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 TANDEMUL PUBLIC RELATIONS  
– CAMPANIE ELECTORAL 1 

 
Oleg CRISTAL 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politice i Administrative, 
Catedra de tiin e Politice i Administrative, 

Competitor 
 

An electoral campaign in itself represents a very complex process of 
both formal and informal actions. The leading element within a modern elec-
toral campaign, and specific for a pluralistic society, is the Public Relations 
(PR), without which nowadays-competitive elections become hard to concei-
ve. This article makes an attempt to define the PR activities and its correlati-
ons with an electoral campaign. In this regard, a divers range of PR approa-
ches were utilised, presenting indeed a complex set of definitions gathered 
from different sources like Occidental, Romanian and Russian scholars. This 
research also points out the link between PR and an electoral campaign, em-
phasising that PR was manifested as a necessity to develop an efficient and 
“civilised” electoral campaign. At the same time, the author speaks about the 
so-called “Black PR” phenomenon, which often is amoral and even illegal. 
In the conclusive part, this article presents a link to bibliographic material 
on this subject, which can be of great help for the people interested in the PR 
subject. 

 
Este pe deplin recunoscut c  termenul de “public relations” (PR) a ap rut 

în Statele Unite ale Americii. El a fost utilizat pentru prima dat  de c tre al 
treilea pre edinte al Statelor Unite Tommas Jefferson, care în “A aptea adre-
sare c tre Congres” a sa, datat  cu anul 1807, a men ionat despre “public re-
lations” utilizând-l ca sinonim pentru a exprima “relation for the general 
good” (rela ii pentru binele comun). Dezvoltarea fulminant  a mass-media în 
prima jum tate a sec. XIX în SUA a dus la apari ia unei noi profesii – agent 
de pres , care se ocupa de organizarea lucrului cu presa. Anume persoana ca-
re de inea aceast  profesie este considerat  drept premerg torul profesiei de 
piarist (“piarmen”).  

                                                
1  Recenzent – doctor în tiin e politice Ana MARGARINT 
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Cu toate acestea “p rintele” PR este considerat A.Le, care a început s  
activeze serios în acest domeniu în 1903, lucrând în staff-ul Partidului Demo-
crat din SUA. Ulterior el a creat un birou propriu, care se ocupa de consulta-
rea în domeniul comunica iei. 

O dezvoltare intensiv  a PR ca disciplin tiin ific  s-a înregistrat în anii 
20 ai secolul trecut i este legat  de numele lui E.Bernase. În 1923 a ap rut 
cartea sa Crystalling the public opinion (Cristalizarea opiniei publice), dedi-
cat  practicii de PR. În acela i an (1923) la Universitatea din New-York a 
fost deschis  prima catedr  de rela ii publice, la care Bernase a sus inut un 
curs referitor la practica i eticheta de PR.  

În Europa primele servicii de rela ii publice au ap rut dup  al II-lea r z-
boi mondial, care, potrivit mai multor cercet tori, a servit drept imbold pentru 
dezvoltarea mai intens  a PR în Anglia i Fran a. Primii speciali ti în PR din 
Marea Britanie au fost instrui i în baza Ministerului Informa iei de R zboi i 
altor servicii militare, care aveau practic  de activitate propagandistic i de 
agita ie.  

Printre factorii care au influen at dezvoltarea PR în perioada postbelic  
i, practic, pân  în zilele noastre sunt: 

- apari ia i dezvoltarea concep iei de “filozofie a campaniei” în anii 50-
70 ai secolului trecut; 

- rgirea pe ii i, ca rezultat, necesitatea elabor rii unei politici multina-
ionale i l rgirea cercului peroanelor interesate de via a socio-politic  (anii 

70-90 sec. XX); 
- interna ionalizarea sistemelor de comunicare în mas , apari ia noilor 

poluri de influen are politic , modificarea stereotipurilor ideologice în pragul 
sec. XXI.2 

Actualmente pe pia a de PR exist  monopoluri i agen ii transna ionale. 
Majoritatea universit ilor prestigioase preg tesc (instruiesc) speciali ti în re-
la ii publice, profesia respectiv  fiind una din cele mai prestigioase i bine 
pl tite în întreaga lume.  

De i practica de PR are o existen  lung , pân  la moment problema de-
finirii institu ionale a piarului nu a fost efectuat i nici a func iilor sale so-
ciale. 

În pofida faptului c  PR are o tradi ie suficient de bogat , iar eficien a te-
hnicilor sale în elaborarea comunic rii eficiente a fost recunoscut  oficial, pâ-

 la moment mai continu  discu iile în lumea tiin ific  referitor la dreptul la 

                                                
2 .  public relations. – , 1995, 

.27. 
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existen  de sine-st toare a Public Relations în calitate de activitate speci-
fic  uman , precum i a dreptului acesteia de a fi numit tiin .  

Multe discu ii în leg tur  cu PR au ap rut îns i din simpla denumire a 
acestei ac iuni. Sunt mai multe variante prin care este numit  aceasta. Prima 
ar fi denumirea sa în original, adic  în limba englez  – public relations. Este 
utilizat  denumirea abreviat  a sa devenit  notorie – PR, deseori f cându-se 
uz i de o alt  sintagm  cum ar fi piar. Bineîn eles, c  a existat, firesc lucru, 
o traducere a sa în limba român . De fapt este vorba de traduceri, fiind utili-
zate dou  variante:  

1. rela ii cu publicul;  
2. rela ii publice.  
Aceste dou  variante aparent identice, au stârnit suficiente polemici asu-

pra problemei, care este totu i varianta cea mai acceptabil . De remarcat  c  
i în limba rus  public relations este tradus în dou  variante: -

 i . 
Mul i dinte cercet tori sunt înclina i s  utilizeze totu i sintagma rela ii 

publice ( ), considerând c  rela ii cu publicul (  
) are un alt con inut. Iat  ce spune în acest sens autorul 

rus S.M.Tucikov. Mai întâi de toate el consider  utilizate corect trei variante: 
originalul în englez  (public relations), abrevierea sa englezeasc  – PR i, în 
traducere, rela ii publice. El este împotriva utiliz rii variantei piar, motivând 

 fonetic ele se citesc ca r. În favoarea traducerii a public relations ca 
rela ii publice, potrivit lui Tucikov, vorbe te îns i esen a acestui fenomen. 
El continu  s  men ioneze c  unul din scopurile principale ale PR este stabi-
lirea unei comunic ri bilaterale eficiente, în regim de dialog. În opinia dânsu-
lui sintagma rela ii cu publicul este caracteristic  modului de comunicare 
unilateral .3 

Unul din elementele care face ca rela iile publice s  se deosebeasc  de 
rela ii cu publicul este arealul de ac iune. Pe când rela iile cu publicul se re-
fer  la rela ii cu publicul intern sau extern, rela ii publice are un câmp de acti-
vitate mult mai vast (crearea imaginii, solu ionarea situa iilor de criz , consi-
lierea liderilor în privin a imaginii proprii i a institu iei, organizarea eveni-
mentelor speciale, scrierea i editarea de mesaje etc.) i care îl include pe pri-
mul (rela iile cu publicul).  

Cercet torii care identific  îns  no iunile de rela ii publice i rela ii cu 
publicul sus in c  toate ac iunile întreprinse de c tre specialistul în PR se fac 
doar pentru publicul unei organiza ii (grup institu ionalizat) indiferent care ar 

                                                
3 . : , -

. //  ,  12,  2, 2001, .16-26. 
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fi el din interior sau din exterior. i aceast  opinie are dreptul la via , de i ar-
gumente înclin  balan a spre diferen ierea între aceste dou  no iuni i ac iuni, 
de i, s  recunoa tem, o discrepan  mare nu exist  între ele. 

În sus inerea acestei p reri este i traducerea în alte limbi a public relati-
ons. De exemplu, varianta francez  sun  relations publiques, iar în german  
offentlichkeitsarbeit.  

Unele neîn elegeri sunt i la interpretarea statutului ontologic al PR. Ast-
fel, unul dintre cercet tori cu autoritate din acest domeniu, englezul S.Black 

 o astfel de interpretare PR: “Aceasta este o tiin , o art , o îmbinare de 
metode i tehnologii folosite de subiect pentru a atinge armonia cu mediul ex-
terior prin intermediul în elegerii reciproce, bazat  pe informarea complet i 
veridic ”.  

O alt  interpretare a PR a dat-o, la începutul secolului XX, E.Bernase: 
“Public relations reprezint  eforturile îndreptate spre a convinge opinia pub-
lic  de a- i schimba concep ia sau comportamentul s u, precum i a armoni-

rii activit ii organiza iilor în raport cu interesele societ ii i invers”.4 
O pozi ie asem toare în definirea statutului PR o are Institutul Britanic 

de Rela ii Publice: “Public relations reprezint  un ansamblu de eforturi de 
durat  îndreptate spre crearea i men inerea unor rela ii de încredere, inclusiv 
între organiza ie i societate”.  

Majoritatea cercet torilor ru i, cum ar fi G.G.Poce ov, E.N.Pa en ev. 
A.N.Ciumikov, V.G.Koroliko .a., sunt adep ii aceleia i interpret ri – PR ca 
activitate practic . Potrivit lui Tucikov o astfel de abordare a PR este unilate-
ral , prin care practica este deta at  de teorie ( tiin ). Koroliko define te pu-
blic relations ca un sistem special de gestionare a informa iei cu scopul de a 
forma o opinie favorabil  la public. În acest caz, opineaz  Tucikov, PR nu 
mai poate fi deosebit de propagand .  

O interpretare deosebit  a PR este dat  de c tre teoreticienii americani 
V.Hazleton i C.Botan, care o definesc ca o disciplin tiin ific  ce se dezvol-

 dinamic i care ine de tiin ele speciale.  
Participan ii la prima Adunare mondial  a asocia ilor de PR, desf urat  

la Mehico în 1978 i ca a reunit peste 30 de asocia ii na ionale i regionale de 
PR, au definit PR ca “art i tiin  social  care permite analizarea tendin e-
lor, prezice consecin ele lor, consult  conducerea organiza iei i realizeaz  în 
practic  programele de ac iuni stabilite dinainte, care la rândul lor servesc in-
tereselor, atât a organiza iei, cât i a societ ii”.  

                                                
4 Ibidem. 
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Rela iile publice pot fi definite ca “ansamblu de mijloace folosite de c t-
re institu ii i întreprinderi pentru a crea un climat de încredere i simpatie în 
rândul propriului personal, precum i în rândurile publicului”.5 

În felul acesta putem s  eviden iem tandemul “ tiin -practic ” al PR. 
Pentru a avea un suport mai sigur în ac iunile de PR, deci i un efect scontat, 
trebuie s inem cont de nivelul teoretic ( tiin ific) care amplific  rezultatul 
ac iunii.  

În anul 1975 una din funda iile americane (Foundation for Public Relati-
ons Research and Education) a eviden iat circa 500 de defini ii date PR. Ace-
ste defini ii au fost analizate i, prin sinteza lor, a fost dat  o interpretare a pu-
blic relations. Cercet torii sus in c  principala “calitate” a acestei defini ii es-
te “lungimea i nu claritatea sa”.  

Iat  care este defini ia dat  de c tre acest centru de studii. “Public relati-
on” este o func ie specific  de conducere, care contribuie la stabilirea i me-

inerea comunic rii, în elegerii reciproce i cooper rii între organiza ie i 
societate, rezolvarea diferitor probleme; ajut  la conducerii organiza iei s  
fie informat despre opinia public i la timp s  reac ioneze la ea; eviden iaz  
i st ruie asupra principalului obiectiv al conducerii – a servi intereselor so-

ciet ii; ajut  conducerii s  fie preg tit  în fa a diferitor schimb ri i s  le 
foloseasc  maximum de eficient; joac  rolul “sistemului de identificare” a 
pericolului i ajut  s  fie st pânite tendin ele nedorite; utilizeaz  cercet rile 
i descoperirile, bazate pe normele etice de comunicare în calitate de mijloa-

ce de baz  ale activit ii. 
Autorul rus V.Komarovski subliniaz  c  PR apare doar la o etapa speci-

fic  de dezvoltare a societ ii civile odat  cu apari ia institu iilor sale funda-
mentale (partide, mass-media, sindicatele), când statul i cet enii sunt în ra-
port de interdependen . 6 

O importan  deosebit  pentru cercetare o are evolu ia PR i rolul s u în 
construirea unei comunic ri moderne eficiente. Unii cercet tori sunt de p re-
re c  PR a ap rut în perioada primelor rela ii sociale i inter-grupale. Al i 
autori, la p rerea c rora ader i eu, consider  îns  c  la aceast  etap  s-au pus 
bazele doar a comunic rii publice. În ce prive te PR sunt de p rere c  a ap -
rut odat  cu primele democra ii participative, unde s-a profilat necesitatea 
unei astfel de ac iuni. Anume aici se reliefeaz  leg tura tandemului “rela ii 
publice – campania electoral ”, prin urmare, rela iile publice au ap rut ca o 
necesitatea pentru desf urarea eficient i “civilizat ” a unei campanii elec-
torale.  
                                                
5 Stanciu . Rela ii publice i comunicare. - Bucure ti, Teora, 2001, p.28. 
6  – « » - -

. / . . . . - , 1997, c.10. 
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Cu siguran  procesul electoral a ap rut mult înaintea rela iilor publice. 
Dezvoltarea societ ii a necesitat perfec ionarea tehnicilor utilizate în persua-
darea aleg torilor, în special dup  ce votul a devenit “universal i liber expri-
mat”. Propaganda a fost pe larg utilizat  în campania electoral , mai este uti-
lizat i la moment, dar în propor ii reduse. Locul ei a fost luat de c tre PR.  

O campanie electoral  presupune concuren . O concuren  a persoane-
lor, a ideilor, a programelor, a metodelor de realizare a politicilor propuse 
etc., care deseori sunt asem toare. În acest caz aleg torul este pus în situa-
ia fireasc  de a alege, a alege pe “cel mai bun” sau pe “cel mai apropiat ideI-

lor sale”. În lumea occidental  a fost dep it timpul când popula ie alegea do-
ctrinele: comuniste sau socialiste pentru c  sunt muncitori sau rani, liberale 
sau conservatoare pentru c  sunt oameni de afaceri sau reprezentan i ai nobi-
limii / burgheziei. Prezen a în Statele Unite a doar dou  partide care se suc-
ced la putere (Partidul Republican i Partidul Democrat) denot  faptul c  ele 
sunt alese nu pentru doctrinele sale de clas  sau orientate doar c tre un grup 
de persoane, ci pentru programele sale economice, de politic  intern i exter-

. 
Deseori apare întrebarea, care, aparent este una lipsit  de sens, în reali-

tate fiind una fireasc i cu temei solid “a fost ales cel mai bun” sau dac  “op-
iunea electoratului a fost cea mai oportun ”. De regul  se spune c  votul 

acordat pentru concurentul un concurent sau altul este pentru c  el “va repre-
zenta cel mai reu it interesele mele / noastre” în organele elective sau “este 
cel mai competent”. Dar nu tot timpul aceasta coincide cu realitatea. Un fac-
tor care influen eaz  foarte mult alegerea f cut  de c tre popula ia cu dreptul 
de vot este campania electoral  organizat  de concurentul respectiv. E ca i în 
pia a de liber schimb, cu cât mai bine î i vei promova produsul, cu atât mai 
mult venit (voturi) vei acumula. Nu în z dar rela iile publice se practic  pe 
larg în domeniul economic. Toate firmele care in la imaginea sa i la ceea ce 
fac au departamente sau servicii de rela ii cu publicul / rela ii publice.  

Tandemul “rela ii publice – campanie electoral ” are i un alt aspect, cel 
legal i, într-o oarecare m sur , moral. Campaniile electorale, sunt, în mod 
obligatoriu, reglementate de c tre diferite acte normative, principalul fiind 
Legea Suprem , care fixeaz  principiile de baz  a desf ur rii alegerilor, Co-
dul electoral, alte acte normative speciale. Potrivit Codului Electoral al Repu-
blicii Moldova, campania electoral  reprezint  „perioada de activitate care se 
desf oar  cu scopul de a-i determina pe aleg tori s i exprime voturile pen-
tru alegerea unui sau altui concurent electoral i care începe, pentru fiecare 
concurent electoral, la data înregistr rii acestuia de c tre Comisia Electorale 



 11 

Central  sau de consiliul electoral de circumscrip ie i se încheie la data ex-
cluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua vot rii”.7 

Toate ac iunile legate de campanie electoral  urmeaz  s  se încadreze în 
limitele legisla iei i, de dorit, ale bunului sim . Aici apare problema utiliz rii 

a-numitului “PR negru”, care, “ab initio” este amoral, deseori fiind i ile-
gal. De i, cum am men ionat, utilizarea “PR-ului negru” este lipsit de etic , 
nu toate aceste ac iuni sunt i ilegale. De exemplu, publicarea unei fotografii 
montate a contracandidatului în corpul unei alte persoane (a unui dictator cu-
noscut, a unui mafiot etc.). Este ilegal  îns  publicarea sau prezentarea unor 
date în care contracandidatul este învinuit c  a violat o minor , aceasta, f  
argumente serioase, este penibil  de o pedeaps  penal  (calomnie). 

Majoritatea teoreticienilor sus in c  în lumea contemporan  a sporit im-
portan a personalit ii omului, ceea ce impune organiza iile s  împ rt easc  
sentimentele demnit ii i libert ii omului i s -l trateze mai mult decât un 
simplu “consumator”. Speciali tii sus in c  fiind “un copil al democra iei”, 
PR se deosebe te esen ial de propagand , care, în opinia lor, este “un atribut 
al totalitarismului”. Potrivit acestor autori, deosebirile de baz  constau în sco-
purile lor. Scopul principal al PR, opineaz  ace ti autori, este stabilirea în ele-
gerii, pe când al propagandei i manipul rii este de a forma la obiectul influ-
en ei  a unei opinii necesare i de a-l face s  ac ioneze într-un fel sau altul.  
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This article is dedicated to comparative analysis of the development of 
local self-government in two post-Soviet states, Ukraine and Belarus, from 
the beginning of 1990-s till nowadays. The short overview of current legisla-
tion on the problem is given. The author analyses the main juridical and poli-
tical problems of establishing in both countries such standards of local de-
mocracy, which will be close to the demands of the European Charter on Lo-
cal Self-Government. As main problem in Ukraine the insufficient level of po-
litical culture and political traditions is outlined. In Belarus the main prob-
lem is amalgamation of local self-government and executive branch of state 
power, and above-mentioned problems are also present. Using the elements 
of comparative approach the author managed to outline other specific featu-
res of local self-government in mentioned countries. The current projects of 
reforms are also being analyzed. One of the main conclusions is that theory 
and practice of local self-government in Ukraine are closer to the norms of 
European Charter on Local Self-Government, though there are enough prob-
lems in both countries to be solved in close future. 
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PROCLAMAREA SUVERANIT II I INDEPENDEN II 
CA PREMIS  A INSTAUR RII REGIMULUI POLITIC 

DEMOCRATIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA23 
 

Ion DUMINICA 
Republica Moldova, Chi in u 

Academia de tiin e a Moldovei 
Institutul de Filosofie, Sociologie i Drept 

doctorand 
 

This article retells the process of setting up democracy in the Republic of 
Moldova. It's basis was the proclamation and afterwards the adoption by the 
Parliament of the Republic of Moldova on the Declaration on the sovereignty 
of the Moldavian S.S.R. and the Declaration of Independence. A very decisive 
factor was the collapse of the Soviet Union and of the three pillars of the So-
viet federalism: the justice, the army and the Communist Party monopoly as a 
guiding and leading force of the Soviet society. In this way, proclamation of 
the sovereignty and the independence of the Republic of Moldova was a pre-
mise to set up the democratic political regime in the country. The author per-
forms a theoretical-applicable analysis of the notions of Sovereignty and In-
dependence, reflecting the historical evolution of these two definitions, voiced 
by many politicians on the subject of the notions mentioned above. Concur-
rently, within this study, the author describes the internal legal framework 
that stood at the grounds of the creation of the main political institutions: the 
Government and the Presidency of the Republic of Moldova.  

 
Suveranitatea provine de la cuvântul "suveranus” care în limba latin  în-

seamn  "cel mai de sus". Sensul etimologic al cuvântului exprim  suveranita-
tea în termenii de putere suprem . Termenul în cauz i l-a p strat acest sens 
ini ial de-a lungul evolu iei sale istorice, preluând noi elemente i determi-

ri. În prezent no iunea de suveranitate s-a precizat i s-a conturat ca un ve-
ritabil concept tiin ific. Procesul de îmbog ire i clasificare a con inutului 
conceputului de suveranitate a fost determinat de împrejurarea c  fiec rei 
epoci istorice a avut tipul s u de suveranitate. În acest sens, Maurice Duver-
ger în lucrarea sa "Institutions politique et droit constitutionelle" precizeaz  

 fiec rei forma iuni sociale îi corespunde un anumit tip de suveranitate: pe-
ntru orânduirea primitiv  el apreciaz  c  era caracteristic  suveranitatea tribu-

                                                
23 Recenzent - doctor-habilitat în tiin e filosofice, academician Alexandru RO CA 
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lui asupra familiilor i a fra ilor; în Evul Mediu, suveranitatea seniorilor feu-
dali, iar în prezent, suveranitatea statelor-na iuni. 

Se poate aprecia c  în istoria gândirii politice pân  în sec.XIX au existat 
dou  mari doctrine asupra suveranit ii: 

Doctrina teocratic , care în elegea suveranitatea de ordine divin  întru-
cât suveran este acela care, în ultim  instan , guverneaz  totul i hot te 
totul. Suveranii de pe p mânt (faraonii Egiptului, regii Orientului apropiat, 
împ ra ii Romei antice), nefiind decât trimi ii puterii divine sau intermediarii 
acesteia.  

Doctrina ra ionalist , concepe suveranitatea ca pe un atribut al puterii 
mânte ti reprezentat  de stat, na iune, popor sau monarh24.  

De la unii gânditori catolici ai Evului Mediu pân  la ilumini tii i materi-
ali tii francezi, de la ideologii revolu iei din 1789 pân  în prezent, concep iile 
asupra suveranit ii au provocat diverse în elesuri ale conceptului de suvera-
nitate în func ie de epoc , curente, ideologii. Conceptul a fost elaborat pe par-
cursul secolelor XVI i XVII în urma efortului filosofilor de a justifica (în ra-
port cu feudalii ce f râmi au unitatea statal ) absolutismul regal, cultivând 
mitul puterii de natur  divin .  

Un gânditor notoriu, care a precizat atributele fundamentale ale suverani-
ii, a fost Jean Bodin, care, în "Les six livres sur la Republique", a dezvoltat 
tiin a statului", elaborând o teorie ampl  asupra suveranit ii. Acest conte-

mporan al r zboaielor religioase a caracterizat suveranitatea ca fiind una, in-
divizibil i incomunicabil , precizând caracteristicile de baz  ale conceptului 
modern de suveranitate, de i a v zut realizarea deplin  a acestor prerogative 
ale suveranit ii în cadrul statului monarhic centralizat.  

Concep ia lui Bodin este continuat  de doctrina "dreptului natural" al c -
rei întemeietor a fost Hugo Grotius. Concepând statul de origine contractual , 
Hugo Grotius a subliniat leg tura intim  între stat i suveranitate, de i a pos-
tulat puterea suveran  ca apar inând nu poporului ci conduc torului militar 
suprem al rii.  

