat situaţia economică 

a ţării. După evaluări optimiste există fonduri pentru plata pensiilor, beneficiilor sociale şi pentru 

salariile bugetarilor doar până în septembrie – octombrie, iar Moldova are disperată nevoie de un 

împrumut extern de urgenţă. FMI, alături de Banca Mondială şi de Comisia Europeană, are 

pregătit un pachet de urgenţă care gravitează în jurul sumei de 1 miliard de euro. După spusele 

unui oficial European intervievat pentru acest raport, ―suntem pregătiţi să-i ajutăm şi va fi nevoie 

de o intervenţie indiferent cine face guvernul, oricine va avea nevoie de acest ajutor, dar am 

prefera să fie opoziţia‖. Puţină lume în afara susţinătorilor fanatici ai lui Voronin din presă crede 

la Chişinău că promisiunea unui împrumut rusesc de 500 milioane de dolari, vehiculată de 

Voronin în campania electorală, este una realistă. De altfel, din puţinele informaţii concrete care 

au reieşit, era vorba despre 150 de milioane doar împrumut în bani, restul urmând a fi ajutor 

material şi resurse energetice, puţin utile în contextul crizei bugetare. 

 Scenariile nu sunt optimiste nici în condiţiile în care AIE va putea aduna voturile 

necesare pentru alegerea unui Preşedinte şi pentru crearea guvernului. Analizele care abordează 

subiectul oscilează între pesimism cu accente catastrofice
55

 şi pesimism cu ceva speranţe 

ataşate
56

. Moldova nu are o tradiţie pozitivă a guvernărilor în coaliţie.
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În urmă cu 10 ani, Alianţa pentru Democraţie şi Reformă a adunat forţe diverse care doreau 

stoparea PCRM. ADR a înregistrat ceva succese în reformarea economiei, dar a fost sabotat de 

neînţelegerile dintre parteneri. Oricum ar fi, prioritatea unei eventuale guvernări non-PCRM ar 

trebui să fie demontarea monopolului puterii
57

 PCRM prin reforma administraţiei, reformarea 

structurilor de forţă ale statului, liberalizarea presei şi diversificarea patronatului în media, 

reforma justiţiei. În varianta pesimist moderată, un guvern AIE ar trebui să facă nişte progrese 

ireversibile în aceste domenii înainte să piardă puterea. 
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