Una dintre cele mai proeminente figuri ale acestei perioade este Thomas 
Hobbes, continuatorul tradi iei materialiste a lui Francis Bacon în filosofie i 
a lui Jean Bodin în gândirea politic . El consider  c  puterea  nu poate fi exe-
rcitat  de un singur om, ci de c tre stat, expresia voin ei tuturor, care ca rezul-
tat al contractului dintre oameni, de ine i suveranitatea absolut , discre iona-

. În lucrarea sa "Leviathan", Thomas Hobbes, enun ând sarcinile puterii su-
verane: posibilitatea de a elabora i a abroga legile, de a declara r zboi i  a 
încheia pace, de a judeca procesele, de a alege func ionarii, magistra ii i con-

                                                
24 Florea E. Independen a i suveranitatea. - Bucure ti: Editura Politic . 1977, p.17 
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silierii etc., adaug  la atributele cunoscute ale suveranit ii înc  unul deosebit 
de important - legitimitatea. Ca urmare, în concep ia lui Hobbes, suveranita-
tea este acel atribut fundamental al statului în virtutea c ruia el, statul, n scut 
din contract, poate face în chip legitim ceea ce un cet ean sau mai mult la un 
loc nu ar putea întreprinde.  

Ca i predecesorul s u - Bodin, Hobbes consider  monarhia ca fiind cea 
mai bun  form  de guvern mânt al statului suveran, subiectul suveranit ii 
trebuie s  fie dup  el, monarhul. În consecin , a fost necesar  elaborarea teo-
riei suveranit ii coroanei teorie care a pus, dealtfel, bazele conceptului de su-
veranitate i care a stipulat c : 

Suveranitatea este indivizibil , fapt pentru care nici un principe nu poate 
dispune de ea dup  bunul s u plac. Transmiterea sa este determinat  de prin-
cipiile constitu ionale vizând faptul c  masculinitatea este imprescriptibil , 
puterea regal  fiind permanent . 

Suveranitatea este inalienabil , în sensusl c  nimeni nu poate dispune de 
suveranitatea coroanei, de bunuri materiale ca i de dreptul la putere. 

Aceste atribute ale suveranit ii sunt p strate, pe parcurs schimbându-se, 
de la una la cealalt , doar subiectul suveranit ii25. 

Ilumini tii francezi ai sec. al XVIII-lea definesc ideea suveranit ii în ba-
za democratic . Figura central  a acestei epoci, J.J.Rousseau, dezvolt  teoria 
suveranit ii într-un spirit cu totul nou, revolu ionar pentru aceea epoc . Dup  

rerea sa, condi ia istoric , ce a determinat apari ia statului a fost proprieta-
tea privat , generatoarea inegalit ii sociale. Astfel, puterea de stat nu poate fi 
temelia ordinii publice, a p cii i  securit ii, în consecin , nu poate fi un su-
veran legitim. Singurul suveran legitim posibil, spune Rousseau, este popo-
rul, na iunea întreag . Aceast  idee a fost adoptat  de ideologii revolu iei fra-
nceze din 1789. Declara ia drepturilor omului i ale cet eanului au con inut 
dou  elemente esen iale: 

a) dreptul asupra propriet ii private este inalienabil; 
b) principiul suveranit ii poporului, a întregii na iuni ca atribut inaliena-

bil al statului26.   
Având în vedere toate aceste elemente se impune o prim  precizare: su-

veranitatea na ional i suveranitatea de stat sunt dou  no iuni apropiate,  
dar care nu se identific  în mod absolut. Suveranitatea na ional  se refer  la 
dreptul poporului fiec rei ri, al fiec rei na iuni de a- i stabili sistemul s u 
social-politic i forma de guvernare, conform voin ei sale, f  interven ie din  
afar . Aceasta implic i obliga ia dintre statele existente de a nu împiedica o 

                                                
25 Voiculescu M. Istoria doctrinelor politice. - Bucure ti: Hyperion XXI 1992, p.35-36 
26 Constant B. Despre suveranitatea poporului. // Arena Politicii, Nr.10, 1997, p.3-4 
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na iune s i hot rasc  soarta a a cum dore te, inclusiv voin a ei  de a- i crea 
un stat propriu; aceasta implic  în egal  m sur , dreptul na iunii de a avea o 
cale proprie de dezvoltare. Alegerea liber  a c ii de dezvoltare politic  este o 
chestiune fundamental  a fiec rui popor, un element important al independe-

ei i suveranit ii na ionale.   
Suveranitatea de stat se refer  la dreptul statului de a- i realiza de sine 

st tor politica sa intern i extern , respectând drepturile altor state i nor-
me unanim admise ale dreptului interna ional. Suveranitatea de stat exprim  
suveranitatea na ional , este forma de manifestare în actul a primei. De aceea, 
este i firesc s  se considere c  înc lcarea suveranit ii de stat înseamn  igno-
rarea drepturilor suverane ale na iunii c reia apar ine statul. Suveranitatea de 
stat s-a format istoric în baza monopoliz rii func iilor de stat într-un centru 
politic unic al rii. Din aceast  baz  format  istoric a suveranit ii de stat de-
curg criteriile ei caracteristice: unitatea suprema iei teritoriale, dreptul la 
autoorganizare i independen  politic  extern . Deci suveranitatea prin no i-
unea sa este un semn calitativ al statului, care nu poate fi împ it, limitat sau 
cedat formal altui stat27. 

O a doua precizare care se impune este aceea a l muririi raportului dintre 
suveranitatea i independen . Ambele no iuni se implic  una pe alta, deve-
nind aproape sinonime întrucât faptul c  na iunea este autoritatea suprem  nu 
are alt în eles decât c  ea este suveran  în interiorul s u – ceea ce implic  lo-
gic c  na iunea trebuie s  decid  de sine st tor i s  fie independent  în re-
la iile sale cu alte na iuni i popoare. Fiind corelative, îns , no iunile de inde-
penden i suveranitate nu se confund .  

Independen a înseamn  autonomie, neatârnare, absen a raporturilor de 
subordonare i dominare. Independen a este atributul fundamental al statului, 
constând în dreptul s u de a- i hot rî singur, f  amestec din afar , propriile 
destine. În mod curent, se folosesc termenii de independen a na ional , poli-
tic i economic .  

Independen a na ional  este  existen a  unui  popor  sau  a  unei  na iuni  ca  
entitate distinct i liber  de orice fel de tendin e de dominare, de amestec în 
treburile interne ale celorlalte popoare. Independen a politic  reprezint  drep-
tul unui stat de a- i rezolva liber toate problemele sale interne i externe, f  
amestec din afar . Dreptul popoarelor de a se constitui în state independente 
reprezint  un principiu fundamental al dreptului i rela iilor interna ionale 
contemporane. Independen a economic , latura fundamental  a independen-
ei politice, semnific  dreptul unui stat de a dispune liber, suveran de resurse-

le sale na ionale, de toate pârghiile economice (sistemul de credit, de pre uri, 

                                                
27 Hinsley F.H. Suveranitate. - Chi in u: tiin a, 1998, p.24-25 
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de investi ii, bugetul, comer ul exterior), de a- i asigura dezvoltarea econo-
miei potrivit intereselor na ionale i de a- i alege singur calea dezvolt rii so-
cial-economice, f  amestec din afar . Respectarea independen ii, ca i a su-
veranit ii, reprezint  o cerin  de baz  a cooper rii interna ionale i este îns-
cris  în numeroase documente interna ionale ca principiu de seam  al rela ii-
lor dintre state. În problemele esen iale, democra ia nu este posibil  dac  po-
litica de stat este supravegheat i îndr git  din exterior.28  

Independen a nu este o cerin  absurd , mai ales în lumea contemporan , 
în care tot mai multe ri acced la ea. Dac  societatea dore te s  redevin  sub-
iect i s  construiasc  o ordine social  în acord cu voin a cet enilor, indepen-
den a este indispensabil . Într-un stat lipsit de suveranitate lupta pentru inde-
penden  nu este lipsit  de speran . Existen a statului, chiar dac  el este nu-
mai cu numele o entitate distinct , reprezint  un factor pozitiv pentru ob ine-
rea independen ei. Într-un stat nesuveran poate ap rea din interior procesul de 
dobândire a independen ei.  

Acest proces const  în extinderea sferei de probleme în care deciziile 
sunt luate pe loc de c tre societatea respectiv , în înfiin area de institu ii soci-
ale necontrolate nici de puterea dominant  extern , nici de cea local , care 
beneficiaz  de împuterniciri i sprijin extern. Restructurarea vie ii social-poli-
tice în Republica Moldova poate fi privit i ca proces care a preg tit inde-
penden a na ional . S-a procedat la extinderea sferei de probleme în care so-
cietatea moldoveneasc  este suveran i diminuarea, în acela i timp, a rolului 
institu iilor ce mijloceau transmiterea st rii de nesuveranitate – aparatul de 
partid, for ele armate i cenzura29.  

Federalismul sovietic se sprijinea pe mai mul i stâlpi. Justi ia este primul 
dintre ace tia. Constitu ia Uniunii Sovietice este comun  tuturor i constitu ia 
republicilor trebuie s  fie în acord cu ea (art.73 al Constitu iei din 1977). Ar-
ticolul 74 precizeaz  c  „legile URSS-ului au putere egal  pe teritoriul tuturor 
republicilor din federa ie. În caz de divergen , cea care prevaleaz  este legea 
federal ”. 

Un al doilea suport al federalismului este armata: „Serviciul militar efec-
tuat în rândurile for elor armate ale URSS trebuie s  fie o adev rat coal  a 
interna ionalismului”. Cu acest scop, legea militar  din 1938, care a desfiin at 
unit ile militare na ionale, stipuleaz  c  serviciul militar se efectueaz  în 
unit i eterogene din punct de vedere etnic i în afara teritoriului na ional. Ar-
mata sovietic  nu cunoa te decât o limb , rus . 

                                                
28 Karpinski Ia. Independen a i suveranitatea. // Arena Politicii, Nr.4, 1996, p.3-4 
29 King Ch. Moldova post-sovietic : un inut de hotar în tranzi ie. - Ia i: Institutul 

European, 1997, p.46 
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Ultimul stâlp de sprijin este Partidul Comunist, „for a care orienteaz i 
conduce societatea sovietic ” (art.6 al Constitu iei URSS din 1977). PCUS 
constituie simbolul unit ii societ ii sovietice, chiar dac  exist  partide co-
muniste locale în fiecare republic . Acestea nu sunt decât instan e ale PCUS-
ului, a a cum precizeaz  articolul 41 din Statutul Partidului, adoptat la cel de-
al XXVII-lea Congres, în 1986. 

Cei trei stâlpi ai federalismului sovietic vor fi progresiv d râma i în anu-
mite republici, în etapa declara iilor de suveranitate, calificat  de unii polito-
logi contemporani ca “parada suveranit ilor” înainte de a se constata c i 
aceast  ultim  cerin  este dep it i c  a sunat ceasul independen ei. Astfel, 
pe parcursul unui an: iunie 1990 – august 1991, R.S.S.Moldova (pân  la 5 
iunie 1990 – Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc , din 23 mai 1991 
Republica Moldova) î i afirm  suveranitatea i, cu aceea i ocazie, ob ine dis-
pozi iile legale, ce îi vor permite aplicarea ei în practic 30. 

O importan  deosebit  pentru trecerea de la totalitarism la un regim po-
litic democratic în Republica Moldova le-au avut hot rârile i legile adoptate 
de Parlament în anii 1990-1991. Rolul de baz  în demontarea vechilor institu-
ii i a dependen ei de metropola sovietic , în f urirea noilor structuri ale pu-

terii de stat i a bazei legislative, a noii entit i politice, în promovarea proce-
sului de democratizare i liberalizare a revenit Sovietului Suprem de legisla-
tura a XII-a (de la 26 aprilie 1990 – Parlament), ales în baza Legii cu pri vire 
la alegerile de deputa i ai poporului ai R.S.S. Moldovene ti din 23 noiembrie 
1989.  

La scrutinul din 25 februarie 1990 (datorit  sistemului electoral majori-
tar, la 10 martie a avut loc al doilea tur) desf urat în 380 circumscrip ii elec-
torale cu un singur mandat pentru alegerea Parlamentului unicameral, au par-
ticipat peste 600 de candida i, fiind sprijini i nu numai de noile forma iuni po-
litice create: Frontul Popular din Moldova i Mi carea pentru Egalitate în 
Drepturi “Unitate-Edinstvo”, dar i de Partidul Comunist din Moldova. Parla-
mentul ales pentru cinci ani s-a dizolvat înainte de termen, desf ur ndu- i 
activitatea nici patru ani (1990-1994). Pre edin i ai forului legislativ suprem 
din aceast  perioad  au fost M.Snegur, A.Mo anu i P.Lucinschi.  

De i a traversat câteva situa ii de criz  provocate de regruparea for elor 
pe e chierul politic al republicii, Parlamentul a reu it s  pun  bazele legislati-
ve ale statului. De noul Parlament (Sovietul Suprem) al Moldovei creat pe ba-
za primelor alegeri din 25 februarie / 10 martie 1990  e legat  o nou  epoc  în 
istoria Moldovei – epoca ob inerii suveranit ii i independen ei na ionale.  

                                                
30 Carrere d’ Encause H. Triumful na iunilor sau sfâr itul imperiului sovietic. – Bucu-

re ti: Remember, 1993, p.82-84 
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Astfel, la 23 iunie 1990 este adoptat  „Declara ia cu privire la suverani-
tatea R.S.S. Moldovene ti”, care a proclamat c  Moldova „este un stat suve-
ran, unitar, indivizibil. P mântul, subsolul, apele, p durile i celelalte resur-
se materiale aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, precum i întregul poten ial 
economic, financiar, tehnico- tiin ific, valorile patrimoniului na ional consti-
tuie proprietatea exclusiv  a R.S.S. Moldova”. În preambula acestui docu-
ment este recunoscut  egalitatea tuturor cet enilor la via , libertate, prospe-
ritate.  

În conformitate cu declara ia cu privire la suveranitatea R.S.S.Moldova 
întreaga putere în republic  apar ine poporului. Poporul î i realizeaz  puterea 
de stat în mod nemijlocit i prin organele sale reprezentative. În scopul ob i-
nerii reale a suveranit ii e destul de important faptul proclam rii în acest do-
cument istoric a „priorit ii Constitu iei i legilor R.S.S.Moldova pe întreg te-
ritoriul ei”.   

În ordinea de m suri ce descindeau din necesitatea realiz rii suveranit -
ii, Parlamentul Moldovei a adoptat i hot rârile referitoare la „Avizul comi-

siei privind aprecierea politic i juridic  a pactului Molotov-Ribbentrop i a 
proiectului secret din 23 august 1939, precum i a consecin elor lor asupra 
Basarabiei i Bucovinei de Nord”, despre revenirea la simbolistica na ional , 
etc. În irul de decizii importante adoptate de Parlament, menite s  contribuie 
la crearea institu iilor i simbolurilor statului în devenire în perioada aprilie 
1990 – august 1991, se impune trecerea în revist  a urm toarelor: 

- Regulamentul cu privire la Drapelul de Stat din 27 aprilie 1990. 
- Regulamentul cu privire la Stema de Stat din 3 noiembrie1990. 
Realizând pa ii spre suveranitate, care reie eau din Declara ie, Parlamen-

tul a fost pus în fa a necesit ii de a submina hot râtor rolul Partidului Comu-
nist în conducerea societ ii, care nu se conforma cu m surile luate. Începutul 
înl tur rii de la putere a Partidului Comunist a fost pus de Decretul cu privire 
la puterea de stat adoptat la 27 iulie 1990. Conform acestui decret în Moldova 
nu se admite „sistemul conducerii de partid i conducerii politice de alt  natu-

 în organele de stat i de ocrotire a normelor de drept în organele securit ii 
statului, în forma iunile militare i militarizate, la întreprinderi, institu ii i or-
ganiza ii”. 

La 31 mai 1990 Parlamentul a adoptat  Legea cu privire la Guvernul Re-
publicii, prin care au fost definite competen ele generale în domeniul executi-
vului, structura, organizarea, activit ii i rela iile lui cu alte organe ale pute-
rii. În calitate de Prim-ministru a fost ales M.Druc, persoan  îndr znea  dar 
pu in profesionist  cu lacune serioase în cunoa terea tehnicilor administr rii.  

În general, nu numai în Moldova, dar i în alte ri ex-sovietice se consi-
dera în spirit romantic c  prin abolirea articolelor referitoare la rolul conduc -
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tor al partidelor comuniste i prin legiferarea propriet ii private, democrati-
nd societatea i liberaliz nd economia, în mod expres se vor ob ine succese 

i nivelul de trai al popula iei se va apropia de standardele de via  occidenta-
. De i în plan global ideea este corect , realitatea s-a dovedit a fi alta, cu 

mult mai crud , mai ales pentru statele care p strând nomenclatura veche în 
func iile principale ale conducerii, au tergiversat i au promovat cu inconsec-
ven  reformele democratice, Republica Moldova, fiind un exemplu elocvent 
în acest caz31. 

În scopul contract rii dezmembr rii teritoriale i consold rii ordinii cons-
titu ionale i suveranit ii R.S.S.Moldova, îmbun irii interac iunii organe-
lor centrale ale puterii de stat, Parlamentul a adoptat la 3 septembrie 1990 Le-
gea cu privire la instituirea func iei de Pre edinte al R.S.S.Moldova. eful 
statului a fost abilitat cu prerogative destul de largi i prin instituirea acestei 
func ii s-a încheiat în linii mari organizarea ierarhiei superioare a mecanismu-
lui puterii de stat. Primul Pre edinte al R.S.S.Moldova ales de Parlament la 3 
septembrie 1990 a fost Mircea Snegur. Un an mai târziu, prin Legea cu privi-
re la alegerile Pre edintelui Republicii Moldova din 18 septembrie 1991, era 
definit mecanismul de organizare i desf urare a alegerilor pentru aceast  
func ie prin vot universal, egal, direct, liber i secret. Printre alte prevederi, 
legea stipula urm toarele: 

- art.1. Pre edintele poate fi ales numai cet eanul Republicii Moldova 
care a împlinit vârsta de 35 de ani, dar n-a dep it 60 de ani, tr ie te perma-
nent în republic  în ultimii10 ani, posed  limba de stat...;  

- art.26. Se consider  ales Pre edinte al Republicii Moldova candidatul 
care a întrunit mai mult de jum tate din voturile aleg torilor ce au participat 
la scrutin. 

În buletinele de vot pentru alegerile din 8 decembrie 1991 a fost introdus 
un singur candidat – M.Snegur, ceilal i doi pretenden i: Gr.Eremei i Gh.Ma-
larciuc, au abandonat cursa preziden ial . La scrutin au participat 83,96% de 
aleg tori, dintre care 98,18% s-au pronun at “ pentru” i 1,78% “ împotriv ”.   

Concep iile despre garantarea drepturilor i libert ilor omului i-a g sit 
o reflectare consecvent  în „Legea despre cet enia Republicii Moldova” (5 
iunie 1991), „Legea despre partide i alte organiza ii social-politice” (17 sep-
tembrie 1991) i în alte acte normative. La 10 septembrie 1991 Parlamentul 
Moldovei a adoptat Hot rârea despre aderarea Republicii Moldova la actele 
juridice interna ionale referitoare la drepturile omului: „Declara ia universal  
a drepturilor omului”, „Conven ia interna ional  despre drepturile cet ene ti 

                                                
31 Juc V. Constiturea statului Republica Moldova. Via a politic  în anii 1989-1991. // 

Revista de Filosofie i Drept, Nr.2, 2001, p.13-14 
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i politice”, „Harta de la Paris”, „Conferin a de la Copenhaga” .a. Concomi-
tent s-a început crearea mecanismului de ap rare a vie ii, demnit ii, cinstei i 
propriet ii individuale. A fost creat Departamentul pentru Rela iile Interetni-
ce, ce reflect  interesele principalelor grupuri etnice pe teritoriul Republicii 
Moldova (ucraineni, ru i, g uzi, bulgari, evrei, romi etc.). Toate aceste fe-
nomene social-politice demonstreaz  în mod evident c  Republica Moldova 
evolua pe calea form rii unui stat de drept în conformitate cu legisla ia inter-
na ional .  

Despre corespunderea legilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldo-
va normelor interna ionale i despre respectarea lor, s-au exprimat diferite co-
misii create de organiza ii interna ionale competente în domeniul drepturilor 
omului. Ele au dat aprecieri pozitive proceselor democratiz rii, instituirii sta-
tului de drept, ac iunilor îndreptate spre ap rarea i asigurarea drepturilor 
omului pe teritoriul Republicii Moldova32. 

În cadrul ac iunilor pentru afirmarea suveranit ii Moldovei, la lumina 
zilei a ap rut problema ob inerii de c tre Moldova a independen ei statale. Se 
cuvine de subliniat c  declararea suveranit ii constituie doar un pas ini ial i 
esen ial, dar nu suficient în devenire statal , se mai impune proclamarea inde-
penden ei. Suveranitatea posed  at t un aspect intern, cât i unul extern, iar 
dac  statul nu este independent, în interiorul lui pot fi prezente institu ii ce 
exercit  puterea, dar care fac acest lucru mandatate i autorizate din exterior, 
ele supunându-se limitelor i domeniilor permise din afar . De i R.S.S.Mol-
dova se declara subiect egal în drepturi în rela iile i tratatele interna ionale, 
era de la sine de în eles c  leg turile ei cu lumea extern  se realizau prin inte-
rmediul statului dominant, al centrului unional, care ac iona ca un filtru i se-
lecta subiectiv contractele externe.  

Îns  independen a nu p rea a fi necesitate stringent , cel pu in pentru o 
mare parte a popula iei i proclamarea ei a fost posibil  doar în condi iile 
unor împrejur ri extraordinare. Totodat , este necesar de remarcat faptul c  
mi carea treptat  a republicilor na ionale de la suveranitate la independen  ar 
fi fost mai lent i poate c  ar fi fost barat  definitiv, dac  Federa ia Rus  nu 
ar fi pornit pe aceea i cale, dup  alegerea lui B.El in în calitate de Pre edinte 
al Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. (Republica Sovietic  Socialist  Federativ  
Rus ).  

Acesta, pentru a- i asigura suportul politic necesar, a declan at o campa-
nie de discreditare a PCUS (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice) i a or-
ganelor unionale de conducere, pronun ându-se în favoarea suveranit ii na i-

                                                
32 King Ch. Moldovenii, România, Rusia i politica cultural . - Chi in u: Arc, 2002, 
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onal-statale a Fedra iei Ruse. Problema ob inerii de c tre R.S.S.Moldova a in-
dependen ei statale s-a reflectat la sf itul anului 1990, când a fost dat publi-
cit ii proiectul noului tratat unional. Perspectiva crescând  a pr bu irii 
URSS a pus Moscova în fa a necesit ii de a c uta noi forme de men inere a 
statului unitar. A fost elaborat  o concep ie nou  privind Acordul unional ce 
prevedea schimbarea bazelor Uniunii Sovietice. În acel stadiu existau cel pu-
in trei concep ii principale privind viitorul Uniunii Sovietice: 

1. Mihail Gorbaciov, pre edintele URSS, dorea s  impun  un tip de Uni-
une care s  fie o Federa ie având Centru care, dup  el, trebuia nu numai p st-
rat, ci i înt rit în fa a republicilor puternice. Suveranitatea era acceptat  doar 
în cadrul suveranit ii Federa iei, aceasta fiind, în ultima instan , o structur  
integratoare.  

2. Boris El in, viitorul pre edinte al Rusiei, pleda pentru o Confedera ie 
bazat  pe suveranitatea republicilor, pe acorduri directe dintre acestea, accep-
tând men inerea unui Centru, îns  lipsit de orice posibilitate de a interveni în 
rela iile inter-republicane.  

3. Cea de a treia variant  era propus  de republicile baltice: secesiunea, 
pur i simplu, golind Uniunea de p ile sale componente. Kremlinul se îngri-
jora c  în cazul în care cele 15 republici unionale dobândeau dreptul de a ie i 
din Uniune, statul unitar rusesc, cl dit de-a lungul secolelor, care mai purta 
înc  titulatura URSS, ar fi posibil s  dispar 33. 

La 26 aprilie 1991, Sovietul Suprem al URSS a adoptat Legea privind 
egalarea în drepturi a republicilor unionale i autonome în sferele social-eco-
nomic , administrativ , cultural  etc. În locul republicilor unionale, cu drept 
de ie ire din cadrul URSS, trebuia s  apar  o Uniune cu 35 de republici auto-
nome: 15 în locul republicilor unionale, 16 în cadrul Federa iei Ruse, iar 4 în 
cadrul altor republici. Dou  dintre acestea din urm  (Transnistria i G u-
zia) trebuiau create pe teritoriul Moldovei. 

Ca r spuns la aceste tentative contra suveranit ii Moldovei, precum i 
împotriva suveranit ii altor republici ce se con ineau în proiect, Frontul Po-
pular din Moldova, în scopul unirii for elor democratice, care militau pentru 
ob inerea independen ei, împreun  cu alte forma iuni politice au sim it nece-
sitatea form rii unei coali ii. În a a mod în 1990 a fost creat  Alian a Na io-
nal  „16 decembrie”, care a jucat un rol important în procesul de instituire a 
independen ei. În condi iile în care un ir de republici au întâlnit negativ proi-
ectul noului tratat unional, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice a adoptat 
hot rârea despre organizarea unui referendum prev zut pentru 17 martie 

                                                
33 Munteanu I. Intinerarii pentru o în elegere a sistemului politic în Republica Moldo-

va. // Arena Politicii, Nr.4, 1996, p.16-19 
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1991, fapt care i mai mult a cristalizat tendin ele spre independen . Parla-
mentul Moldovei a luat decizia de a boicota pe teritoriul republicii desf ura-
rea referendumului privind men inerea URSS. Dup  e ecul puciului comunist 
din august 1991, în republic  din ini iativa Parlamentului, Pre edintelui, Gu-
vernului a început un proces de ac iuni radicale ce au deschis direct calea spre 
proclamarea independen ei.  

Printre ac iuni eviden iem a a acte juridice i hot râri, ca: Adresarea Par-
lamentului R.S.S.Moldova din 21 august 1991, decretul Pre edintelui 
R.S.S.Moldova din 22 august 1991 „Cu privire la suspendarea activit ii 
structurilor organizatorice ale partidelor politice, organiza iilor ob te ti i 
mi rilor de mas  în organele de stat, a ez mintele i organiza iile repub-
licii”, hot rârea Prezidiumului Parlamentului din 23 august 1991 „Cu privire 
la Partidul Comunist din Moldova” .a. Prin aceast  hot râre, apreciind poli-
tica partidului ca antipopular , îndreptat  spre a distruge cultura na ional , 
obiceiurile i tradi iile na ionale, la deform ri în dezvoltarea economic , Par-
lamentul a interzis activitatea Partidului Comunist i a na ionalizat patrimoni-
ul lui. Conform hot rârii Prezidiumului Parlamentului din 25 august 1991 
„Cu privire la lichidarea urm rilor propagandei comuniste” au început a fi  
demolate monumentele ce in de propaganda comunist , schimbate denumiri-
le ce reflectau ideologia comunist i adoptate denumirile tradi ionale istori-
co-culturale autohtone, precum i alte m suri de lichidare a urm rilor regimu-
lui comunist. În a a mod au fost preg tite premisele reale pentru abordarea 
problemei proclam rii independen ei de stat34.  

În ziua de 27 august 1991 la Chi in u din ini iativa Alian ei Na ionale 
„16 decembrie” a fost convocat  Marea Adunare Na ional . În Mo iunea ei 
adresat  Parlamentului Republicii Moldova hot râtor s-a cerut declararea in-
dependen ei. Printre cele 14 cerin e adresate men ion m urm toarele, destul 
de valoroase pentru afirmarea independen ei:  

1) Cu privire la Imnul de Stat – „De teapt -te, române”. 
2) Cu privire la neparticiparea Moldovei la elaborarea oric rui tratat 

asupra Uniunii. 
3) Cu privire la formarea G rzii Na ionale. 
4) Cu privire la trecerea frontierei de pe Prut a URSS în subordinea 

Moldovei. 
5) Cu privire la retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul republicii, 

.a. 
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În aceea i zi de 27 august 1991 a fost convocat edin a extraordinar  a 
Parlamentului cu prilejul proclam rii independen ei Republicii Moldova. În 
Declara ia de independen  adoptat  cu majoritate absolut  de voturi (peste 
2/3 din deputa ii ale i) se subliniaz , c  Parlamentul „proclam  solemn, în vi-
rtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii popula ii a 
Republicii Moldova i în fa a întregii lumi: Republica Moldova este un stat 
suveran, independent i democratic, liber s i hot rasc  prezentul i viitorul 

 nici un amestec din afar , în conformitate cu idealurile i n zuin ele sfi-
nte ale poporului în spa iul istoric i etnic al devenirii sale na ionale”35. 

Dup  declararea independen ei Parlamentul a început crearea bazei juri-
dice a unui stat nou: adoptarea sistemului pluripartidist, lichidarea sistemului 
administrativ de comand , etc. În domeniul economic, în iunie 1991 Moldova 
i-a creat Banca Na ional , sistemul financiar i creditar propriu, cu inten ia 

de a introduce pe viitor valuta na ional . În domeniul militar M.Snegur a dec-
larat na ionalizarea for elor armate ale fostei URSS de pe teritoriul Moldovei 
i crearea pe aceast  baz  a armatei na ionale. În edificarea statului indepen-

dent un rol deosebit l-au constituit eforturile Moldovei pe arena interna iona-
, orientate spre recunoa terea ei de c tre alte state, stabilirea de rela ii diplo-

matice cu ele. Acest proces s-a început odat  cu adoptarea Declara iei de in-
dependen  a Moldovei.  

La 27 august 1991 Guvernul României a declarat inten ia s  procedeze la 
stabilirea de rela ii diplomatice, s  acorde sprijinul necesar autorit ilor Repu-
blicii Moldova pentru consolidarea independen ei sale. În aceea i zi Moldova 
a fost recunoscut  de Republica Lituanian i Georgia. La 27 decembrie 1991 
reprezentantului Moldovei la Moscova i-a fost înmânat  o not , prin care Sta-
tele Unite ale Americii au recunoscut independen a Republicii Moldova. C t-
re 16 ianuarie 1992 Moldova a fost recunoscut  de mai bine de 60 de state. În 
prezent acest num r este de  peste o sut . Un act la fel de semnificativ pentru 
Moldova a fost primirea ei la 1 martie 1992 în O.N.U. – act care definitiv a 
afirmat-o pe arena interna ional  ca stat proclamat independent36. 
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Traditionally, and for many centuries, there have not been many considerable 
political, religious or inter-ethnical conflicts on this land. Most of the problems 
relating to human development that emerged in the '90s in Moldova were due to the 
weakness of the young state and civil society. As a result of mistakes in socio-eco-
nomic policy, the transitional reforms led to high levels of poverty with a huge and 
widening gap between the income of the "new rich" and the "new poor". Reduced 
state support to the education and health sectors diminished the access of the po-
pulation to those services.       

Thus citizens of the Republic of Moldova need the protection and assurance from 
the legislation and institutional system. The gender equality is also important element 
for the democratic society and for peaceful cohabitation of the people. That is why po-
litical system has to establish the equity society and to promote the equality between 
people through the improvement legislation.    

 
Conform datelor statistice globale, pe parcursul secolului XX doar 24 fe-

mei au fost alese în calitate de conduc tori de stat sau de guvern. Ponderea 
femeilor în personalul administrativ de conducere al rilor lumii constituie 
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ast zi 10%, printre mini tri – 7% i doar câteva femei se afl  la conducerea 
organiza iilor interna ionale. 

Reprezentând 52.2 la sut  din popula ia rii, femeile din Republica Mol-
dova continu  s  se confrunte cu acelea i situa ii dezavantajoase: implicarea 
lor redus  în activit ile social-politice, accesul limitat la procesele de luare a 
deciziilor, promovarea rarisim  în func ii cu înalt  responsabilitate etc. În 
cadrul cercet rii planificate i efectuate de PNUD Moldova în 2002, la înt-
rebarea „Considera i c  femeile particip  activ la via a politic ?”, 64.67% din 
respondente au ales r spunsul „Nu prea activ” i doar 1.5% au r spuns „Da, 
foarte activ”.Având în vedere faptul c  52.83 la sut  dintre femeile chestiona-
te consider  c , în general, femeile ar trebui s  se ocupe mai mult de politic , 
iar 52.93% declar  c  nu prea le intereseaz  politica, se prefigureaz  o situa-
ie controversat .  

Contrar a tept rilor comune, nu „marginalizarea femeilor de c tre stat” i 
„tradi iile na ionale” sânt barierele ce le încurc  femeilor s  fie mai active în 
via a social-politic , ci „împov rarea femeilor cu griji casnice, de familie” 
(83.42%) i „aflarea în permanen  a femeilor în c utarea unui câ tig pentru 
a- i între ine familia” (55.57%). Totodat , fiind întrebate dac  ar accepta ca 
în anumite func ii importante s  fie desemnat  o femeie, s-au ob inut r spun-
suri afirmative pentru majoritatea pozi iilor (pre edinte al republicii, pre edi-
nte al parlamentului, prim-ministru, ambasador, pre edinte al executivului 
raional, primar, conduc tor de întreprindere, organiza ie, institu ie).  

Astfel, se poate presupune c  în cazul cînd femeile ar fi exonerate de o 
parte din responsabilit ile familiale, acestea fiind împ ite egal cu partene-
rul, i ar exista programe guvernamentale i politici coerente de mandatare a 
femeilor, s-ar putea atinge o cot  de implicare egal  a femeilor i b rba ilor în 
via a social-politic  a rii. Chiar dac  48% din respondente consider  c  în 
ara noastr  femeile au acelea i drepturi pe care le au i b rba ii, totu i, ele 

avanseaz  mai greu în posturi de conducere, iar 81 la sut  consider  c  femei-
le nu ocup  în societate locul pe care îl merit . În opinia respondentelor, 
pentru a deveni lider, o femeie trebuie s  de in  „profesionalism i competen-

” (69.55%) i „fermitate în atingerea scopului” (58.75%). 
Întrebate fiind ce „ar trebui s  întreprind  femeile pentru a ob ine influ-

en  social-politic  în ar ”, majoritatea femeilor au selectat varianta „s i 
schimbe viziunea preconceput  despre rolul femeii în societate” i „s i une-
asc  eforturile toate organiza iile pentru femei într-un singur bloc i s  desf -
oare o activitate ampl  în via a social-politic ”. De asemenea, femeile au 

fost solicitate s  opineze referitor la num rul de locuri ocupate de femei în 
Parlament, iar r spunsurile lor au fost dintre cele mai nea teptate. Astfel, 
18.33% dintre femei consider  c  femeile ar trebui s  fie în num r de 21-30 
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în Parlament, 15.67 la sut  opteaz  pentru 31-50 de locuri, 14% respondente 
cred c  sânt suficiente i pân  la 10 femei în Parlament, 10.67% se declar  
pentru 11-20 locuri i doar 11.17% consider  c  51 i mai multe locuri ar fi 
cel  mai  indicat.  Fiind  invitate  s i  spun  p rerea  cu  privire  la  felul  în  care  
sânt protejate interesele femeilor la nivel de stat, r spunsurile au fost urm to-
arele: pentru varianta ”nu prea sânt protejate” au optat 53.67% din responde-
nte, 34.83 la sut  consider  c  interesele femeilor „nu sânt deloc protejate” i 
doar 0.17% cred c  aceste interese sânt protejate „foarte bine”. 

Conferin a a IV-a Mondial  în problema situa iei femeilor, care s-a des-
urat la Beijing în 1995, a lansat o mare provocare societ ilor aflate în cur-

sa pentru dezvoltare i progres. În scopul instituirii egalit ii de gen i „a con-
solid rii unei societ i în care femeile i b rba ii s  ac ioneze împreun  pentru 
a construi o lume în care fiecare om ar tr i în condi iile egalit ii, dezvolt rii 
i p cii” s-au realizat anumite schimb ri în structurile de stat, în cadrul legis-

lativ i în societatea civil  în ansamblu.  
Astfel, pe parcursul a doi ani (1998 - 2000) în Parlamentul Republicii 

Moldova a func ionat Subcomisia Oportunit i Egale din cadrul Comisiei 
Drepturilor Omului, iar în perioada mai 1999 – ianuarie 2001 i-a desf urat 
activit ile Comisia pentru problemele femeii i ale familiei pe lâng  Pre edi-
ntele Republicii Moldova. Actualmente, pe lâng  Guvern activeaz  Comisia 
pentru problemele femeii, constituit  în 1999, care are drept scop elaborarea 
bazelor strategice i organiza ionale, a instrumentelor i mecanismelor de inf-
luen are i realizare a politicii statului privind asigurarea drepturilor i opor-
tunit ilor egale pentru b rba i i femei.  

De asemenea, în cadrul Ministerului Muncii, Protec iei Sociale i a Fa-
miliei, în Departamentul oportunit i egale i politici familiale prin Hot rârea 
Guvernului în 2001a fost constituit  unitatea gender, iar în cadrul tuturor Mi-
nisterelor exist   focare gender, care ulterior s-au creat i în fiecare subdivizi-
une a Ministerului Muncii, Protec iei Sociale i a Familiei. În contextul admi-
nistra iei publice locale a existat func ia de specialist în oportunit i egale, 
care în iunie 2004 a fost lichidat . În cadrul proiectului „Gender, Leadership 
i Networking” (cu suportul financiar al UNDP Moldova i SIDA) au fost de-

schise 5 centre de dezvoltare a genurilor în localit ile: Chi in u, Cahul, L -
pu na, Soroca i G uzia38. 

De asemenea, prin Hot rârea Guvernului, în 1998, a fost adoptat Planul 
de ac iuni primordiale privind îmbun irea situa iei femeii i cre terea rolu-
lui ei în societate, iar în februarie 2003 – Planul Na ional „Promovarea egali-

                                                
38 Egalitatea genurilor umane în Republica Moldova. Studiul Sociologic. - Chi in u, 

Pontos,2002. p.48. 
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ii genurilor umane în societate”, elaborat de c tre Ministerul Muncii, Pro-
tec iei Sociale i Familiei în colaborare cu focarele gender din organele admi-
nistra iei publice centrale. Obiectivele prioritare ale acestui plan sânt urm to-
arele: 

• Sporirea ocup rii i promovarea concep iei gender pe pia a muncii. 
Eliminarea discrimin rii genurilor umane pe pia a for ei de munc ; 

• Sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor gender; 
• Educarea popula iei în spiritul egalit ii genurilor umane; 
• Dezvoltarea capacit ilor institu ionale i a sistemului de servicii soci-

ale în domeniului egalit ii genurilor; 
• Ocrotirea s ii i protec ia maternit ii; 
• Prevenirea i excluderea violen ei fa  de femei i copii39.  
Studiul Sociologic „Egalitatea genurilor în Republica Moldova (viziunea 

liderilor)”, realizat de Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare în 2002 
relev  faptul c  48.7% din responden i consider  c  în ara noastr  exist  ega-
litate între genuri, în timp ce 41.7% nu sânt de acord cu aceasta. Fiind solici-
ta i s  conceptualizeze i s  argumenteze semnifica ia sintagmei „egalitate în-
tre genuri” majoritatea responden ilor (55.6%) au optat pentru varianta „Ega-
litatea între femeie i b rbat în societate”, fiind urmat  de „Independen a fie-

ruia în luarea deciziilor” (16.3%) i „Egalitate i parteneriat în familie” 
(14%).  

Fiind  ruga i  s  opineze  în  leg tur  cu  „ce  ar  trebui  s  întreprind  orga-
nele decizionale din stat pentru stabilirea egalit ii între genuri”, ponderea 
maxim  (53.1%) a ob inut-o varianta „Elaborarea unei politici de stat a opor-
tunit ilor egale pentru b rbat i femeie”, urmat  de „Crearea institu iilor sta-
tale pentru asigurarea oportunit ilor egale pentru b rba i i femei la nivel de 
Pre edin ie, Parlament, Guvern” (22.7%). De asemenea, relevante sânt i r s-
punsurile celor chestiona i privitor la activit ile pe care „ar trebui s  le între-
prind  ONG-urile din republic  pentru stabilirea egalit ii genurilor”. Astfel, 
majoritatea responden ilor au optat pentru varianta „Elaborarea unor proiecte 
în vederea stabilirii egalit ii genurilor în Republica Moldova i înaintarea lor 
organelor decizionale din stat”, fiind urmat  de „Sensibilizarea opiniei publi-
ce despre situa ia existent ” (22.9%).  

Un interes deosebit prezint  r spunsurile la întrebarea „Cum crede i 
Dvs., ce ar trebui s  întreprind  fiecare persoan  pentru stabilirea egalit ii 
genurilor?”. Astfel, majoritatea responden ilor (45.7%) au ales varianta „S i 
schimbe atitudinea fa  de implicarea femeilor în via a social ”. La întrebarea 

                                                
39 Raportul Social Anual, Republica Moldova. - Chi in u, 2003. p.50. 
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„Cunoa te i urm toarele documente care ar asigura egalitatea între genuri”, 
rezultatele au fost urm toarele: 

– Conven ia European  pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ii 
fundamentale - 53.8%; 

– Conven ia privind protec ia maternit ii – 33.7%; 
– Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare fa  de 

femei – 29.7%; 
– Conven ia asupra drepturilor politice ale femeilor – 26.8%; 
– Conven ia asupra cet eniei femeilor c torite – 23.1%. 
Fiind solicita i s  r spund  la întrebarea „Cum crede i Dvs., este nevoie 

de elaborarea unor documente interne pentru asigurarea egalit ii genurilor în 
Republica Moldova?” majoritatea subiec ilor (70.8%) au r spuns afirmativ, 
15.3% - negativ, în timp ce 13.9% din num rul total al celor chestiona i s-au 
eschivat de la r spuns optând pentru varianta „nu tiu / nu r spund”. Chiar 
dac  în Republica Moldova, ca i în alte ri din spa iu ex-sovietic, aflate în 
perioada de tranzi ie spre democra ie, majoritatea actelor legislative au fost 
racordate la standardele interna ionale, instaurarea de facto a egalit ii gender 
se realizeaz  precar. În pofida faptului c  Legisla ia în vigoare recunoa te 
principiul anselor egale pentru femei i b rba i în toate domeniile de activi-
tate, oricum, în unele dintre acestea (sfera social-politic , public , structuri 
decizionale etc.), se înregistreaz  o distribu ie inegal  a num rului de b rba i 
i femei implica i.  

În „Studiu de Baz  cu privire la situa ia curent  în domeniul drepturilor 
omului în Republica Moldova”, realizat i coordonat de PNUD Moldova i 
Parlamentul Republicii Moldova, se men ioneaz  c  principiului egalit ii ge-
nder „este garantat printr-un ir de legi organice i ordinare, ceea ce confirm  
faptul c  statul acord  aten ie sporit  îndeplinirii obliga iilor asumate fa  de 
actele juridice interna ionale cu privire la drepturile omului la care a aderat 
Republica Moldova i, astfel, î i îndepline te obliga iile de a asigura de jure 
i de facto principiul egalit ii b rba ilor i femeilor”. Prin urmare, egalitatea 

gender este consfin it  în urm toarele acte legislative: 
1. Legea privind partidele social-politice; 
2.  Legea ocrotirii s ii; 
3. Legea Înv mântului; 
4. Legea cet eniei; 
5. Codul Familiei; 
6. Codul Muncii; 
7. Legea salariz rii40. 

                                                
40 Raportul Social Anual, Republica Moldova. - Chi in u, 2003, p 55.  
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Cu toate acestea, autorii studiului eviden iaz  faptul c  în anumite stipu-
ri i prevederi exist  grave neconcordan e cu principiul egalit ii genurilor. 

Astfel, în corespundere cu art.14 al Codului Familiei, vârsta matrimonial  mi-
nim  este de 18 ani pentru b rba i i 16 ani pentru femei. Aceast  prevedere 
este discriminatorie fa  de fete (conform standardelor interna ionale i legis-
la iei na ionale se consider  copii persoanele ce nu au atins vârsta de 18 ani) 
i le poate afecta starea psihic i cea a s ii. Asemenea exemple relev  

faptul c  principiul egalit ii de gen înc  nu este integrat definitiv în realitatea 
juridic  a Republicii Moldova, iar activitatea desf urat  de structurile de stat 
i organiza iile neguvernamentale care colaboreaz  în cadrul proiectelor in-

terna ionale în scopul promov rii egalit ii de gen este extrem de binevenit . 
Dimensiunea de gen vizeaz  toate sferele de dezvoltare a rii: sfera poli-

tic , economic , i social . Astfel, implicarea activ  a femeilor de rînd cu b r-
ba ii în procesul de luare a deciziilor ar facilita promovarea politicilor „gender 
sensibile", adresate necesita ilor ambelor genuri. Domeniul economic este 
strâns legat de echitatea social , inclusiv de problemele reducerii s ciei i rea-
liz rii egalit ii între genuri. Politicile în domeniul ocup rii for ei de munc , 
asigur rilor sociale, asisten ei sociale, migra iei popula iei, situa iei demogra-
fice, educa iei i s ii popula iei nu mai pot fi „gender neutre", în mod 
obligatoriu acestea-trebuie s in  cont de dimensiunea de gen. 

 În ultimii ani în Republica Moldova se întreprind pa i concre i în vederea 
elabor rii i promov rii politicilor de egalitate a genurilor, incorpor rii dimen-
siunii de gen în documentele i ac iunile strategice. Potrivit articolului 16 (2) 
al Constitu iei, „to i cet enii Republicii Moldova sunt egali în fa a legii i a 
autorit ilor publice, f  deosebire de ras , na ionalitate, origine etnic , lim-

, religie, sex, opinie, apartenen  etnic , avere sau origine social ". 
Legisla ia Republicii Moldova nu prevede elemente discriminatorii fa  de 

femeii, fiindu-le asigurate drepturi i libert i egale în plan economic, social, 
politic, civil i cultural. În 1994 Republica Moldova a ratificat Conven ia cu 
privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare fa  de femei 
(CEDAW). În iunie 2000 Guvernul a prezentat Raportul ini ial privind realiza-
rea Conven iei. C tre sfâr itul anului 2003 cu concursul unit ilor gender din 
cadrul administra iei publice centrale de specialitate a fost elaborat Raportul 
doi periodic guvernamental privind implementarea la nivel na ional a 
CEDAW. Printre documentele de baza care stipuleaz  activitatea Guvernului 
în domeniul egalit ii genurilor trebuie men ionate: 

 Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.218 din 28 februarie 
2003 cu privire la aprobarea Planului na ional „Promovarea egalit ii genu-
rilor umane în societate pentru perioada 2003-2005". 

 Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr.415 din 24 octombrie 
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2003 cu privire la aprobarea Planului na ional de ac iuni în domeniul drepturi-
lor omului, care include i compartimentul asigur rii drepturilor femeii i cree-
az  obliga ii morale i politice multor structuri din sfera public , constituind 
un act juridic pozitiv pentru consolidarea tuturor mecanismelor necesare ca-
re vor asigura respectarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale41. 

În mai 2003 la solicitarea Guvernului i ONG „Gender-Centru" cu su-
portul UNIFEM (Fondul Na iunilor Unite pentru Femei) a fost lansat proiectul 
"Promovarea drepturilor i oportunit ilor egale în Moldova prin sus inerea 
legisla iei în egalitatea gender i fortificarea mecanismului de implementare 
a acesteia". Proiectul a fost coordonat de Ministerul Muncii i Protec iei So-
ciale în Moldova. Proiectul a avut drept scop promovarea drepturilor i opor-
tunit ilor egale pentru femei i b rba i în Moldova în calitate de principiu de 
baz  al unei societ i democratice prin elaborarea i adoptarea legisla iei în 
egalitatea genurilor i crearea mecanismelor de implementare a politicii de 
gen la toate nivelele decizionale.  

Grupul de exper i din cadrul proiectului a realizat analiza gender a legi-
sla iei curente din Moldova, eviden iind p ile pozitive i lacunele aces-
teia. A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la asigurarea egalit ii între 
femei i b rba i, care în prezent se afl  pentru aprobare la Guvern. Proiectul 
de Lege men ionat vine s  completeze lacunele legislative cu unele no iuni 
importante pentru asigurarea egalit ii reale a genurilor i cuprinde propu-
neri de definire a urm toarelor no iuni: abordarea integrat  a egalit ii genu-
rilor, ac iuni afirmative/stimulative, gen/gender, egalitate a genurilor/gender, 
discriminare în baz  de gen, discriminare direct /indirect  în baz  de gen, 
anse egale/oportunit i egale, h uire sexual . Anterior elabor rii proiectului 

s-a efectuat i  vast  analiz  a legisla iei majorit ii statelor membre ale Uniu-
nii Europene, precum i a unor state din Europa Central i de Est i CSI. La 
fel s-a inut cont de exigentele impuse de c tre Uniunea European  pentru 
statele candidate la aderare - adoptarea legisla iei în materie fiind  condi ie 
esen ial  pentru protec ia i implementarea drepturilor omului. 

Cadrul juridic na ional în linii generale corespunde exigen elor interna i-
onale în materie de gender, dar nu este definit suficient mecanismul legal de 
protec ie a femeilor împotriva discrimin rii. Diversitatea problemelor privind 
egalitatea între genuri în Republica Moldova nu poate fi solu ionat  f  schi-
mb ri profunde ale cadrului legislativ, ale structurii administra iei i institu ii-
lor de profil, ale capacit ilor de distribuire a resurselor i beneficiilor i, nu 
în ultimul rund, ale atitudinilor i comportamentelor genuriale discriminatoa-
re existente la moment. 

                                                
41 Raportul Social Anual, Republica Moldova. - Chi in u, 2003, p.62. 
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Ratificarea mai multor instrumente interna ionale în materie de egali-
tate a marcat decizia Guvernului de a aplica la nivel na ional prevederile 
acestora. Datorit  eforturilor factorilor guvernamentali i neguvernamentali 
au fost ob inute anumite realiz ri în acest domeniu, în special în ce prive te 
crearea cadrului institu ional na ional. 

Un pas important în aplicarea prevederilor i recomand rilor Interna-
ionale, a obiectivelor Platformei de Ac iuni a Conferin ei a IV Mondiale a 

pe problemele Femeilor (Beijing, 1995), 1-a reprezentat constituirea unui me-
canism na ional, care ar asigura transpunerea în via  a principiului drepturi-
lor egale, libert ilor i posibilit ilor egale, garantând participarea femeilor 
în organele de conducere i procesul de luare a deciziilor. La nivel na ional 
sistemul de stat de sus inere i promovare a femeii, creat dup  Conferin a de 
la Beijing, avea urm toarea componen : 

 Comisia pentru problemele femeii i familiei pe lâng  Pre edintele 
Republicii Moldova (mai 1999 – ianuarie 2001); 

 Subcomisia pentru oportunit i egale în cadrul Comisiei parlamentare 
pentru drepturile omului, minorit ile na ionale i comunit i externe, ( 1998 
– decembrie 2000); 

 Comisia pentru problemele femeii pe lâng  Guvern, (februarie 1999 – 
prezent); 

 Structuri func ionale în cadrul Ministerului Muncii i Protec iei Socia-
le i anume: 

 Direc ia politicii a  familiale i oportunit i egale, 1999-2001; 
 Departamentul oportunit i egale i politici familiale, 1999 – prezent; 
 Focare gender din cadrul ministerelor i departamentelor, 1999 – pre-

zent; 
 Comisii locale pentru problemele femeii; 
 Speciali tii în problemele anselor egale în teritoriu 2001-200342.   

Mecanismul na ional creat avea menirea s  asigure egalitatea genurilor, 
 solu ioneze o gam  de probleme de gen din societatea moldoveneasc , 

precum i s  amelioreze situa ia real  a femeilor în societate, a statutului ei 
social. Dar instabilitatea politic , schimbarea frecvent  a guvernelor lipsa 
aloca iilor financiare, precum i nerespectarea angajamentelor guvernelor 
anterioare au condi ionat lipsa continuit ii în realizarea politicilor de gen i 
desfiin area unor verigi importante.  

Totu i, eforturile depuse în vederea consolid rii sistemului de stat în asi-
gurarea drepturilor i oportunit ilor egale pentru femei, precum i elimina-

                                                
42 Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare, Participarea politic  a femeilor i 
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rea discrimin rii lor la toate nivelurile au dat unele rezultate. La ora actual  
la nivel na ional continu  s  func ioneze Comisia guvernamental  pentru 
problemele femeii, Departamentul oportunit i egale i politici familiale, Fo-
care gender din cadrul ministerelor i departamentelor – toate aceste structuri 
având drept scop abordarea integrat i promovarea egalit ii între femei i 

rba i la toate nivelurile. Drept o realizare important  trebuie men ionat  
stabilirea dialogului structurilor de stat i ONG-lor din domeniu.         

Practica mondial  m rturise te c  înr ut irea situa iei femeii în societa-
te, de regul , este în strâns  leg tur  cu intensificarea discrimin rii lor practi-
ce pe principiu de gen. Cele mai active femei sunt femeile din domeniul juris-
pruden ei. Astfel, cota femeilor constituie 30% de la num rul total de judec -
tori în Judec toria Suprem  a Republicii Moldova. Statistica oficial  nu ne 
prezint  date cu privire la nivelul de participare a femeilor în procesele politi-
ce, deoarece statul nu este cointeresat în locul i rolul femeii în societatea no-
astr 43.  

Totodat  organele decizionale în multe state r mân a fi patriarhale. În 
pofida recunoa terii generale a necesit ii asigur rii unei reprezentativit i 
echitabile a b rba ilor i femeilor în organele decizionale de toate nivelele, ca 
i mai înainte se p streaz  dispropor ia între egalitatea de jure i de facto. Fe-

meile continu  s  fie insuficient reprezentate printre legislatori, mini tri i vi-
ce-mini tri, la fel ca i la nivelul superior al sectorului corporativ i în alte in-
stitu ii economice i sociale. Rolul rezervat femeilor în mod tradi ional le îng-

de te posibilitatea de a alege educa ia i profesia i le for eaz  s  duc  tot 
greul grijilor casnice. 

Aici am nominalizat unele obstacole pe care le-au eviden iat femeile din 
diferite partide politice: 

o Exercitarea presiunii b rba ilor asupra femeilor, excluderea de a fi su-
perioare, de a fi lideri, de a se eviden ia. 

o Marginalizarea femeii de la informa ie – aduce la necunoa terea proce-
selor ce se desf oar  în alte ri.  

o Tripla sarcin  pe care o are femeia (muncile casnice i educa ia copii-
lor, revin de regul  doar ei, serviciul, activitatea social  care, spre deosebire 
de cea a b rbatului, de cele mai multe ori este în baz  de voluntariat) o lipse -
te de timpul liber personal i o transform  în roab . 

o Obstacolele interne – neîncrederea în sine, subaprecierea propriilor ca-
lit i i abilit i, auto marginalizarea – rezultat al exercit rii presiunii b rba-
ilor. 

                                                
43 The Independent Foundation of Survey „Sociomoldova” Statutul Femeii în Repub-

lica Moldova / UNDP. - Chi in u, 1999. p.29. 
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o Lipsa exemplelor pozitive. Acestea fie c  nu sunt difuzate, fie c  sunt 
înso ite neap rat de n scociri ce tirbesc imaginea femeii – lider. 

o Lipsa sus inerii din partea colegilor de partid (femeii/b rba i), a ONG 
de femei i, nu în ultimul rînd, a presei scrise i a audiovizualului. 

o Lipsa unei politici transparente a parit ii dintre femei i b rba i în par-
tide politice i desigur, în organele statale de conducere.  

Înc  mai persist , i aceasta trebuie s-o recunoa tem în special, în perioa-
da de dup  1991, un mare obstacol: atitudinea absolut negativ  a unor b rba i 
fa  de femeia în politic ,femeia – lider; negarea specificului femeii de lider 
de manager; desemnarea de c tre ei „a unor categoriz ri stricte unde femeia 
ar putea executa func ii decizionale. Aceste restric ii sunt, de obicei, îmbr ca-
te în hainele frumoase ale democra iei. De mai multe ori am putut auzi: „noi 
vom promova femeile în func ii de vice-mini tri”.  

Înc  nu-i cunoa te capacit ile dar e convins de locul pe care e gata s -l 
ofere. Îns i promovarea femeilor este f cut  de c tre b rba i, ei asumându- i 
i „responsabilitatea” de a le „supraveghea” cea ce la face pe femei depende-

nte i u or impuse manipul rilor. În pofida faptului c  primii pa i au fost deja 
cu i situa ia femeii r mâne incert .  

Multe femei mai mizeaz  pe rolul statului în formarea propriei bun st ri 
având mai pu in  încredere în propriile for e. Activitatea politic  a femeilor 
în structurile de conducere i la posturile de luat decizii este limitat . În acest 
context r mâne actual  problema elabor rii strategiilor de perspectiv i a 
tehnologiilor sociale de ridicare a statutului femeii în societate de formare a 
simetriei de gen. Este necesar de a întreprinde ni te m suri pentru a solu iona 
problema discrimin rii femeilor i de a ob ine o imagine pozitiv  în societa-
tea moldoveneasc . Guvernul  Republicii Moldova a elaborat un plan de ac i-
uni ce contribuie la formarea politicii ce garanteaz  egalitatea tuturor memb-
relor societ ii i se specializeaz  în solu ionarea urm toarelor sarcini: 

 Monitorizarea situa iei curente a femeilor în societate; 
 Crearea i dezvoltarea în continuare a  sistemei  institu ionale a politi-

cii coordonatoare în privin a sprijinului mi rii feminine; 
 Respectarea garantat  a drepturilor social-economice; 
 Îmbun irea sistemei protec iei sociale a femeilor în societate; 
 Protec ia serviciilor de ocrotire a s ii femeilor i sus inerea servi-

ciilor centrelor de planificare a familiei; 
 Prevenirea i lichidarea violen ei împotriva femeilor. 

Au fost delimitate direc iile principale de activitate a structurilor statale 
i nonguvernamentale privind ridicarea statutului femeii în societate - un pas 

important în realizarea genurilor umane: 



 50 

 Perfec ionarea mecanismului na ional care asigur  transpunerea în via-
 a principiului drepturilor egale, libert ilor i posibilit ilor egale i care 

garanteaz  participarea femeilor în organele de conducere i procesul de luare 
a deciziilor, adecvate rolului lor în societate; 

 Garantarea elabor rii politicilor de stat, a programelor i proiectelor le-
gisla iei prin prisma concep iei de gen; 

 Asigurarea accesului echitabil pentru femei i b rba i la resursele eco-
nomice informa ii i tehnologii, încadrarea în câmpul muncii; 

 Asigurarea accesului egal la un sistem de înv mânt calitativ i gratu-
it; 

 Asigurarea accesibilit ii la serviciile de ocrotire a s ii pentru fe-
mei i copii, crearea condi iilor pentru realizarea planific rii familiei propa-
garea modului s tos de via , profilaxia bolilor condi ionate social; 

 Îmbun irea condi iilor de via  a femeilor în localit ile rurale, dez-
voltarea infrastructurii în localit ile rurale; 

 Ridicarea valorilor familiei, bazate pe responsabilitate i parteneriat re-
ciproc; 

 Prevenirea i combaterea violen ei, umilin ei demnit ii femeii în soci-
etate i familie; 

 Formarea unei imagini pozitive a femeii în mass-media, dep irea ste-
reotipurilor patriarhale a statutului femeii în societate44; 

Realizarea ini iativelor i programelor, menite s  l rgeasc  participarea 
femeilor la procesele de adoptare a deciziilor, este împiedicat  de insuficien a 
resurselor umane i financiare la preg tirea lor profesional i la cultivarea 
deprinderilor de a participa la via a politic ; de lipsa de percepere adecvat a 
rolul femeii în societate; de în elegerea insuficient  într-un ir de cazuri a ne-
cesit ii particip rii femeilor în procesul de adoptare a deciziilor; de deficitul 
transparen ei în activitatea func ionarilor ale i i a partidelor politice preocu-
pate de încurajarea egalit ii între b rba i i femei i de atragerea femeilor în 
via a social ; de con tientizarea insuficient  în societate a importan ei repre-
zentativit ii echilibrate a femeilor i b rba ilor la func iile de conducere; de 
nedorin a b rba ilor de a împ i puterea; de lipsa tendin ei necesare spre sta-
bilirea dialogului i cooper rii cu ONG- urile de femei ca i de lipsa structuri-
lor organiza ionale i politice de rigoare care ar permite femeilor s  participe 
în toate sferele de adoptare a deciziilor politice.   
       Una din condi iile importante de construire a societ ii democratice este 
con tientizarea necesit ii implement rii concep iei gender în societate i, în 

                                                
44 The Independent Foundation of Survey „Sociomoldova” Statutul Femeii în Repub-

lica Moldova / UNDP. - Chi in u, 1999. p 39. 
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primul rînd în politic . Este necesar ca statul fiind parte la Conven iile ONU, 
declarând în Constitu ie i alte acte legislative principiile democratice s  le 
implementeze prin ac iuni concrete întru eliminarea obstacolelor pe care le 
înfrunt  femeile în caria lor politic .  
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Le problème des réfugies est un exemple éloquent de la coopération de 

la communauté internationale qui indique l’influence directe des problèmes 
d’un Etat sur d’autres Etats. En outré, il y a une liaison de cause entre le 
problème des réfugies et le respect des droits de l’homme. La violation des 
droits de l’homme est non seulement une condition de la poursuite massive, 
elle exclue aussi le rapatriement bénévole tant que les violations existent. Les 
réfugies ont des droits qui doivent être respectes jusqu’au moment où l’on 
sollicite l’asile, pendant l’examen de la demande, aussi qu’après l’émission 
de la décision. Le respect des droits de l’homme est une condition nécessaire 
pour prévenir le refuge massif aussi que pour solutionner les problèmes des 
réfugies. 

 
Atâta timp cât în lume exist  r zboaie, persecu ii, discrimin ri 

- atâta timp exist i refugia ii, oameni de diverse rase i religii. Ei pot fi în-
tâlni i în or ice r egiune a planetei. Fi ind impu i de a p si locu-
rile natale din temerea pentru via a i libertatea lor, refugia ii las  to-
                                                
45 Recenzent – doctor-habilitat în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA  
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tul: cas , proprietate, familie i ar  pentru un viitor neclar într-un stat str -
in. Situa ia lor este una din tragediile seculare, iar soarta lor este legat  de 
problema respect rii drepturilor omului. Nimeni nu dore te i nu tinde de a 
deveni refugiat. A fi refugiat - aceasta nu e doar numai traiul într-o ar  str i-

, aceasta înseamn  un trai dependent în ce prive te asigurarea cu obiecte de 
prim  necesitate, produse alimentare, haine, loc de trai, etc.  

Problema refugia ilor este un exemplu clasic a conlucr rii comunit ii in-
terna ionale. Ea într-un mod expres indic , cum problemele unui stat pot în mod 
nemijlocit s  se r sfrâng  asupra unor alte state. Pe lâng  aceasta, exist  o leg tu-

 cauzal  între problema refugia ilor i respectarea drepturilor omului. Înc lcarea 
drepturilor omului constituie nu doar una din condi iile principale a urm ririlor în 
mas , dar i exclude posibilitatea repatrierii benevole atâta timp cât aceste viol ri 
exist .  

Înc lcarea drepturilor minorit ilor na ionale adeseori duce la conflicte în in-
teriorul rii i pune în fa  existen a persoanelor intern str mutate, minimum de 
drepturi a c rora este ignorat. În unele cazuri solicitan ii de azil i refugia ii 
sunt re inu i i for at întor i în teritoriile unde via a, libertatea i securitatea lor 
este pus  în pericol, adeseori ei devin victime ale rasismului. Refugia ii posed  
drepturi care trebuie respectate pân  la momentul adres rii cu cerere de abordare 
a azilului, în perioada examin rii cererii, precum i dup  emiterea deciziei. Res-
pectarea drepturilor omului este o condi ie necesar  pentru prevenirea maselor de 
refugia i, precum i în rezolvarea problemelor legate de ei. 

Imediat dup  cel de-al doilea R zboi mondial, deoarece n-a fost rezolvat  prob-
lema refugia ilor, s-a sim it nevoia unui nou document interna ional pentru a defini 
statutul juridic al refugia ilor. 

În locul acordurilor ad-hoc adoptate în leg tur  cu categorii specifice de refugi-
i, s-a optat pentru un document care s  cuprind  o defini ie general  a refugiatului. 

Conven ia privind statutul refugia ilor a fost adoptat  de o Conferin  a Plenipoten i-
arilor Na iunilor Unite la 28 iulie 1951 (în vigoare din 21 aprilie 1954). 

Conform defini iei generale con inut  în Conven ia din 1951: “Refugiat este 
considerat  persoana care în urma unor evenimente petrecute înainte de 1 ia-
nuarie 1951 i a unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat  datorit  rasei, 
religiei, na ionalit ii, apartenen ei la un anumit grup social sau opiniei politi-
ce, se afl  în afara rii  a c rei cet enie o are i  care nu poate sau, datorit  
acestei temeri, nu dore te s  se pun  sub protec ia acestei ri; sau care, ne 
având nici o cet enie i g sindu-se în afara rii în care î i are re edin a lui 
obi nuit  ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorit  respe-
ctivei temeri, nu dore te s  se reîntoarc .”46 

                                                
46 Art.1 A(2) Conven ia din 1951 privind statutul refugia ilor 
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Data limit  de 1 ianuarie 1951 a fost fixat  potrivit dorin ei guvernelor, 
în momentul elabor rii Conven iei, pentru a limita obliga iile lor la situa ii ale 
refugia ilor ce erau cunoscute ca existente la vremea aceea sau la cele ce ar 
putea ap rea ulterior dar cauzate de evenimente ce deja se produseser . 

Cu trecerea timpului i odat  cu apari ia a noi probleme ale refugia ilor, 
s-a sim it nevoia crescând  de a face aplicabile prevederile Conven iei din 
1951 la aceste noi categorii de refugia i. Ca rezultat, a fost elaborat Protoco-
lul privind statutul refugia ilor. Dup  analizarea sa de c tre Adunarea Genera-

 a Na iunilor Unite, acesta a fost deschis ader rii la 31 ianuarie 1967 i a in-
trat în vigoare la 4 octombrie 1967.  

Prin aderarea la Protocolul din 1967, statele se angajeaz  s  aplice preve-
derile de fond ale Conven iei din 1951 refugia ilor ce se încadreaz  în defini-
ia dat  de Conven ie, dar f  a ine cont de data limit  de 1 ianuarie 1951. 

De i este legat în acest fel de Conven ie, Protocolul este un document indepe-
ndent la care statele pot adera chiar dac  nu sunt p i la Conven ie.47 

În continuare este dat  o interpretare a no iunilor expuse în defini ia cu 
privire la refugia i: 

Prima (1) “Evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951” Originea 
acestei date limit  este explicat  în paragraful 7 din Introducere. Dup  adop-
tarea Protocolului din 1967 aceast  dat i-a pierdut mult din semnifica ia 
practic . Cuvântul “evenimente” nu este definit în Conven ia din 1951, dar a 
fost în eles ca reprezentând “întâmpl ri de importan  major ” ce au provocat 
modific ri teritoriale sau profunde schimb ri politice i persecu ii sistematice 
care au avut loc i care nu sunt decât efectul schimb rilor anterioare. Data li-
mit  se refer  la acele evenimente în urma c rora o persoan  a devenit refugi-
at i nu la data la care o persoan  a devenit refugiat i nici la data la care ace-
asta i-a p sit ara. Un refugiat poate s i fi p sit ara înainte sau dup  
aceast  dat , cu condi ia ca temerea sa de persecu ie s  se datoreze unor “eve-
nimente” desf urate înainte de data limit  sau efectelor produse la o dat  ul-
terioar  ca rezultat al acelor evenimente.48 

(2) “temeri bine întemeiate de a fi persecutat ” 
Fraza “unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat ” este cheia defini-

iei. Ea reflect  pozi ia autorilor s i cu privire la principalele elemente consti-
tutive ale no iunii de refugiat. Ea înlocuie te metoda ini ial  de a defini refu-
gia ii prin categorii (adic  persoane de o anumit  origine ce nu se bucur  de 
protec ia rii lor) prin crearea conceptului general de “temere” pentru motive 
bine întemeiate. 
                                                
47 Manual referitor la proceduri i criterii de determinare a statutului de refugiat. Ree-

ditat 2000. - Chi in u, p.2 
48 Ibidem, p.11 
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Termenul “temeri bine întemeiate” con ine atât elemente subiective cât i 
obiective i ambele trebuie luate în considera ie. Se poate presupune c , în 
general, o persoan  nu i-ar abandona casa i ara decât constrâns  de motive 
imperioase, exceptând situa iile în care ea o face în c utarea aventurii sau pur 
i simplu ca s  vad  lumea. Pot exista multe motive de constrângere care sunt 

imperioase i care pot fi în elese, dar numai un motiv a fost desemnat drept 
criteriu al calit ii de refugiat. Expresia “în urma unei temeri bine întemeiate 
de a fi persecutat ” – pentru motivele men ionate în defini ie prin indicarea 
unor motive specifice - face în mod automat ca toate celelalte motive de a se 
refugia s  devin  irelevante pentru defini ie. 

Datorit  importan ei pe care defini ia o acord  elementului subiectiv, o 
stabilire a credibilit ii este indispensabil , acolo unde circumstan ele invoca-
te nu reies suficient de clar din faptele din dosar. Va fi necesar s  se ia în con-
sidera ie trecutul personal i familial al solicitantului, apartenen a sa la un 
anume grup rasial, religios, na ional, social sau politic, interpretarea sa perso-
nal  a situa iei în care se afl i experien ele sale personale – cu alte cuvinte, 
orice ar putea servi pentru a indica faptul c  motivul predominant al cererii 
sale este temerea. Temerea trebuie s  fie rezonabil .49 

În ce prive te elementul obiectiv, este de asemenea necesar s  se evalue-
ze declara iile f cute de solicitant. Autorit ilor competente, ce sunt chemate 

 determine statutul de refugiat, nu li se cere s  judece condi iile din ara de 
origine a solicitantului. Totu i, declara iile solicitantului nu pot fi considerate 
în abstract, ci trebuie analizate în contextul unor situa ii concrete. O cunoa -
tere a condi iilor din ara de origine a solicitantului – chiar dac  nu este un 
scop în sine – este un element important în aprecierea credibilit ii solicitan-
tului. 

Cu toate c  statutul de refugiat trebuie în mod normal s  fie determinat 
pe baze individuale, sunt situa ii în care grupuri întregi au fost str mutate, în 
circumstan e ce indic  faptul, c  membrii grupului pot fi considera i individu-
al ca refugia i. În astfel de situa ii este adesea necesar de a li se asigura asis-
ten a în condi ii de extrem  urgen i deci s-ar putea s  nu fie posibil, din 
motive pur practice, s  se procedeze la determinarea statutului de refugiat pe-
ntru fiecare membru al grupului. De aceea, s-a recurs la a a-numita procedur  
de “determinare în grup” a statutului de refugiat, prin care fiecare membru al 
grupului este privit prima facie.50 

(3) “datorit  rasei, religie, na ionalit ii, apartenen ei la un anumit grup 
social sau opiniei politice” 

                                                
49 ibidem, p.13 
50 ibidem, p.14 
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Pentru a fi considerat  refugiat, o persoan  trebuie s  demonstreze o te-
mere bine întemeiat  de a fi persecutat . Este de datoria examinatorului, când 
investigheaz  faptele cazului, s  stabileasc  motivul sau motivele persecu iei 
de care solicitantul se teme i s  decid  dac  acestea se încadreaz  în termenii 
defini iei din Conven ia din 1951. 

a) Rasa 
În contextul prezent, rasa trebuie în eleas  în sensul s u cel mai larg, pe-

ntru a include toate felurile de grup ri etnice la care ne referim ca “rase” în 
limbajul comun. Discriminarea din motive rasiale va conduce adeseori la per-
secu ie în sensul Conven iei din 1951. Aceasta va fi cazul când, ca rezultat al 
discrimin rii rasiale, demnitatea uman  a unei persoanei este afectat  în a a 

sur  încât se încalc  cele mai elementare i inalienabile drepturi ale omu-
lui, sau atunci când nesocotirea existen ei barierelor de ordin rasial antrenea-

 consecin e grave. 
În mod normal, simplul fapt de a apar ine unui oarecare grup rasial nu va 

fi suficient pentru a stabili temeinicia unei solicit ri a statutului de refugiat. 
b) Religia 
Declara ia universal  a drepturilor omului i Pactul interna ional relativ 

la drepturile civile i politice proclam  dreptul la libertatea de gândire, de 
con tiin i religie, drept ce include atât libertatea unei persoane de a- i schi-
mba religia i convingerile cât i libertatea sa de a- i manifesta religia i co-
nvingerile sale deopotriv  în public i în particular, prin educa ie, practicare, 
cult i ritualuri. 

În mod normal, simpla apartenen  la o comunitate religioas  nu va fi su-
ficient  pentru a justifica temeinicia unei cereri de recunoa tere a statutului 
de refugiat. Cu toate acestea, pot exista circumstan e speciale în care simpla 
apartenen  poate fi o justificare suficient .51 

c) Religia 
Declara ia universal  a drepturilor omului i Pactul interna ional relativ 

la drepturile civile i politice proclam  dreptul la libertatea de gândire, de 
con tiin i religie, drept ce include atât libertatea unei persoane de a- i schi-
mba religia i convingerile cât i libertatea sa de a- i manifesta religia i con-
vingerile sale deopotriv  în public i în particular, prin educa ie, practicare, 
cult i ritualuri. Persecu ia din “motive de religie” poate lua diferite forme, de 
exemplu, interzicerea apartenen ei la o comunitate religioas , de a practica un 
cult în public sau în particular, de a da sau primi educa ie religioas , sau ap-
licarea de m suri grave de discriminare fa  de persoane deoarece î i practic  
religia sau apar in unei anumite comunit i religioase. 

                                                
51 ibidem, p.19 
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e) Na ionalitatea 
În acest context termenul “na ionalitate” nu trebuie în eles numai ca “ce-

enie”. El se refer , de asemenea, la apartenen a la un grup etnic sau ling-
vistic i, uneori, se poate suprapune termenului de “ras ”. Persecu ia din mo-
tive de na ionalitate poate consta în motive ostile i m suri prejudiciabile di-
rijate împotriva unei minorit i na ionale i, în unele circumstan e, faptul de a 
apar ine unei astfel de minorit i poate conduce, prin el însu i, la temerea bi-
ne întemeiat  de persecu ie. Coexisten a în cadrul frontierelor unui stat a 
dou  sau a mai multor grupuri na ionale poate crea situa ii de conflict i, toto-
dat , situa ii de persecu ie sau de pericol de persecu ie. Dac  în majoritatea 
cazurilor persecu ia din motive de na ionalitate este resim it  de persoane ce 
apar in unei minorit i na ionale, au existat totu i, în diferite p i ale lumii, 
multe cazuri în care o persoan  apar inând unui grup majoritar s  se poat  te-
me de persecu ie din partea unei minorit i dominante. 

f) Apartenen a la un grup social 
Apartenen a la un anumit grup social poate fi la baza persecu iei, fie da-

torit  lipsei de încredere în loialitatea grupului fa  de guvern, datorit  pozi-
iei politice, a antecedentelor i activit ilor economice ale membrilor grupu-

lui sau datorit  faptului c  simpla existen  a grupului social este privit  ca un 
obstacol în aplicarea politicii guvernului 

j) Opinia politic  
A avea opinii politice diferite de cele ale guvernului nu înseamn , în sine 

un motiv pentru a cere statutul de refugiat, ci solicitantul trebuie s  demonst-
reze c  se teme de persecu ie datorit  acestor opinii. Aceasta presupune c  
solicitantul are opinii netorelate de autorit i, opinii ce sunt critice la adresa 
politicii sau a metodelor utilizate.52 

4. “se afl  în afara rii a c rei cet enie o are” 
În acest context, na ionalitatea se refer  la “cet enie”. Fraza “este în afa-

ra  rii a c rei cet enie o are” se refer  la persoane care au o cet enie pentru 
a le distinge de apatrizi. În majoritatea cazurilor, refugia ii p streaz  cet enia 

rii lor de origine. 
Este una din cerin ele generale ale recunoa terii statutului de refugiat ca 

solicitantul s  fie în afara rii a c rei cet enie o are. Nu exist  nici o excep-
ie de la aceast  regul . Cet enia poate fi dovedit  prin posesia unui pa aport 

na ional. Posesia unui astfel de pa aport creeaz  o prezum ie prima facie c  
posesorul este cet ean al rii care a eliberat pa aportul, doar dac  acesta nu 
con ine o men iune contrar . O persoan  care este titulara unui pa aport ce 
arat  c  este cet ean al rii care l-a eliberat dar care, totodat  afirm  c  nu 

                                                
52 ibidem, p.23 
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are cet enia acelei ri, trebuie s i justifice afirma ia, de exemplu, demons-
trând c  pa aportul este un a a numit “pa aport de convenien ”. Totu i, sim-
pla afirma ie f cut  de c tre titularul pa aportului c  acesta i-a fost eliberat 
numai ca titlu de c torie nu este suficient  pentru a infirma prezum ia de 
cet enie. În unele cazuri, se pot ob ine informa ii de la autoritatea care a eli-
berat pa aportul. Dac  astfel de informa ii nu pot fi ob inute într-un timp re-
zonabil, examinatorul va trebui s  decid  asupra credibilit ii celor demonst-
rate de solicitant, prin evaluarea tuturor celorlalte elemente ale cazului s u. 

5. “sau care, neavând nici o cet enie i g sindu-se în afara rii în care 
i avea re edin a obi nuit , ca urmare a unor astfel de evenimente nu poate 

sau, datorit  respectivei temeri, nu dore te s  se reîntoarc ”  
Aceast  fraz , ce se refer  la refugia ii apatrizi, este paralel  cu cea pre-

cedent  privind refugia ii care au cet enie. În cazul unui refugiat apatrid, “ a-
ra a c rei cet enie o are” este înlocuit  cu “ ara în care î i avea re edin a obi-
nuit ”, iar expresia “nu dore te s  se pun  sub protec ie” este înlocuit  de 

cuvintele “nu dore te s  se reîntoarc ”. Refugiatul apatrid nu poate, în mod 
evident, s  solicite protec ia rii în care avea, în mod obi nuit, re edin a. Mai 
mult, odat  ce o persoan  apatrid  a p sit ara în care avea re edin  obi -
nuit , din motivele indicate în defini ie, aceasta este de obicei în imposibili-
tatea de a se reîntoarce. 

O persoan  apatrid  poate avea mai multe ri în care a avut re edin a 
obi nuit i poate s  se team  de persecu ie în raport cu mai multe dintre ace-
ste ri. Defini ia nu cere ca refugiatul apatrid s  satisfac  criteriile fa  de to-
ate aceste ri. 

Odat  ce o persoan  apatrid  a fost recunoscut  ca refugiat în raport cu 
ara în care î i avea re edin  obi nuit ”, orice schimbare viitoare a rii de 

re edin  obi nuit  nu-i va efectua statutul de refugiat.53 
Conven ia din 1951 i Protocolul din 1967 con in trei tipuri de prevederi: 
1. Prevederi ce dau o defini ie general  a persoanelor care sunt i care nu 

sunt refugia i precum i a acelor care au fost refugia i dar au încetat de a mai 
fi.  

Astfel art.1 punctul C. men ioneaz  c , aceast  Conven ie va înceta s  
fie aplicabil  oric rei persoane vizate de punctul A (men ionat mai sus), dac : 

a) s-a repus în mod voluntar sub protec ia rii a c rei cet enie o are; 
b) dup  ce i-a pierdut cet enia, a redobândit-o în mod voluntar; 
c) a dobândit o nou  cet enie i se bucur  de protec ia rii a c rei ce-

enie a dobândit-o; 

                                                
53 ibidem, p. 24 
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d) s-a restabilit în mod voluntar în ara pe care a p sit-o sau în afara 
reia a stat de temerea de a fi persecutat ; 

e) nu mai poate continua s  refuze rii a c rei cet enie o are datorit  
faptului c  împrejur rile în urma c rora a fost recunoscut ca refugiat au înce-
tat s  existe. 

Punctul F. art.1 a Conven iei din 1951 privind statutul refugia ilor pre-
vede c  dispozi iile acestei Conven ii nu vor fi aplicabile persoanei despre ca-
re ar exista motive seroase s  se considere c : 

a) a comis o crim  împotriva p cii, o crim  de r zboi sau o crim  îm-
potriva umanit ii, a a cum sunt definite în instrumentele interna ionale ela-
borate pentru a prevedea dispozi ii cu privire la aceste crime; 

b) a comis o crim  grav  de drept comun în afara rii de primire, înai-
nte de a fi admis  în aceasta ca refugiat; 

c) s-a f cut vinovat de ac iuni contrare scopurilor i principiilor na iu-
nilor Unite 

Împuternicit cu rezolvarea tuturor problemelor referitoare la refugia i 
printr-o decizie a Adun rii Generale a ONU a fost acordat Înaltului Birou al 
Comisariatului Na iunilor Unite pentru Refugia i (ICNUR), creat la 1 ianua-
rie 1951. 

Conform statutului s u, înaltul Comisariat este chemat – inter alia – s  
asigure protec ie interna ional , sub auspiciile Na iunilor Unite, refugia ilor 
ce intr  în componen a Înaltului Comisariat. 

Trebuie s  men ion m faptul c  comunitatea interna ional  a fost mult 
prea optimist . S-a sperat c  situa ia refugia ilor este de natur  temporar . Le-
gând problema refugia ilor de consecin ele celui de al II-lea R zboi Mondial, 
Înaltului Comisariat i-a fost acordat un mandat pe trei ani. Când s-a în eles c  
Comisariatul este necesar în continuare, acestuia i-a fost acordat un termen 
adi ional de cinci ani, termen care a devenit regul  de atunci.  
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In March 2005, the population of the Republic of Moldova has voted for 

the new Parliament. Present Parliament elections, the fourth since the inde-
pendence of the country was proclaimed, were conducted under the influence 
of an evident Ukrainian “orange revolution” and within the context of a 
strong fight between the Government and the opposition. International actors 
were involved in these elections interested in a specific vector of the develop-
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ment and evolution of the Republic of Moldova. One of the peculiarities of 
the Parliament elections campaign was the fact that the civil society, for the 
first time, imposed itself as an independent and influent actor of the electing 
process. For the first time, the elections had a truly parade of colours, there 
were political parties-clones and the Governing party did not lose the electi-
ons.  

In the Parliament elections in March 2005, there were no strong con-
frontations of ideas, at least not serious enough. These elections, first of all, 
were characterised by a competition of colours and images.  

Part Parliament elections have proved that the problem of transforming 
the political system of Moldova into a party system with a dominant party is 
still valid. The Communists have not managed to accumulate the necessary 
number of mandates to create independently the Government (the election of 
the President, amendment of the Constitution) but the opposition cannot real-
ly influence the decisions taken by the Communists.  
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In democratic regimes for political parties elections represent the only 

way to gain power. Taking this into account, political parties whose scope is 
governing (State power) are indispensable from elections.  

Parliamentary elections have the major importance for political parties. 
The supreme power in the State is put on stake in this ballot. It is in Parlia-
mentary election that the political parties represent the main subjects of the 
electoral process. The participation of political parties in parliamentary elec-
tions may take two forms: 1) the independent participation of a political par-
ty, social-political movement in the elections and 2) participation within an 
electoral bloc. 

The role of political parties in local elections is relatively small compar-
ing with the Parliamentary ones. The position of local elections in the electo-
ral space influences greatly the participation of political parties in local ele-
ctions and its significance. Until 2000 they did not offer anything new, there 
represented a repetition of Parliamentary elections, after 2000 they became a 
general rehearsal before Parliamentary elections.  

Presidential elections represent another stake for political parties. There 
are two ways of participation of political parties in presidential elections: 1) 
with their own candidate and 2) with a candidate supported by other political 
fractions. The change of governing form does not diminish the importance of 
parties in the election process of the country’s president. From this point of 
view of political parties the process of nominating the president after 2000 
passes from the level where political parties stroke for power to the accomp-
lishment of governing greatly being identical with the process of nominating 
the Government. 

 
În regimurile democratice sistemul politic i societatea civil  sînt integ-

rate prin intermediul a trei institu ii politice – democra ia reprezentativ , vo-
tul universal i partidele politice. Metafora „poporul de ine puterea suprem  
                                                
142 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Tudor SPINEI  
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în stat” semnific  c  puterea provine de la popor i se realizeaz  prin interme-
diul reprezentan ilor s i, ale i pe o perioad  strict determinat  în baza votului 
universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Anume din acesat  cauz  par-
tidele politice joac  un rol semnificativ în func ionarea sistemului politic.  

Rolul organului reprezentativ ca unul ce exprim  „interesul general” 
spre deosebire de „voin a (interesul) tuturor” (J.-J.Rousseau) semnific  c  în 
parlament trebuie s  fie reprezenta i nu grupuri sociale aparte sau persoane, ci 
interese politice generale. Anume din aceast  cauz  subiectul de baz  al pro-
ceselor electorale sînt partidele politice. 

În regimul democratic alegerile reprezint  unica cale de a cuceri puterea. 
Din acest considerent partidele politice, a c ror scop este guvernarea (puterea 
de stat) sînt indispensabile de alegeri. Trecerea partidelor politice din societa-
tea civil  în cea politic  într-un stat democratic poate fi realizat exclusiv prin 
intermediul alegerilor. Alegerile reprezint  sensul existen ei partidelor politi-
ce. 

Privite prin prisma func iilor alegerilor partidele politice sînt cele care 
contribuie la realizarea acestora. Ele sînt chemate s  ofere alternative în ale-
gerea de c tre cet eni a c ilor de evolu ie a statului i a societ ii. Prin ale-
geri elitele recrutate de c tre partide în sînul lor sîn recrutate de c tre stat.  

În Republica Moldova urm toarele institu ii sînt eligibile – Parlamentul 
Republicii Moldova, consiliile locale, raionale i municipale, primarii i Pre-
edintele Republicii Moldova. În toate aceste procese partidele politice joac  

un rol semnificativ. 
Indiscutabil cea mai mare importan , pentru partidele politice, le au ale-

gerile parlamentare. Miza acestui scrutin este puterea suprem  în stat. În ale-
gerile parlamentare partidele politice reprezint  principalii subiec i ai proce-
sului electoral. 

În baza mandatului limitat al parlamentului alegerile au loc din patru în 
patru ani. În Republica Moldova alegerile parlamentare s-au desf urat în 
1994, 1998 i 2001. Primele i ultimele au fost anticipate. Parlamentul de le-
gislatura a XII s-a autodizolvat, iar activitatea celui de legislatura a XIV a 
fost întrerupt  de decretul preziden ial condi ionat de incapacitatea de a alege 
pre edintele. 

Partidele politice reprezint  un actor important al campaniei electorale, 
dar nu unicul. La alegerile de toate nivelele se admite i participarea cet eni-
lor în parte (candida ii independen i). Corela ia dintre ace ti doi actori ai ca-
mpaniei electorale depinde de tipul de alegeri. În alegerile parlamentare rolul 
candida ilor independen i este minor, dar cre te considerabil în cazul alegeri-
lor locale i mai pu in în cazul alegerior preziden iale, îndeosebi dup  schim-
barea modului de alegere a Pre edintelui Republicii Moldova.  
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Participarea partidelor politice la alegeri este condi ionat de statusul le-
gal al acestora. Dac  un partid politic este înregistrat la Ministerul Justi iei, 
adic  activeaz  legal, atunci el poate deveni concurent electoral (criteriile de 
înregistrare se reduc practic la o singur  cerin  – num rul membrilor). Acest 
status se acord  prin solicitarea respectuvului la Comisia Electoral  Central  
(CEC).  

Dac  analiz m lista partidelor politice înregistrate de Ministerul justi iei 
i cele care au depus cererile la CEC pentru a fi înregistrate în calitate de con-

curen i electorali observ m o discrepan . Astfel din 26 forma iuni politice 
înregistrate la Ministerul Justi iei în alegerile locale din 2003 particip  doar 
19 etc. Momentul respectiv reprezint  un argument în favoarea deosebirii no-
iunii de partid politic în sens juridic i în cel politologic. Nu or icare grup ca-

re de ine statusul de partid i poate activa legal, este un partid în adev ratul 
sens al cuvîntului. O serie de partide politice nici nu au inten ia s  cucereasc  
puterea sau nu dispun de resursele necesare.  

Aceasta demonstreaz  o dat  în plus apartenen a acestor institu ii i la 
societatea politic i la cea social . Totodat  acest fapt scoate în eviden  efe-
meritatea multor partide. Dac  pornim de la ideea c  partidele politice nu pot 
fi concepute în afara unei structuri, analizînd adresa juridic  a forma iunilor 
observ m o serie întreag  de apartamente private. Astfel ne-dispunînd nici de 
sediu ele pot fi numite doar foarte atent i cu mare rezerve partide politice. 

Participarea partidelor la alegerile parlamentare poate lua cîteva forme – 
1) participarea independent  a partidului politic, mi rii social-politice la 
alegeri i 2) participarea în cadrul unui bloc electoral. 

În Republica Moldova la cele trei alegeri parlamentare au participat 30 
partide politice în mod independent i 15 blocuri electorale care întruneau 51 
forma iuni politice. Forma iunile politice reprezint  unicii actori importan i ai 
procesului electoral parlamentar. Rolul partidelor politice în procesul electo-
ral din Republica Moldova este accentuat de sistemul electoral. Începînd din 
1994 nici un candidat independent nu a reu it s  devin  parlamentar. Repre-
zentarea propor ional  face presta ia electoral  a partidelor politice manifest . 
Spre deosebire de scrutinul majoritar, cel propor ional opereaz  aproape exc-
lusiv cu partidele politice, ele fiind i o premis  a afirm rii acestui tip de sis-
tem electoral.143 

În contextul alegerilor parlamentare partidele sînt cele care delimiteaz  
cercul de persoane din care va fi constituit parlamentul. Înaintarea candida-
ilor în compara ie cu celelalte state este în competan a partidelor i a electo-

                                                
143 Martin P. Sistemele electorale i modurile de scrutin. – Bucure ti: Monitorul ofi-

cial, 1999. 
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ratul. Realitatea favorizeaz  net primul actor. Asupra numelor candida ilor la 
func ia de deputat hot te în primul rînd elita partidului i în special pre e-
dintele (liderul) acesteia. Organiza iile primare i regionale joac  un rol for-
mal în procesul select rii i amplas rii candida ilor în listele de candida i. As-
tfel legisla ia favorizeaz  existen a unor partide oligarhice i centralizate.144 

Aleg torii nu pot influien a alegerea unui candidat din listele prezentate 
sau penaliza un candidat f  a nu leza prin acest gest i partidul. Aceasta din 
cauza c  sistemul electoral moldovenesc presupune utilizarea listelor preor-
donate blocate. Acestea nu permit exprimarea preferin elor fa  de persoane a 
aleg torilor.  

În aceast  ordine de idei majoritatea candida ilor i, respectiv, a parla-
mentarilor sînt originari din capital , iar regiunile sînt subreprezentate. Acea-
sta are un impact negativ asupra evolu iei social-economice i politice a statu-
lui. Situa ia este, din acest punct de vedere, agravat  de existen a unei singure 
circumscrip ii electorale. Partidele politice prezint  CEC-ului lista candida i-
lor în deputa i din partea respectivei forma iuni. De regul  ea cuprinde nu mai 
mult de 105-110 persoane. 

Odat  înregistra i concuren ii electorali au dreptul de a începe agita ia. 
Mass-media reprezint  un mijloc important de promovare a produsului elec-
toral în campanie. O particularitate important  a situa ieie partidelor politice 
din Republica Moldova reprezint  faptul c  aici mai pu in conteaz  rela iile 
cu presa i sînt defeinitorii rela iile clienteleare dintre organele mass-media i 
partidele politice. PR este „substituit cu tendin a de a controla institu iile 
mass-media (inclusiv cele publice sau guvernamentale).”145 

Astfel un partid politic ce nu de ine institu ii mass-media are mici anse 
de a se face bine auzit, putînd miza doar pe timpul repartizat de CEC i pe fo-
ndurile financiare proprii. Dar rezultatele alegerilor sînt determinate doar de 
eforturile partidelor din perioada alegerilor ci, în mare m sur , de activitatea 
de pîn  la campania electoral . În Republica Moldova în acest sens este rele-
vant doar fenomenul presei de partid, al turi de presa oficial i ce „indepen-
dent ” subordonat  puterii de stat (partidului de guvern mînt). 

Statul con tientizînd importan a mass-media reglementeaz  în mare par-
te acest aspect al campaniei electorale. În Republica Moldova concuren ilor 
electorali li se acord  timp de anten  pe gratis i se permite cump rarea aces-

                                                
144 Tanas  R. Sistemul electoral al Republicii Moldova i repercusiunile sale asupra 

sistemului partidist. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – 
Chi in u: CAPTES, USM, ISPRI, 2000, pp.131-138. 

145 Tanas  R. Efectele mass-mediei asupra comportamentului electoral (cazul Repub-
licii Moldova). // Mass-media în societ ile în tranzi ie: realit i i perspective. – 
Chi in u: CAPTES, 2001, p.240. 
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tuia, dar în anumite limite. Astfel, a fost adoptat  o variant  paternalist , dar 
i european  de utilizare a televiziunii de c tre concuren ii electorali. Exist  o 

separare clar  între candida ii independen i i partidele politice.  
Repartizarea timpului de anten  pe gratis la TV În Republica Moldova 

în toate alegerile desf urate se face în conformitate cu principiul egalit ii ce 
presupune accesul egal al concuren ilor electorali, indiferent de importan a 
acestora în societate.  

Ree ind din particularit ile dezvolt rii politice a rii, acordarea concu-
ren ilor electorali a timpului egal este adecvat situa iei sistemului partidist. 
Experien a denot  cî în perioada incipient  a democratiz rii aceast  cale este 
unica posibil . Instabilitatea partidelor politice ar transfoma principiu echita-
bilit ii în unul ce nu reflect  realitatea politic . Totu i, în ultimul timp, ree -
ind din consolidarea sistemului partidist se impune acordarea diferen iat  a ti-
mpului de anten . Multitudinea partidelor politice efemere, multe dintre care 
au o presta ie electoral  mai proast  decît unii candida i independen i, miza-
rea acestora pe timpul acordat gratis, care reprezint  o excelent  metod  de a 
se face cunoscut i utilizarea minim  a altor forme de promovare necesit  se-
pararea forma iunilor politice în dou  categorii – relevente i nerelevante. 

La alegerile parlametare precedente (2001) fiec rui concurent electoral i 
s-a repartizat cîte 30 min. pe parcursul întregii campanii electorale, la cele din 
1998, unei forma iuni politice sau bloc electoral i s-a oferit 90 minute, iar 
candida ilor independen i cîte 20 minute pentru toat  perioada campaniei. La 
radiou situa ia este identic . 

Accesul la posturile private (cump rarea timpuluim de anten ) TV i ra-
dio este permis tuturor concuren ilor sub condi ia c  ei pot beneficia doar de 
2 min. pe zi la fiecare post. Posturile nu pot s  discrimineze sub nici un mod 
concuren ii prin refuzul de a difuza spotul unuia dintre ace tea i acceptarea 
reclamei din partea altuia, cît i s  ofere timpul cu pre ul obi nuit al reclamei 
economice. 

Activitatea presei scrise în campania electoral  nu este reglementat . 
Jurnali tii i redactorii din acest domeniu se conduc de etica profesional i 
de legisla ia ce reglementeaz  cadrul general de activitate a mass-media. 

Finan area campaniilor electorale reprezint  un subiect important, care 
determin  substan ial reu ita unui partid în alegeri. Ea reprezint  un caz parti-
cular al finan rii partidelor politice.  

Problema banilor în campania electoral  este greu de pus în discu ie din 
cauza caracterului s u ascuns, nedeclarat. Acesta spect al alegerilor, în gene-
ral, face parte din ceea ce numim politica ascuns , în opozi ie cu politica pu-
blic . Pentru orice stat i societate sarcina este de a încerca pe cît de mult po-
sibil de a scoate banii electorali din austeritate. 
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Implicarea statului în finan area concuren ilor electorali este minim . 
Statul nu asigur  direct în nici într-un mod finan area campaniei electorale. El 
intervine doar prin intermediul creditelor f  dobînd . Cuantumul c rora este 
stabilit de CEC cu ocazia fiec ror alegeri. Totu i el r mîne constant pentru 
toate alegerile ce au avut loc în Republica Moldova de la Declara ie de inde-
penden i constituie 30 mii lei. Statul se oblig  s  acopere doar o parte din 
credit, propor ional cu voturile acumulate. În acest sens Codul electoral stipu-
leaz  „suma de bani, determinat  prin împ irea sumei creditului la num rul 
de aleg tori care au participat la votare, apoi prin înmul irea rezultatului ob i-
nut cu numarul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral res-
pectiv, urmeaz  a fi stinsa din contul statului.”146 Aceast  form  de sus inere 
a concuren ilor electoralui este complet  cu asigurarea financiar  a depla-

rii (cu transportul public) a candida ilor la func ia eligibil  în limitele cir-
cumscrip iei electorale respective i cu finan area indirect  prin acordarea ti-
mpului de anten . 

În campania electoral  partidele politice se prezint  ca un mecanism de 
cî tigare a voturilor. În concordon a cu tendin ele recente în evolu ia institu-
tului partidului în democra iile contemporane i la acest capitol au loc careva 
modific ri sau chiar schimb ri. Importan a consultan ilor politici (speciali -
tilor în tehnologii politice) nu poate fi trecut  cu vederea. Complexitatea rea-
liz rii campaniei electorale, greutatea atragerii electoratului, concuren a dur , 
imaginea, raitingul, credibilitatea uneori ubred  a partidelor politice face in-
dispensabil  prezen a în stafful electoral al speciali tilor în domeniul realiz -
rii tehnologiilor electorale i, în general, politice.  

Consultan ii politici reprezint  o alternativ  pentru partidelor politice 
clasice. Ei substituie structurile de partid în realizarea campanieie electorale. 
Exist  trei modele ale consaltingului: cel american în care consultan ii nu do-
ar asigur  suportul teoretic al campanie, dar i o realizeaz  nemijlocit; cel ge-
rman în care consultan ii se încadreaz  (se absorb) de c tre structurile parti-
dului, se pot atrage, pe parcursul unei campanii doar politologii specializa i în 
anumete domenii concrete i cel francez (mixt) în care consultan ii i structu-
rile de partid coexist , f  o accentuare a unuia sau altuia.  

În Republica Moldova tema consultan ilor este una sub interdic ie. Se 
consider  c  discu iile referitor la participarea acestora în campania electoral  
în cadrul unui partid d uneaz  imaginii acestuia. Practic utilizarea serioas  a 
serviciilor consultan ilor s-a început odat  cu alegerile preziden iale din 1996. 
În mare parte necesitatea partidelor în suportul intelectual al campaniilor sale 
se satisface prin actorii de peste hotare, în primul rînd din Federa ia Rus . În 

                                                
146 Codul electoral. – Chi in u: Cuant, 2003, p.48. 



 127

Republica Moldova, din p cate, s-a constituit acea p tur  a politologilor care 
s-ar specializa în tehnologiile electorale, dar nu exist  nici premise.  

Problema const  în faptul c  pentru a supravie ui speciali tii în tehnolo-
gii electorale au nevoie de loc de lucru permanent, în ar  alegerile au loc 
prea rar. Un alt moment const  în faptul c  partidele prefer  consultan i-me-
mbri de partid, ele se uit  foarte sceptic la consultan ii care lucreaz  cu mai 
multe partide politice, fie i de pe acela i segment al e ichierului politic. Ast-
fel, în Republica Moldova partidele politice ca organiza ii r mîn a fi principa-
lii actori de jure i de-facto al campaniei electorale. 

Principalul subiect în cadrul abord rii rolului partidelor politice în cad-
rul alegerilor r mîne a fi condi iile care trebuie întrunite pentru a reu i trece-
rea de la nivelul societ ii civile la cel al societ ii politice. Acest  problem  

mâne a fi una ve nic i la care univoc nu pot r spunde nimeni. Ea este un 
exemplu care confirm  c  adev rul absolut nu poate fi atins, cît i indic  limi-
tele praxiologice ale tiin ei politice. Dificultatea studiului este determinat i 
de faptul c  factorii care influien eaz  decizia de vot sînt multiple. 

În Republica Moldova eficien a prezent rii electorale a partidelor tre-
buie analizat  luînd în considera ie particularit ile societ ii, în primul rînd, 
factorul tranzi iei (transform rilor). Cu acest prilej revenim din nou la clivaje-
le sociale. Partidele care nu se încadreaz  în aceste dihotomii nu au anse de a 
trece pragul electoral. O urm toare cerin  ar fi reu ita de a monopoliza cure-
ntul respectiv (segmentul electoral). Partidele cu lideri necunoscu i i neatrac-
tivi nu pot miza pe o sus inere electoral . 

De ce Partidul comuni tilor din Republica Moldova cî tig  alegerile par-
lamentare din 2001? În concep ia noastr  aceasta s-a produs la confluien a 
mai multor factori: 1) falimentul „democra ilor” – în guvernarea de 10 ani re-
aliz rile au fost negative; 2) discreditarea „democra ilor” de c tre incapacita-
tea de a alege pre edintele rii; 3) nostalgia dup  „vremurile bune” din perio-
ada sovietic , Partidul comuni tilor din Republica Moldova fiind succesorul 
de drept i spiritual al Partidului comuni tilor din Republica Moldova; 4) ne-
participarea Partidul comuni tilor din Republica Moldova la guvernare în 
perioada de dup  cucerirea independen ei i, respectiv, nep tarea imaginii, 
dar cel mai important, al reputa iei; 5) caracterul ascendent al popularit ii 
Partidului comuni tilor din Republica Moldova; 6) o campanie electoral  efi-
cient . Ultimul îl consider m cel mai important.  

În timp ce oponen ii politici – Blocul electoral „Alian a Braghi ”, Parti-
dul democrat din Moldova, Partidul rena terii i concilierii din Moldova etc. 
– promovau mesajul precum c  Republica Moldova progreseaz , se realizea-

 anumite schimb ri pozitive, sau se puneau în discu ii teme departe de ne-
cesit ile oamenilor, Partidul comuni tilor din Republica Moldova a avut un 
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mesaj clar, aproape de necesit ile oamenilor i în conformitate cu realitatea 
i, dac  s -l rezum m, s-ar reduce la urm toarele – situa ia social-economic  

este dezastruas , trebuie s  „f urim.” 
O campanie reu it  poate fi realizat , dac  privim prin prisma marketin-

gului politic, doar în cazul în care ea se bazeaz  pe cercet ri solide. În Repub-
lica Moldova elitele partidelor nu au con tientizat pîn  la urm  necesitatea in-
vesti iilor în cercetarea electoratului. Totu i, în literatura de specialitate exist  
cî iva indici care denot  o utilizare din ce în ce mai serioas  a cercet rilor. 
Astfel, unul din instrumentele principale este sondajul sociologic ce permite 
de a afla caracteristicile aleg torilor i situa iei electorale din punct de vedere 
cantitativ. În ara noastr  exist  sau au existat cîteva centre sociologice ce au 
realizat i/sau realizeaz  astfel de studii SISI „Opinia”, „CAPTES”, CCIN 
„Perspectiva”, „Socio-Moldova”, „Civis” etc.  

Totu i, sondajele au un rol dublu în cadrul campaniei electorale. În pri-
mul rînd ele servesc ca metode de investigare a electoratului i se prezint  ca 
o condi ie indispensabil  a organiz rii eficiente a unei campanii electorale. În 
cel de-al doilea rînd, merge vorba de a a-numitele „sondaje desenate”. Care 
reprezint  o tehnic  de influien are a deciziei de vota cet eanului. Mecanis-
mele de ac iune a sondajelor de opinie asupra deciziei de vot se rezum  la ac-
tivarea efectului „bandvagon”, influien înd, în cea mai mare parte, aleg torii 
indeci i. 

La fel, se utilizeaz i metodele cantitative, în primul rînd, focus-grupu-
rile (interviul în grup).147 Acestea sînt eficiente pentru studierea mecanis-
melor interne ale comportamentului electoratului i pentru testarea prealabil  
a materialelor propagandistice. 

Urm totul moment este pozi ionarea forma iunii politice. Ea poate fi re-
alizat  prin dou  metode: maximizarea pluralit ii – ca puncte de reper se iau 
oponen ii politici i maximizarea voturilor – punctul de reper serve te mode-

                                                
147 Vezi: ., ., . -

. // -98. -
. – : East-West Parliamentary Pra-

ctice Project, 1998; Belostecinic A. Unele aspecte ale utiliz rii metodei focus grup-
urilor în marketingul politic (în campaniile electorale i în procesul de înv mînt). 
// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XIII. – Chi in u, USM, 
2000. 
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lul „candidatului ideal.”148 În Republica Moldova se utilizeaz  ambele, dar se 
 preferin  ultimei modalit i.149 

E.Sobor i V.Andrievschi disting trei activit i principale ale concuren i-
lor în campania electoral  – promovarea propriului mesaj, contracararea ata-
curilor oponen ilor i atacarea oponen ilor.150 

Promovarea în cadrul campanieie electorale se reduce la produsul elec-
toral i la mesaj. Partidul politic privit din punct de vedere al produsului elec-
toral este compus din denumire, simbol (electoral), „locomotiva” partidului 
(personalitatea politic ), capitalui politic. Mesajul reprezint  quintesen a ofer-
tei electorale, el trebuie s  explice situa ia, s  con in  motiva ia vot rii pentru 
concurentul electoral respectiv i s  fac  distinc ie cu ceilal i i, totodat , s  
fie laconic. Mesajul posibil este cea mai dificil  problem  a campaniei electo-
rale.  

În strîns  leg tur  cu promovarea se afl  promisiunile partidelor politice 
cute în alegeri. Multe sau pu ine promisiuni trebuie f cute? Depinde de si-

tua ia partidului. Uneori se consider  c  num rul mare al promisiunilor i im-
portan a (radicalismul) acestora favorizeaz  partidul. În aceste cazuri se ajun-
ge la populism i demagogie. Multe promisiuni duc la discreditarea forma iu-
nii, pe cînd realizibilitatea acestora, fiind destul de greu de apreciat (f  
„ajutorul” contracandida ilor) de regul  nu are un impact important asupra in-
ten iei de vot. 

Distribuirea produsului electoral i a mesajului are o importan  primor-
dial . Cea mai eficient  r mîne a fi cea „din u  în u ”, care permite de a r -
spunde imediat la întreb rile ap rute la aleg tor, efectul fiind accentuat de 
„personalizarea” discu iei. Întîlnirile candida ilor cu aleg torii, spoturile elec-
torale (la televiziune i radiou), cît în general mass-media au in impact impor-
tant. Cel mai eficient, din aceast  categorie de c i de distribu ie, r mîn a fi 
dezbaterile politice publice (televizate). Totu i, în Republica Moldova jurna-
li tii uneori prea mult încearc  s  fie corec i i s  nu permit  o discu ie mai 
pu in civilizat  ceea ce duce la minimizarea intrigii i a intensit ii opunerii 
dintre reprezentan ii concuren ilor electorali. 

Contracararea atacurilor din partea oponen ilor i ofensiva împotriva lor 
este de neglijat în campania electoral . R.Tanas  distinge trei modalit i de 

                                                
148 Zaharia R. Componentele mixului de marketing electoral. // Marketing & manage-

ment, 1996, nr.3, p.35. 
149 Vezi: Tanas  R. Comportamentul electoratului din Republica Moldova: determina-

nte, mecanisme, modele. Tez  de doctorat. - Chi in u, 2003. 
150 Sobor E., Andrievschii V. Tehnologiile elective. Organizarea campaniei electorale. 

/ ., . . -
. – Chi in u, Socium-Moldova, 1999, p.7. 
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ap rare - neatragerea aten iei la atac, r spunsul cu aceea i moned i vaccina-
rea electoratului. Aceste tehnici se utilizeaz  în dependen  de circumstan-
e.151  

În Republica Moldova atacarea oponen ilor este o component  uneori 
dominant  a campaniei electorale a partidelor. Ra ionamentul acesteia este 
dezam girea electoratului concurentului advers. Din acest consuiderent cel 
mai des atacurile sînt îndreptate asupra partidelor apropiate pe e ichierul poli-
tic. Al doilea scop ar fi atragerea electoratului dezam git în rîndurile proprii-
lor simpatizan i. Atacurile sînt îndreptate i spre electoratul indecis spre a fa-
voriza alegerea de c tre ace tea a altor concuren i. Totodat  critica poate fi 
prezent  în postura de promovare proprie, în principal aceasta se refer  la ext-
reme.152 

La acest nivel al activit ii partidelor politice ele pot fi clasificate în con-
formitate cu num rul voturilor acumulate în 1) partide puternice – cele care 
reu esc s  dep easc  pragul electoral, 2) partide importante, cele care se pla-
seaz  imediat sub pragul electoral i 3) partidele minuscule rezultatele c rora 
se apropie mai mult sau mai pu in de cifra 0.  

Partidele politice vegheaz  asupra corectitudinii desf ur rii campaniei 
electorale, a vot rii i a totaliz rii rezultatelor alegerilor. Reprezentan ii lor pe 
perioada campaniei electorale i a alegerilor fac parte, cu drept de vot consul-
tativ, din CEC. La fel, partidele au dreptul i îl utilizeaz  masiv de a acredita 
observatorii s i la alegeri. 

Pentru a fi corec i este necesar s  men ion m c  nu doar alegerile deter-
min  soarta partidelor, dar exist i rela ia invers . Pornind de la rolul siste-
mului electoral în determinarea rezultatelor scrutinelor, partidele politice inf-
luien eaz  insistent regulile de determinare a cî tig torilor în alegeri, cît i ce-
le cu referire la campania electoral  etc.  

Conform lui R.Taaghepera i M.Schugart „sistemul electoral este cel 
mai susceptibil component al ingineriei electorale”.153 Din  cele  dou  c i  de  
interven ie asupra sistemului de partide evisen iat de V.Mo neaga – „laisse 

                                                
151 .  « » -

. // -
. – : CAPTES, 2000, pp.138-145. 

152 Vezi: Tanas  R. Rolul antipropagandei în campania electoral  (Electorala-2001). 
// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. –  Chi in u: USM, 
2001, pp.131-137. 

153 ., . . // -
, 1997, nr.3, c.32. 
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faire” i implicarea în constituirea sistemului de partide,154 Republica Moldo-
va merge pe ultima. În acest caz cel mai des se apeleaz  la sistemul electoral. 
Aceasta din considerentul c  el vizeaz  totu i cucerirea puterii, corela ia de 
for e a partidelor politice la nivel social este pu in important .155 I.Bo an sus-
ine c  Codului electoral de la adoptarea sa în 1997 i-au fost aplicate mai 

mult de 250 modific ri.156  
Fiecare partid politic î i are viziunea sa asupra modelului „optim” al sis-

temului electoral. Deseori aceste viziuni exist  doar atît timp cît partidul este 
în opozi ie extraparlamentar , venirea la putere presupune c  se realizeaz  în 
cel mai bun caz doatr unele din ideele expuse anterior. Ori partidul (-dele) p -
streaz  „regulile jocului” conform c rora au asces în parlament i mai ale la 
putere. 

Cea mai insistent  promovare a modific rii sistemului electoral de un 
partid neguvernamental a fost ini ierea de c tre partidul „Alian a Social-De-
mocrat ” în 2002 a referendumului de modificare a sistemului electoral. Se 
dorea expunerea cet enilor privitor la un nou sistem electoral conform c ruia 
o jum tate a deputa ilor în Parlament este aleas  conform scrutinului propor-
ional cu liste de partide, iar cea dea doua jum tate – conform scrutinului ma-

joritar în circumscrip iile uninominale. Ini iativa a fost blocat  în Parlament 
de c tre frac iunea majoritar . 

Rolul partidelor politice în alegerile locale este relativ mai mic, compa-
rativ cu cele parlamentare. La CEC se înregistreaz  doar blocurile electorale 
constituite la nivel na ional. În alegerile locale din 2003 candida ii indepen-
den i au constituit 17,49% din totalul primarilor ale i, la alegerile consilieri-
lor municipali, raionali i locali ponderea acestora scade, astfel ei constituie 
respectiv 2,04% i 4,56% din totalul mandatelor.  

Aceasta se explic  prin faptul c  candida ii sînt cu mult mai bine cunos-
cu i decît cei la alegerile parlamentare, de regulile jocului mai favorabile pen-
tru candida ii independen i în alegerile locale i de faptul c  pentru func ia de 
primar conteaz  nu atît partidul i principiile ideologice ale acestora, ci spiri-
tul de gospodar al candidatului, reputa ia bun i stima membrilor comunit -
ii. 

                                                
154 . -

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  
politic ). Partea XXIII. - Chi in u, USM, 2003, pp.17-19. 

155 Cînd puterea î i va concentra aten ia asupra acestui nivel va fi un indice al regre-
sului democra iei, de altfel i a a ubrede, în Republica Moldova. 

156 Bo an I. Modificarea legisla iei electorale. // www.e-democracy.md/comments/ po-
litical/20030225/ 
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Asupra particip rii partidelor politice la alegerile locale i a semnifica ii-
lor acesteia influien eaz  rolul respectivelor alegeri. Pîn  în anul 2000 ele nu 
ofereau nimic nou, erau o repetare a celor parlamentare,157 dup  acest an, din 
contra ele sînt o repeti ie general  pentru alegerile parlamentare. Cum men i-
oneaz  V.Mo neaga alegerile locale „reprezint  o încercare de conservare a 
puterii politice … este subordonat „ marelui joc politic.”158 

În alegerile locale conteaz  mult capcitatea partidelor de a i „g si” can-
dida ii. Ne referim la atragere notabilit ilor i a liderilor de opinie din cadrul 
raionului. Acest domeniu reprezint  o alt  manifestare a concuren ii partide-
lor politice plasate pe acelea i segmente ale e ichierului politic. Totu i, în co-
ndi iile Republicii Moldova, pornind de la ra ionamentele în acest sens a lui 
M.Duverger este mai corect de a vorbi de rolul dominant al persoanlit ilor în 
raport cu partidele. Mult conteaz  în procesul dialogului partid-notabilit i lo-
cale i rela iile de rudenie, prietenie, cît i lupta i concuren a între diferite 
clanuri raionale.159 

Organiza iile teritoriale se manifest  în mod independent în alegerile lo-
cale. Delimitarea dintre competen ele acestora i organele na ionale este evi-
dent. Astfel ultimele trebuie s  realizeze o campanie, în mare parte limitat  
pentru crearea unui fon (mediu) campaniilor din teritoriu. 

Alegerile preziden iale reprezint  o alt  miz  a aprtidelor politice. Exist  
dou  modalit i de participare a partidelor politice la alegerile preziden iale: 
1) cu propriul candidat i 2) cu propriul candidat sprijinit de alte forma iuni 
politice. Iu.Gorincioi i V.Juc eviden iaz i o a treia modalitate – cu propriul 
candidat sus inut de alte partide i organiza ii social-politice.160 Aceast  clasi-
ficare este valabil  atît pentru alegerile directe ale efului statului, cît i pent-
ru desemnarea lui de c tre forul reprezentativ al na iunii. 

Alegerile preziden iale din 1991 au fost f  alternative, rolul partidelor 
a fost minimal. Cu totul alta a fost situa ia în 1996. În calitatea de candida i 

                                                
157 Gorincioi Iu., Juc V. Rolul alegerilor în reconfigurarea sistemului de partide din 

Republica Moldova. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – 
Chi in u: CAPTES, USM, ISPRI, 2000, p.66. 

158 .  (2003) 
-

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXII. – Chi in u, 
USM, 2003, pp. 145-177. 

159 Prezen a unei persoane netolerate în partid va duce la neimplicarea altuia în aces-
ta i la participarea pe listele sau din partea partidului respectiv. 

160 Gorincioi Iu., Juc V. Rolul alegerilor în reconfigurarea sistemului de partide din 
Republica Moldova. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – 
Chi in u: CAPTES, USM, ISPRI, 2000, p.66. 
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pentru func ia de Pre edinte al Republicii Moldova s-au înregistrat 9 persoa-
ne.  

Din ei 4 erau reprezentan i ai partidelor politice i 5 candida i indepen-
den i. Partidul de guvern mînt Partidul democrat agrar din Moldova a propus 
candidatura primului-ministru A.Sangheli, Pre edintele în exerci iu M.Snegur 
era înaintat de c tre Partidul rena terii i concelierii din Moldova, Partidul fo-

elor democratice cu pre edintele partidului V.Matei, Partidul comuni tilor 
din Republica Moldova cu prim-secretarul V.Voronin.  

Celelalte partide fie nu s-au implicat v dit în campanie, fie au sus inut 
unul din concuren i, inclusiv i pe cei independen i. Astfel Frontul popular 
cre tin democrat a sus inut candidatura lui M.Snegur, Partidul drept ii soci-
al-economice ape cea a M.Levi chi, iar în cadrul Partidului socialist din Mol-
dova s-au format dou  grup ri, una în frunte cu V.Morev i Senic sus inea ca-
ndidatura lui A.Sangheli, iar alta condus  de V.Abramciuc i Crîlov lucra pe-
ntru prima. 

În aspect partidist relevan a alegerilor preziden iale se manifest i prin 
faptul c  ele au avut un impact asupra reu itei partidelor politice la alegerile 
parlamentare din 1998. De exemplu pentru Partidul comuni tilor din Republi-
ca Moldova acestea au fost primele alegeri, în cadrul lor s-a produs lansarea 
partidului ca ma in  electoral , s-a pus la încercare eficien a, s-a înv at de pe 
urma gre elilor comise. Ele au avut un impact direct asupra reu itei din 1998. 
Presta ia lui A.Sangheli indica declinul Partidului democrat agrar din Moldo-
va. Luînd în considra ie caracterul personificat al votului, alegerile preziden-
iale au jucat un rol important în cristalizarea electoratului partidelor moldo-

vene ti, în ridicare ratingului liderilor partidelor.  
În cel de-al doile tur de scrutin al alegerilor preziden iale din 1996 sepa-

rarea partidelor între M.Snegur i P.Lucinschi a luat urm toarea form . Pre-
edintele în exerci iu era sus inut de c tre segmentul dreapta, dreapta-centru, 

cel de-al doilea pretendent se bucura de suportul partidelor de stînga i stînga 
-centru. 

În 5 iulie 2000 parlamentul voteaz  modificarea Constitu iei prin care 
prerogativele Pre edintelui se diminuiaz  substan ial, cît i alegerea acestuia 
de c tre popor este înlocuit  cu desemnarea de c tre Parlament. În aceste cir-
cumstan e importan a partidelor în procesul de alegere a pre edintelui rii nu 
se diminuiaz . În acest context este necesar de a face o precizare metodologi-

. Privit prin prisma partidelor politice procesul desemn rii pre edintelui du-
 2000 în Republica Moldova trece din domeniul ascederii partidelor la pu-

tere în cel al realiz rii guvern rii, în mare parte fiind identic cu procesul de 
desemnare a guvernului. 
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În alegerile preziden iale din 2000 i din 2001 partidele politice au avut 
o implica ie profund , prin intermediul frac iunilor sale parlamentare. Aici 
deja pe primul loc se plaseaz  corela ia de for e din parlament. Respectiv ro-
lul partidelor cre te, ceea ce face din partide principarii selectan i a persoa-
nelor ce pot pretinede la postul de Pre edinte. Actualmente nu mai putem vo-
rbi de candida i independen i la alegerile preziden iale, deoarece înaintarea 
candida ilor are loc exclusiv de c tre deputa i. 

adar, alegerile reprezint  „purgatoriul” partidelor politice. Aici se ve-
rific  relevan a social  a partidelor. Totu i nu doar alegerile determin  reu ita 
partidelor. Exist  o presiune constant i din partea partidelor asupra sistemu-
lui electoral. Rolul partidelor este semnificativ în toate tipurile de alegeri, dar 
principalele sînt cele parlamentare. Cele locale pot crea o premis  pentru o 
presta ie mai bun  a partidelor la alegerile parlamentare, iar reu ita la alegeri-
le preziden iale reprezint  o consecin  a prezent rii la alegerile parlamenta-
re.  
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Television represents an essential means to promote the electoral mes-

sage. Television is presented during the elections in two hypostases: as a 
means to promote the electoral message and as its independence actor. The 
first hypostasis is materialised in the direct access of electoral competitors, 
the second in the reflection my media institution competitors’ elections activi-
ty. Public political debates are placed in two precedents and by its impor-
tance represent a separate subject for discussions and analysis.  

In the Republic of Moldova, election competitors are given broadcast 
time free of charge, but to some extents it is also allowed to buy this time. In 
all elections that took place, all the time dedicated to lection competitors was 
equally divided between them. The bought broadcast time, due to prices, is 
practically materialised in election spots. The problem of election spots is a 
very important one having various valences. The first is the one leading to 
the discrimination of election competitors due to high financial costs. The se-
cond one refers to the impact election spots on voters, decision to vote, com-
mercials conditioning the decisive vote.  

Public political debates represent the most attractive and useful electo-
ral programs for voters. In the Republic of Moldova this type of electoral 
programs has not been used much. This is greatly due to the existing parlia-
mentary republic that excludes direct presidential elections from political 
processes.  

The reflection of election campaigns on TV is a serious problem in the 
Republic of Moldova. According to the results of the monitoring of all elec-
tions the governing party is favoured through keeping the mentions and their 
character.  
                                                
161 Recenzent – doctor în tiin e politice Aurelia PERU 
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Televiziunea reprezint  un mijloc esen ial de promovare a mesajului ele-

ctoral. Prin personalizarea mesajului, efectele vizuale, m rimea audien ei ea 
reprezint  o redutabil  arm  electoral . În aceste condi ii, ree ind din rolul i 
efectele acesteia, reglementarea juridic  a activit ii posturilor de televiziune 
în campania electoral  este necesar i permanent actual . Stipula iile cu refe-
rire la acest subiect se eviden iaz  net în cadrul reglement rii activit ii mass-
media în perioada alegerilor.  

Desigur, este incorect de a aborda fenomenul media, în general i cel al 
TV-ului, în special, în mod izolat, doar în perioda campaniei electorale, f  a 
o încadra în comportamentul acesteia în perioada dintre alegeri. Reflectarea 
partizan  a deferitelor evenimente pe parcursul perioadei dintre scrutine are 
un impact direct asupra comportamentului electoratului.162 

În Republica Moldova televiziunea devine actor al procesului electoral, 
respectiv i implica iile electorale ale televiziunii intr  în centrul aten iei pub-
licului i a institu iilor de stat odat  cu alegerile preziden iale din 1991 i mai 
ales cu ocazia alegerilor parlamentare din 1994.163  

În cazul alegerilor parlamentarea legea prevedea repartizarea egal  a 
timpului de anten  între partidele, organiza iile social-politice i blocurile ele-
ctorale,164 interzicea cump rarea timpului de anten , „interviurile, reportajele 
si alte servicii audiovizuale de interes general pentru informarea cetatenilor” 
nu se includeau în dreptul la timp de anten , candida ilor li se stabilea cuantu-
mul de 50% din timpul partidelor politice de timp de anten i numai în cad-
rul unei singure emisiuni.165 

Organele de reglementare i supraveghere a func ion rii mass-media în 
campania electoral  în Republica Moldova este Comisia Electoral  Central  
(CEC) i Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA). 

                                                
162 Vezi: Tanas  R. Comportamentul electoratului din Republica Moldova: determina-

nte, mecanisme, modele. Tez  de doctorat. - Chi in u, 2003. 
163 Legea electoral  sovietic  conform c reia s-au desf urat alegerile parlamentre 

din 1990 nu permitea utilizarea TV ca mijloc de propagand . 
164 Legea nr.1609-XII din 14 octombrie 1993 privind alegerile Parlamentului (Moni-

torul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10 (partea I) ofer  primul exem-
plu pentru Republica Moldova de abordare diferen iat  a concuren ilor electorali 
colectivi în privin a acecesului la TV. Deoarece ea stipula desf urarea alegerilor 
în mai multe circumscrip ii electorale i nu în un na ional  cum actualmente are 
loc, conuren ilor electorali care vor înainta listele în 50% din circumscrip ii elec-
torale vor beneficia de 2 ori mai mult timp de emisie decît cei care au depus liste 
într-un num r de circumscrip ii mai mic. 

165 Legea nr.1609-XII din 14 octombrie 1993 privind alegerile Parlamentului. 
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În Republica Moldova comportamentul mass-media în campaniile elec-
torale, inclusiv i rela iile sale cu concuren ii electorali, este reglementat de 

tre Constitu ia Republici Moldova, Legea audiovizualului, Legea privind 
accesul la informa ie, Legea cu privire la institu ia public  na ional  a audio-
vizualului Compania „Teleradio-Moldova”, „Codul electoral”, „Legea Audi-
ovizualului”, „Concep ia reflect rii de c tre institu iile Audiovizualului a ca-
mpaniei electorale” (adoptat  în comun de CEC i CCA) i „Regulamentul 
Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în 
mas  a campaniei electorale” (adoptat  de CEC). 

Televiziunea se prezint  în campania electoral  în dou  ipostaze – ca 
mijloc de promovare a mesajului electoral i ca actor independent al acesteia 
(utilizarea mass-media de c tre candida i i participarea acesteia în calitate de 
actor electoral independent166). Prima ipostaz  se materializeaz  în accesul 
direct al concuren ilor electorali, concretizat în emisiunile preg tite de c tre 
dîn ii sau la comanda acestora, cea de-a doua în reflectarea de c tre organul 
media a activit ii electorale a concuren ilor, prin intermediului edi iilor de 
nout i, a emisiunilor analitice i a celor speciale. Dezbaterile politice publice 
cu participarea candida ilor sau a reprezentan ilor forma iunilor politice se 
plaseaz  între precedentele dou i prin importan a sa reprezint  un subiect 
aparte de discu ii i analiz .167 

Comportamentul mass-media în campania electoral  poate fi i unul ab-
senteist. În campania electoral  pentru alegerile parlamentare din 2005 pos-
turile „Pervîi kanal v Moldove” i PRO TV au declarat c  renun  la reflec-
tarea campaniei electorale i la difuzarea publicit ii electorale a concuren i-
lor. „Concep ia 2005” (alegeri locale par iale), ca reac ie la acest fapt, interzi-
ce refuzul posturilor TV de a difuza materiale electorale. 

 
Accesul pe gratis al concuren ilor electorali la TV 

În practica interna ional  accesul direct la timpul de anten  al concuren-
ilor electorali este realizat în cîteva modalit i. În linii generale acestea se re-

duc la trei – acordarea timpului pe gratis, accesul în baza cump rii timpului 
i, cea de-a treia, combinarea, în diverse moduri, a ambelor modalit i. Repu-

blica Moldova a adoptat cea de-a treia cale – concuren ilor electorali li se 
acord  timp de anten  pe gratis i se permite cump rarea acestuia, dar în anu-

                                                
166 . : . // http:// 

www.democracy.ru/library/articles/ Extras pe 15 aprilie 2004. 
167 Aceste dou  sunt completate cu reflectarea activit ii CEC-ului i difuzarea infor-

ma iilor oferite de acesta (campania de informare a aleg torilor privind votarea co-
rect  etc.). 
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mite limite. Astfel, a fost adoptat  o variant  paternalist , dar i european  de 
utilizare a televiziunii de c tre concuren ii electorali. 

Repartizarea timpului de anten  pe gratis la TV se face în conformitate 
cu unul din cele dou  principii: cel al egalit ii – presupune accesul egal al 
concuren ilor electorali indiferent de importan a acestora în societate i cel al 
drept ii – presupune repartizarea echitabil  a timpului de anten  în confor-
mitate cu relevan a forma iunilor politice.  

În Republica Moldova în toate alegerile desf urate s-a utiliza repartiza-
rea egal . Ree ind din particularit ile dezvolt rii politice a rii, acordarea 
concuren ilor electorali a timpului egal este adecvat situa iei din sistemului 
partidist. Instabilitatea partidelor politice ar transfoma principiu echitabilit ii 
în unul ce nu reflect  realitatea politic . Totu i, în ultimul timp, ree ind din 
consolidarea sistemului partidist, se impune necesitatea acord rii diferen iate 
a timpului de anten .  

Multitudinea partidelor politice efemere, multe dintre care au o presta ie 
electoral  mai proast  decît unii candida i independen i, mizarea acestora pe 
timpul acordat gratis, care reprezint  o excelent  metod  de a se face cunos-
cut i utilizarea minim  a altor forme de promovare necesit  separarea forma-
iunilor politice în dou  categorii – relevente i nerelevante. Aceast  m sur  

ar reprezenta o etap  în trecerea de la perioada incipient  a democra iei în Re-
publica Moldova la cea dezvoltat , în care timpul de anten  va fi repartizat 
conform puterii partidului. Ea va contracara efectul reprezent rii propor ion-
ale care duce la men inerea partidelor politice neimportane i la fragmentarea 
(scindarea) forma iunilor politice importante, cît i va accentua consecin ele 
pragului electoral diferen iat i considerabil de mare. 

Dilema principal  a abord rii diferen iate a partidelor politice const  în 
sirea criteriului de clasificare a acestora. Pericolul Republicii Moldova co-

nst  în a nu transforma aceast  posibil  stipula ie a „Codului electoral” într-o 
arm  de persecutare a oponen ilor. S-ar putea apela la deosebirea dintre par-
tidele extraparlamentare i cele parlamentare sau, ce ar fi mai corect, la nu-

rul voturilor acumulate la alegerile anterioare. Nici criticile dure la care 
presupun va fi supus  viziunea aceast  nu trebuie s  stopeze ini iativa, egali-
tarismul sovietic viu în mentalitatea elitei i maselor, interesele opozi iei ex-
traparlamentare, frica ONG-urilor de discriminare vor pune piedici serioase 
în fa a unei ini iative de acest gen. 

În pofida rolului timpului de anten  gratis în presta ia electoral  a „par-
tidelor ciuperci” (V.Cujb ), în nici un caz aceast aspect al sistemului electoral 
nu poate fi tratat ca o variabil  ce ar contribui la stabilizarea forma iunilor po-
litice. Pe de o parte impactul modului de scrutin este cu mult mai semnifica-
tiv, pe de alta accesul la mass-medie nu are o ac iune cu efecte reale, ci cu 
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unele artificiale. Inevitabil, în cazul în care sistemul partidist s-ar maturiza, 
acordarea ponderat  este necesar , cu sau f  existen a unui minim de timp 
acordat tuturor cocuren ilor electorali. 

În dependen  direct  de stabilirea modalit ii accesului direct la televi-
ziune se afl  cantitatea timpului acordat concuren ilor electorali. Acesta este 
limitat de un prag maxim ce poate fi acordat la fiecare post de televiziune,168 
pe care dep indu-l, respectivul canal va pierde audien a. Problema const  în 
faptul c  pentru cet eni alegerile, cît de importante nu ar fi, reprezint  doar 
un aspect, uneori minuscul, al existen ei. Necesitatea repartiz rii unui timp 
din oficiu limitat între mul i concuren i electorali duce la o fragmentare exce-
siv  a acesteia. Aceasta dezorienteaz  aleg torul. Indiscutabil are importan  
i num rul apari iilor la TV a concuirentului electoral. Tendin a de a acorda 

timp suficient are repercusiuni asupra audien ei i raitingului postului TV. 
Dominarea eterului de problematica scrutinului va duce la minimalizarea ac-
tivismului aleg torilor. Astfel, utilizarea principiului egalit ii presupune dis-
persia timpului de anten , pe cînd abordarea diferen iat  ar permite acordarea 
a unei cantit i de timp mai mare forma iunilor politice importante, ceea ce ar 
duce la incitarea i mai mare a aleg torilor, la mobilizarea acestora. Pentru 
Republica Moldova V.Belanovskii, A.Belostecinic, V.Vladî kaia, în baza cer-
cet rilor de teren, au stabilit „c  în cadrul alegerilor se face prea mult  recla-

i cet enii nu reu esc s  o deosebeasc .”169 
În aceast  ordine de idei, actualmente calitatea campaniei electorale rea-

lizate la TV depinde, nu atît de cantitatea timpului acordat pretenden ilor, cît 
de num rul concuren ilor c rora li se repartizeaz  acesta.  

În Republica Moldova la alegerile parlamentare din 1998, unei forma i-
uni politice sau bloc electoral i se oferea 90 minute, iar candida ilor indepen-
den i cîte 20 minute pentru toat  perioada campaniei, la alegerile parlametare 
din 2001 fiec rui concurent electoral – forma iune politic  i s-au repartizat cî-
te 30 minute la postul Moldova-1 pe parcursul întregii campanii electorale, 
iar unui candidat independent 5 minute. În 2005 se p streaz  aceea i canti-
tate, respectiv 30 i 5 minute. Aceasta denot  o reducere a timpului acordat i 
stabilizarea lui. 

                                                
168 În conformitate cu Conven ia european  privitor emiterea transfrontalier  volu-

mul reclamei nu poate dep i 15% din timpul de emisie zilnic  a postului TV i nu 
poate constitui mai mult de 20% (12 minute) în cadrul unei ore ( . -

. . http: 
//www. internews.ru/books/moral/index.html (Extras pe 8 decembrie 2004). 

169 Cit. dup  Ro ca A. Comunicarea politic i democratizarea societ ii. – Chi in u, 
USM, 2003, p.118. 
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Timpul de anten  are efecte nu doar prin m rimea sa, conteaz i moda-
litatea de utilizare a acestuia, care în mare parte depinde de segmentarea lui. 
Aceasta reprezint  o problem  aparent lipsit  de relevan , dar care la o anali-

 mai atent  denot  o implicare important  în caracterul proceselor electora-
le i a con tiin ei de mas . Acest aspect al reglement rii mass-media în cam-
pania electoral  în mod direct depinde de precedentele decizii. De regul  seg-
mentarea timpului în emisiuni cu o durat  mare duce la crearea unor emisiuni 
serioase i, respectiv, se amplific  caracterului informator al mesajului.  

În Republica Moldova în alegerile parlamentare din 1998 nu era specifi-
cat durata emisiunilor realizate de concuren ii electorali în baza timpului aco-
rdat gratis. 

În alegerile parlamentare anticipate din 2001 timpul era divizat în seg-
mente a cîte 5 min. (emisiune integr ) pentru fiecare s pt mîn  a campaniei. 
Pentru ultima s pt mîn  se recomanda de a utiliza acest timp în cadrul mese-
lor rotunde. 

În alegerile parlamentare din 2005 s-a produs un regres. „Concep ia 
2005” permite utilizarea timpului de anten  în mod e alonat, stabilind i limi-
ta – nu mai mult de 5-7 minute pe zi. 

În ce prive te formatul emisiunilor electorale, concuren ii electorali 
moldoveni apeleaz  mai mult la „capul vorbitor”. Aceasta implic  o mai pu-
in  dramatizare i teatralizare a procesului electoral, deseori este mai greu 

accesibil pentru cet eni (parametru ce ine i de competen a consultan ilor 
politici i a liderilor politici), îns  seriozitatea este maxim . Alternativa „ca-
pului vorbitor” (în cazul emisiunii de 5 minute) ar putea fi un film, îns  ace-
sta necesit  resurse financiare cu mult mai importante. Din aceste motive 
consider m c  în Republica Moldova segmentare timpului în por iuni a cîte 5 
minute este adecvat, deoarece impunea o utilizare mai serioas  a timpului. 

Asupra calit ii campaniei electorale are impact i stipula iile referitor 
la finan area preg tirii emisiunilor concuren ilor electorali. În Republica Mol-
dova, implica iile statului se concretizeaz , în toate alegerile, doar în acorda-
rea studioului concuren ilor care solicit  aceasta. Astfel forma iunile mici sau 
cele ce nu au rela ii cu elita economic  sunt puse în situa ii inegale cu parti-
dele politice mari. Primele pot apela doar la „capul vorbitor”, pe cînd cei cu 
un buget solid pot utiliza metode mai sofisticate de utilizare a acestui timp. 

În Republica Moldova con inutul emisiunilor concuren ilor electorali, 
în linii mari, este l sat la discre ia acestora. El poate fi utilizat dup  bunul 
plac al pretendentului la func ia eligibil . Legisla ia se pronun  doar la cad-
rul general al acestora. Astfel se interzice contestarea ordinii constitu ionale, 
a interven iilor ce pot duce la destabilizarea ordinii publice, la adicerea preju-
diciilor securit ii persoanelor i a bunurilor materiale, utilizarea imnul de 
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stat, a drapelul rii sau a vreunui stat str in, a monumentelor i edificiilor re-
prezentative ale patrimoniului na ional.170  

Totodat  s-a permis utilizarea acvilei bicefale ca sigl  electoral . Se aju-
nge la situa ia cînd monumentele na ionale nu pot fi utilizate, iar a celor str I-
ne se permite. În 2005 în „Concep ie …” i „Regulamentul CEC …” nu exis-
ta o reglementare în acest sens, decît anumite restric ii de acest gen cu referi-
re la dezbaterile electorale. 

Punem la îndoial  necesitatea interzicerii denigr rei i lez rii onoarei 
persoanei, iar stipula iile punctului 2.3 din Concep ia 2001, prezent i în Co-
ncep ia 2003 referitor la imagine este totalmente absurd  – „afirma iile f cute 
de partide, organiza ii social-politice, blocuri electorale i candida i indepen-
den i exprimate liber, f  nici o cenzur  sau influen , nu trebuie s  aduc  
prejudicii onoarei sau imaginii altor partide, forma iuni politice sau candida i 
independen i.” Interzicerea criticii este inadmisibil , consecin ele pot fi din 
cele mai nefaste.171  

Se creaz  impresia c  se dore te excluderea total  a tehnologiilor mur-
dare din campania electoral , iar în cazul repectiv de la TV, sau poate no iu-
nea de imagine se interpreteaz  altfel. Prejudecata societ ii moldovene ti fa-

 de „c ld rile cu murd rie” v rsate în campanie este cunoscut , îns  urma-
rea oarb  a acestui îndemn nobil poate aduce prejudicii. Problema const  în 
introducerea unor criterii clare de deosebire a def im rii i a criticii.  

Aceasta este un „nod gordian” ce incit  permanent legislatorii i opinia 
public  a majorit ii statelor. Corect ar fi solu ionarea conflictului i clasifica-
rea con inutului materialului electoral prin cale judiciar , îns  în campania 
electoral  timpul limitat nu permite aceasta. Poate cea mai corect  cale este 
de a împuternici CEC-ul de a verifica spoturile electorale.172  

În realitate spoturile „anti-” sunt prezente la TV. Concomitent Codul 
electoral permite concuren ilor electorali „de a supune discu iilor libere i sub 
toate aspectele programele electorale ale concuren ilor electorali, calit ile 

                                                
170 Concep ia reflect rii de c tre institu iile Audiovizualului a campaniei electorale 

pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova. // Electorala 2001. Documente 
i cifre cu privire la alegerile Parlamentului Republicii Moldova. Edi ie a Comisiei 

Electorale Centrale. – Chi in u: Centrul republican de informatic , 2001, p.31. 
171 Vezi: Tanas  R. Rolul antipropagandei în campania electoral  (Electorala-2001). 

// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. –  Chi in u: USM, 
2001. 

172 Aici deja poate ap rea problema impar ialit ii acesteia i a mecanismelor de asi-
gurare a acesteia, cît i stabilirea unor criterii clare de joc, departajare. 
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politice, profesionale i personale ale acestora, precum i de a face agitatie … 
în defavoarea candida ilor”173 

Uneori, în campaniile electorale din Republica Moldova are loc acorda-
rea de c tre un concurent electoral (candidat independent) a propriului timp 
de anten  unui altui concurent electoral (partid politic). Aceast  tehnic  face 
parte din tehnologiile distructive i în mare parte se utilizeaz  pentru punerea 
pe post a materialelor negative.  

O alt  rigoare înaintat  de Concep ii este interdic ia privind utilizarea 
metodelor subliminale, inclusiv i la televiziune. Din punct de vedere tiin i-
fic respectiva stipula ie este lipsit  de temei. Pîn  în prezent cercet rile au de-
monstrat în cel mai bun caz o influen are minim  foarte controversat  a aces-
tui procedeu. În Republica Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 
2001 Mi carea Social-Politic  „Pentru Ordine i Dreptate” i Partidului De-
mocrat din Moldova au utilizat a a-numitul „al 25-lea cadru”.174 

Timpul irii în emisie a emisiunilor concuren ilor electorali reprezint  
urm toarea dificultate a reglement rii activit ii mass-media, în special a tele-
viziunii în campanie. Aceasta are impact  El se manifest  în dou  aspecte – în 
cadrul zilei i în cadrul campaniei electorale. De calea de rezolvare a primului 
depinde auditoriul respectivei emisiunii, de cel de al doilea efectele asupra 
comportamentului electoratului i, repectiv, rezultatele alegerilor.  

În ara noastr , timpul (pe gratis i contra plat ) acordat la postul de tele-
viziune Moldova-1 este plasat în perioada de audien  maxim  (prime-time). 
În cazul posturilor locale de televiziune, aceasta nu reprezint  o problem , 
deoarece se rezolv  prin negocieri. În Republica Moldova repartizarea timpu-
lui pe parcursul campaniei electorale este corect . Prin luarea drept unitate de 

sur  a s pt mînii i prin punerea pe post în ultimele dou  zile de campanie 
a meselor rotunde.  

În campania electoral  pentru alegerile locale din 2003 au ap rut dezba-
teri privitor la restric iile difuz rii materialilor electorale duminic . „Concep-
ia 2003” prevedea c  „materialele electorale video vor fi puse pe post con-

form graficului de difuzare a publicit ii, cu excep ia zilelor de duminic .”175 
Argumentul concuren ilor electorali const  în faptul c  campania electoral  
include i are oc i în zilele de odihn , respectiv este incorect de a exclude 

                                                
173 Codul electoral. – Chi in u: Cuant, 2005, p.32. 
174 Ro ca A. Comunicarea politic i democratizarea societ ii. – Chi in u, USM, 

2003, p.120. 
175 Concep ia reflect rii campaniei electorale locale de c tre institu iile Audiovizualu-

lui din Republica Moldova. // Electorala 2003. Documente i cifre cu privire la ale-
gerile locale generale din Republica Moldova. – Chi in u: Comisia Electoral  Cen-
tral , Întreprinderea de stat „Molddata”, 2003, p.55.  
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televiziunea din campanie în perioada acestor zile. În urma unei sesiz ri a 
Partidului comuni tilor din Republica Moldova pe 7 mai CEC a decis s  per-
mit  difuzarea publicitatii electorale duminica, atît gratis, cît a acelei contra 
plat . 
 

Reclama politic  contra plat . 
Blocul timpului de anten  cump rat reprezint  al doilea component al 

spa iului mediatic electoral moldovenesc. Din cauza pre urilor, practic se ma-
terializeaz  exclusiv în spoturile electorale.  

Problema spoturilor electorale este una important  cu mai multe valen e. 
Prima const  în faptul c  permiterea nelimitat  a reclamei politice, îmbinat  
cu neacordarea timpului de anten  pe gratis, ar duce la cre terea pre ului cam-
paniei electorale ceeea ce ar defavoriza partidele mici, dar i ar avea repercu-
siuni nefaste asupra vie ii social-politice i economice a rii. Cea de-a doua 
valen  se refer  la caracterul impactului spoturilor asupra aleg torilor, a de-
ciziei de vot. 

Problema spoturilor electorale, ca de altfel a oric rei reclame, const  în 
faptul c  ele nu atît informeaz , cît incit . Indiscutabil ele i informeaz , au 
un impact cognitiv (denumirea/numele concurentului, semnul electoral i per-
sonalizarea concuren ilor electorali), dar doar ca un suport al afectelor. Recla-
ma contribuie la constituirea aleg torului emotiv. În cazul Republicii Moldo-
va nici decum nu avem prezent un aleg tor cu tradi ii democratice i predis-
pus spre ra ionalitatea. Nu ar fi cazul s  contribuim la educarea propriului 
electorat prin limitarea complet  a reclamei (în stilul celei Hooliwoodiane) i 
de a accepta doar „capurile vorbitoare”? Aceasta practic nu ar periclitat in-
formarea electoratului. În practica interna ional  impactul cu caracter emotiv 
al spoturilor electorale este minimizat i prin cerin a prezen ei candidatulu 
(candida ilor) pe ecran pe cea mai mare parte a duratei emisiunii.176  

Autorit ile autohtone au intuit într-o oarecare m sur  impactul acesteia 
asupra electoratului. Astfel se interzicea în cadrul timpului de anten  acordat 
pe gratis utilizarea reclamei.177 Aceasta era permis doar din contul timpului 
cump rat. În acest mod, se presupune c  volumul reclamei va fi într-o oareca-
re m sur  limitat. Asupra aceasta, în mod direct influien eaz , într-un mod 
destul de pu in plauzibil, plafonul cheltuielilor stabilit de CEC i limitarea 
timpului acordat contra plat  care poate fi pus la dispozi ia concuren ilor ele-
ctorali de c tre institu iile publice ale audiovizualului (în alegerile anterioare 
                                                
176 Vezi: ., . . – : , 

1999. 
177 Concep ia reflect rii campaniei electorale locale de c tre institu iile Audiovizualu-

lui  din Republica Moldova. // Electorala 2003.  
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institu ii de stat) i timpul de care poate dispune concurentul la un post în li-
mitele unei zile (maximum 2 minute).178  

La alegerile din 1998 aceast  limit  constituia 4,5 ore pentru întreaga 
perioad  a campaniei. La alegerile din 2005 se p streaz  aceea i limit  în ca-
drul postului de televiziune, dar se introduce i limita pe întreaga campanie 
electoral  – 120 minute. Ultima stipula ie lipsit  de semnifica ie. În 2001 la 
postul Moldova-1 pentru publicitate electoral  contra plat  fiec rui concurent 
electoral i se acord  timpi de anten  pân  la 60 de minute pe întreaga perioa-

, inclusiv nu mai mult de 2 minute pe zi. La posturile private nu se stabile-
te un volum maxim, îns  reclama electoral  nu poate dep i 2 minute pe zi. 

Republica Moldova a adoptat o cale de mijloc în privin a reclamei elec-
torale, minimal reducînd volumul de reclam  de pe ecranele televizoarelor. 
Ultimele schimb ri de atitudine, m re te cu mult ponderea spoturilor în cad-
rul presta iei electorale TV a concuren ilor. Concomitent s-a încercat a mix-
ora impactul emotiv al spoturilor prin introducerea plafonului duratei minime 
a acestora. Pentru prima dat  durata minimal  a spoturilor electorale a fost re-
glementat  cu ocazia alegerilor locale din 2003. „Concep ia 2003” limita ace-
stea la 20 secunde. În 2005 limita constituia 30 de secunde pentru toate spo-
turile indiferent pe gratis sau contra plat . În campania electoral  pentru ale-
gerile parlamentare din 1998 emisiunile contra plat puteau fi cu o durat  cup-
rins  între 1 minut i 15 minute. 

Desigur, refuzul la reclam  nu are doar efecte pozitive. În cazul interzi-
cerii reclamei pot ap rea probleme pentru o serie de aleg tori în privin a re-
cunoa teii concuren ilor electorali i a constituirii deciziei de vot, care este cu 
mult mai u or de a o realiza în termeni emotivi. Înn aceast  ordine de idei to-
tul depinde de scopurile stabilite – conteaz  calitatea sau cantitatea. La fel are 
importan i dimensiunea temporal  a obiectivelor, iar în cazul acesta orien-
tarea la cele de lung  durat  este cu mult mai optimal decît la cî tigul imediat. 
În acest context, nu în ultimul rînd, politica mediatic  electoral  eficient  de-
pinde de lupta de interese i de nivelul de capacitate de promovare a statului 
i, într-o oarecare m sur  a societ ii civile, a intereselor sale.   

 
Dezbaterile politice publice. 

Dezbaterile politice publice reprezint  poate cele mai atr toare i mai 
folositoare emisiuni electorale pentru aleg tori. În Republica Moldova acest 
tip de emisiune electoral  nu a cunoscut o utilizare larg . Fapt ce se datorea-

, în mare parte, republicii parlamentare existente, care exclude alegerile 
preziden iale directe din procesele politice.  

                                                
178 Codul electoral. – Chi in u: Cuant, 2005, p.32. 
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Cea mai remarcabil  contrapunere electoral  poate fi numit  dezbaterile 
Mircea Snegur – Petru Lucinschi, în cadrul celui de al doilea tur al scrutinului 
alegerilor preziden iale din 1996.179 Dezbaterile dintre liderii partidelor politi-
ce organizate cu ocazia alegerilor parlamentare dup  intensitate cedeaz  sus 
amintitei, iar „în cadrul „meselor rotunde” organizate se urm rea mai mult s  
fie strict reglementat timpul destinat fiec rui participant i nu au fost organi-
zate discu ii între reprezentan ii diferitelor partide.”180 

În Republica Moldova „televiziunea nu a reu it s  organizeze dezbateri 
electorale nep rtinitoare, s  prezinte punctele de vedere ale tuturor candida-
ilor”.181 Cel mai pronun at lipsa dezbaterilor s-a resim it la alegerile locale 

din 2003 cînd „regulamentele CEC nu prevedeau in mod specific organizarea 
de dezbateri între concurentii electorali… Mul i din industria audiovizualului 
au considerat ca dezbaterile nu sunt premise i, în final, au fost organizate fo-
arte pu ine. Astfel, pentru cel de-al doilea tur de scrutin, CEC a recomandat 
organizarea dezbaterilor.”182 

În 2005 situa ia s-a schimbat radical. S-a dorit ridicarea rolului dezbate-
rilor, îns  rezultatul a fost pu in pronun at. Compania Teleradio-Moldova a 
fost obligat , iar postutrilor private indicate desf urarea dezbaterilor publice. 
Pentru dezbateri Moldova 1 putea acorda pîn  la 3 ore pe s pt mîn , iar din 
23 ianuarie cîte 90 de minute în fiecare zi. În cazul form rii grupurilor se per-
miteau urm toarele modalit i de selectare – ordinii de prezentare la institu ia 
audiovizualului a cererilor concuren ilor electorali; ordinii de înregistrare a 
concuren ilor electorali la CEC; ordinii alfabetice a concuren ilor electorali; 
prin tragere la sor i, ultima utilizat i de compania public . 

În rezultat am avut o confruntare palid , între concuren ii din diferite 
„categorii de greutate”. Este acea i problem  ca i cu atribuirea timpului de 
anten  – nu se face deosebire între concuren ii electorali. 

 
Reflectarea campaniei electorale în mass-media. 

Reflectarea campaniei electorale la TV este o problem  serioas  pentru 
Republica Moldova. Dup  cum denot  rezultatele monitoriz rii tuturor alege-
rilor partidul de guvern mînt este net favorizat prin fregven a men iunilor i a 
caracterului acestora. 

                                                
179 . -96: , -

. – : M , 1997. 
180 Ro ca A. Comunicarea politic i democratizarea societ ii. – Chi in u, USM, 

2003, p.120. 
181 Ibidem, p.120. 
182 Alegeri locale. 25 mai i 8 iunie 2003. Raportul misiunii OSCE/BIDDO de obser-

vare a alegerilor. – Var ovia, 2003, p.12. 
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Dominanta absolut  a evalu rii activit ii istitu iilor mass-media în cam-
panie electoral  pentru Republica Moldova este impar ialitatea. Pe cît de mult 
este îndrept it  aceast  abordare? Poate accentul, în situa ia noastr  ar trebui 
pus nu pe acest moment al profesionalismului, ci pluralismul surselor de info-
rmare disponibile pentru aleg tor. În m sura în care nu to i concuren i elec-
torali dispun de institu ii media. 

Cît prive te impar ialitatea pe de o parte este problema jurnali tilor care 
trebuie s  se orienteze la cet ean ca actorul principal a unei democra ii, pe de 
alta este problema presiunilor exercitate de putere i de existen a acelor pîr-
ghii, mecanisme care permit aceasta. Ea se reduce în fine la capacitatea de 
impunere a societ ii civile în fa a mass-media. Astfel putem privi impar ia-
litatea ca rezultatul luptei dintre putere (în sensul de elit ) i cei guverna i. 
Impar ialitatea nicidecum nu ine de voin a i dorin a jurnalistului ca persoa-

, ea este o caracteristic  sistemic  a comunit ii media dintr-un anumit stat. 
Deci puterea intervine nu din cauz  c  este rea, dar deoarece interesele socie-

ii civile nu sînt promovate (cauzele acestui fenomen se plaseaz  în afara te-
mei noastre). Nu un ultim rol în starea de lucruri existent  îl joac i inexiste-

a unei concuren e care ar stimula jurnali tii s  ofere un produs adecvat ale-
torilor, care ar putea alege posturile, în primul rînd de televiziune. 

Reflectarea campaniei electorale la TV este o problem  complicat , co-
mplex i controversat . Pe de o parte postul de TV ar trebui s  fie cointere-
sat s  reflecte obiectiv i impar ial campania electoral , ree ind din faptul c  
acesta, activînd în condi iile unei pie e concuren iale, trebuie s  satisfac  ne-
cesit ile consumatorilor de emisiuni i prin partizanatul politic î i va pierde 
încrederea acestora. Pe de alt  parte în condi iile Republicii Moldova pia a 
posturilor de televiziune a c tat o oarecare amploare relativ recent, iar la 
nivel na ional se caracterizeaz  printr-o ofert  extrem de mic  („Pervîi kanal 
v Moldove” i Moldova-1, de la 1 ianuarie 2005 i NIT). Plus la acesta domi-
narea posturilor TV a substituit necesitatea eforturilor în domeniul PR a con-
curen ilor electorali. În aceste condi ii conteaz  mai mult efectele imediate 
decît respectarea auditoriului. 

Totodat , practica interna ional  demonstreaz  c , reflectarea poate fi, la 
fel ca i acordarea timpului de anten , ponderat  sau egal . Totu i timpul din 
emisiunile de tiri acordat concuren ilor electorali depinde de doi factori – 
acordarea timpului egal i importan a evenimentelor legate de diferitele for-
ma iuni sau partide politice (este conexat  cu popularitatea i importan a par-
tidelor).  

O extrem  a reflect rii în mass-medie este înterzicerea punerii pe post în 
emisiunile de nout i a oric ror secven e legate de concuren ii electorali. Inc-
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lusiv apari ia la televizor a deputa ilor etc. i realizarea inform rii prin inter-
mediul altor modalit i – emisiunilor speciale etc. 

Este cazul i a a a-numitei practici de creare a nout ilor cînd întîlnirile 
cu aleg torii a primului-ministru, Pre edintelui etc. sunt prezentate ca vizite 
de lucru ale oficialit ilor. 

„Concep ia 2001” prescria c  toate informa iile în care figureaz  concu-
ren ii electorali nu pot fi prezentate în buletinele de tiri la TV i radio, ele fi-
ind în competen a exclusiv  a presei scrise. Concomitent se define te no iu-
nea de tire electoral  (cu caracter electoral) – toate declara iile care „nu sunt 
legate de func iile lor publice pe care le de in în momentul campaniei”. Co-
mentariile sunt de prisos. 

În 2003 Concep ia a realizat un „progres” în acest domeniu. P strînd 
aceea i definire a conceptului de „ tire electoral ”, ea interzicea func ionari-
lor de stat angaja i în campania electoral  s  fac  propagand  electoral  în ti-
mpul interviurilor i declara iilor realizate în virtutea func iilor pe care le de-
in.  

Pentru campania alegerilor locale din 2003 „Raportul misiunii OSCE / 
BIDDO de observare a alegerilor” men iona urm toarele: „De i posturilor de 
radio i televiziune li s-a interzis prezentarea în cadrul emisiunilor de tiri a 
concuren ilor electorali, primarul general, dl. Urechean, i intr-o masura mai 
mica ministrul Zgardan au fost totu i difuza i în pozi iile oficiale pe care le 
de in. Ceilal i ase concuren i pentru postul de primar general al Chi inaului 
nu au putut sa se bucure de acest avantaj institu ional.”183 

În 2005 situa ia evolu ioneaz , îns  nu în direc ia eficientiz rii acestui 
aspect al reflect rii campaniilor electorale la TV, ci în modalitatea de vualare 
a realit ii, de p strare a unui fond descriminant în forma democratic . „Con-
cep ia 2005” interzicea orice difuzare a informa iilor referitor la demnitarii de 
stat, îns  se admiteau i excep ii. Acestea practic reduceau la zero ac iunea 
stipula iilor Concep iei i inten iile „bune” ale CEC-ului i CCA-ului. 

Impar ialitatea mass-media, indiferent de natura sa i de forma de mani-
festare, în condoi iile Republicii Moldova, poate fi contracarat  sau atenuat  
doar prin intermediul dreptului la replic . Desigur acesta se realizeaz  destul 
de dificil, deseori cu implicarea nemijlocit  a CEC-ului. Conform legisla iei 
na ionale timpul acordat pentru realizarea dreptul la replic  face parte din ti-
mpul de anten i nu poate fi plasat în afara acestuia (atît timpul acordat gra-
tis, cît i referitor la cel contra plat ). 

                                                
183 Alegeri locale. 25 mai i 8 iunie 2003. Raportul misiunii OSCE/BIDDO de obser-

vare a alegerilor. – Var ovia, 2003, p.13. 
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În problema impar ialit ii i corectitudinii reflect rii campaniei electo-
rale de c tre posturile TV este necesar, pentru o comprehesiune mai ampl  a 
fenomenului i a efectelor sale, de a face cîteva preciz ri esen iale. În primul 
rînd, este necesar de a deosebi între apartenen a (oficial i neoficial ) media 
la stat i apartenen a la diferite grupuri (clanuri)? Prima prezint  cu mult mai 
mult pericol decît cea de-a doua, deoarece blocheaz  sau pune piedici circula-
iei elitelor. 

În al doilea rînd, partizanatul media în privi a partidului de la guvernare 
trebuie inclus în „renumitul” resurs administrativ i reprezint  doar un aspect 
ale acestuia. În acest caz cauzele acestei st ri de lucruri sunt plasate cu mult 
mai adînc decît se crede la prima vedere. Rezolvarea problemei se reduce la 
excluderea posibilit ii utiliz rii sus-numitului resurs. 

În al treilea rînd, este necesar de a reestima rolul mediei, în special a te-
leviziunii în campania electoral . În cazul în care media ofer  informa ie ina-
decvat , în ce m sur  aceasta favorizeaz  ridicarea eficien ii agita iei „din u  
în u ”. Toate datele disponibile referitor la reflectarea în mass-medie a cam-
paniilor electorale i raportarea acestora la rezultatele alegerilor nu demonst-
reaz  nici o corela ie.184 

adar, pîn  nu va exista o mass-media public  sau privat  pentru care 
ar conta în primul rînd interesele aleg torilor nu va exista reflectare impar-
ial  a alegerilor. Pîn  rela iile de pia  nu vor deveni o realitate pentru mass-

media din Republica Moldova, în cazul în care mixorarea audien ei devine o 
problem , nu va fi o mass-media democrat . 

Calitatea reflect rii la TV a campaniei electorale reprezint  o a doua di-
mensiune a presta iei independente a TV-ului. În Occident aceasta se reduce 
la vegherea mass-media asupra reflec rii în campania electoral  a ideilor, co-
ncep iilor, faptelor, solu iilor concuren ilor i nu a dinamicii cursei electorale. 
Accentul în reflectare trebuie pus nu pe „cine va chî tiga alegerile?”, ci pe 
compararea ofertelor electorale ale concuren ilor. Problem  actual  pentru 
mass-media occidental , în special american i practic deloc important  pen-
tru Republica Moldova, în care partizanatul media nu duce la o reflectare în 
acest mod a campaniei electorale. 

Pentru Republica Moldova problema e alta – în ce m sur  jurnali tii î i 
îndeplinesc func ia – cea de informare, i cît de mult ei ofer  o analiz  a situ-

iei electorale. Este cazul de a limita dup  jurnali ti doar func ia de informa-

                                                
184 Starea de fapt respectiv  este identic  cu realit ile altor state (Vezi: . 

. //  
 1999-2000. ( . , , -

). – : , 2000). 
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re, în rest analiza trebuie f cut  de comunitatea tiin ific  politologic  sau de 
tre anali ti. 

adar, în Republica Moldova tradi iile presta iilor electorale ale mass-
media, inclusiv i a televiziunii, sunt în proces de constituire. Indiscutabil 
asupra regulilor jocului electoral în mass-media i a mass-media sunt stabilite 
la inciden a diverselor interese i factori – a celor a societ ii civile, în parte a 
institu iilor audiovizualului, a concuren ilor electorali, în parte a partidului (-
delor) de guvern mînt, viziunile proprii ale membrilor CEC i CCA, cultura 
politic , factorul extern i recomand rile structurilor interna ionale. În aceast  
ordine de idei rezultatele indic  c  influen a hot rîtoare în procesul elabor rii 
respectivelor norme o de in concuren ii electorali, mai bine spus unii dintre ei 
i iner ia politic . Este cazul de a con tientiza deficien a promov rii în acest 

domeniu a intereselor concuren ilor electorali i trecerea la elaborarea unor 
reglement ri de pe pozi iile societ ii i a statului.  

 
Unele recomand ri: 

1. accentuarea rolului dezbaterilor publice, prin punerea fa  în fa  a 
concuren ilor de aceea i greutate politic ; 

2. excluderea din irul de acte ce reglementeaz  activitatea mass-media 
în campania electoral  a „Concep iei reflect rii campaniei electorale de c tre 
institu iile audiovizualului din Republica Moldova” adoptate cu ocazia fiec -
ror alegeri. Existen a unei concep ii unice pentru toate alegerile (luînd în con-
siderare specificul acestora) sau includerea con inutului acesteia în Codul 
electoral. Ultima op iune fiind mai preferabil ; 

3. calificarea apari iei la televiziune a oric ror concuren i electorali cu 
func ii de stat ca agita ie electoral ; 

4. luînd în considerare impactul liderilor asupra deciziei de vot, se im-
pune necesitatea interzicerii totale a apari iilor acestora la TV pe o anumit  
perioad  de timp înainte de ziua alegerilor; 

5. acces ponderat i nu egal al concuren ilor electorali la timpul de an-
ten  gratuit; 

6. interzicerea total  a spoturilor electorale; 
7. ridicarea plafonului minim a durate emisiunilor electorale, cît i re-

venirea, în cazul timpului acordat gratis, la practica anterioar  de segmentare 
a timpului de emisie în emisiuni a cîte 5 minute; 

8. prezen a obligatorie în materialul electoral a candidatului / candida-
ilor la func iile eligibile; 

9. raportarea volumul timpului permis de a fi cump rat de fiecare con-
curent electoral la volumul timpului acordat gratis (în cazul accesului ponde-
rat la timpul de anten  gratuit); 
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10. introducerea în actele normative care reglementeaz  activitatea mass 
-media electronice a deosebirilor între posturile de televiziune locale i na io-
nale, cu respectivele consecin e i implica ii. 
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 Etant une organisation amorphe, après quelques années d’existence, 
GUAM se transforme dans une organisation avec des perspectives, qui va 
jouer un rôle important dans le processus de la solution des conflits de 
Transnistrie, Osetie de Sud, Karabah. Cet arrangement régional a été fonde 
à l’initiative de quatre nouveaux états indépendants qui contribuent pour la 
première foi à la coopération régionale – situation impropre jusqu’à présent 
dans l’espace postsoviétique – Georgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldova. 
Cette organisation a été fondée comme une réaction a l’incapacité de la CEI. 
Dominée totalement par la Russie, cette organisation a le but de contribuer à 
la solution des problèmes avec lesquelles se confrontent ces états: le sépara-
tisme territorial et la présence militaire étrangère, la dépendance unilatérale 
des ressources énergétiques russes. Cet article a le but d’étudier les vecteurs 
de l’intérêt national de la République de Moldova dans le cadre de GUAM. 
On peut mentionner que la République de Moldova a été le premier pays 
dans le cadre de cette structure qui a reçu la première offre de ses collègues 
de GUAM concernant la solution du conflit de Transnistrie. 
 

Pentru prima dat  de la înfiin area sa, organiza ia a dat semne pozitive. 
sat în umbr i plasat în arhive, acronimul GUAM din nou se afl  în cent-

rul aten iei. 
GUAM a ap rut la 10 octombrie 1997 ca rezultat al con tientiz rii unor 

interese i deziderate comune a celor patru state care p esc în premier  pe 
ga ul cooper rii regionale – situa ie improprie pîn  acum spa iului postso-

                                                
188 Recenzent – doctor-habilitat în tiin e politice, conferen iar Victor SACA 
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vietic – Georgia, Ucraina, Azerbaidjan i Moldova (Uzbekistanul a aderat în 
1999, iar din 2002 î i încetine te participarea). 

Perioada de existen  a acestui organism regional poate fi divizat  în 
dou  etape. Prima etap  a fost început  acum opt – nou  ani, la ini iativa pre-
edintelui Georgiei, Eduard evardnadze, care a sus inut necesitatea integr rii 

statelor din Asia Central i Caucaz în sistemul economic mondial prin dez-
voltarea schimburilor i comunica iilor dintre ele cu sprijinul Uniunii Europe-
ne i a Comitetului Economic al statelor din Asia i regiunea Oceanului Paci-
fic. 

GUAM a ap rut ca o reac ie la insuficien a i incapabilitatea Comunit ii 
Statelor Independente (CSI), plenar dominat  de Federa ia Rus , de a contri-
bui la solu ionarea celor mai grave probleme cu care se confruntau aceste sta-
te. Sarcinile formulate de c tre statele constituiente ale GUAM se reduceau la 
conjugarea eforturilor pentru asigurarea condi iilor necesare cre terii econo-
mice bazate pe: dezvoltarea i implimentarea unor proiecte comune în dome-
niul economic, al comer ului, transportului, comunica iilor, cooper rii finan-
ciare, frontaliere, vamale, tiin ifice, etc. Interesul respectiv se baza pe posibi-
litatea dezvolt rii a a numitului „Coridor de transport Europa – Caucaz – Ma-
rea Caspic ”, o eventual  restaurare a „Drumului M sii”, care ar deschide 
accesul spre regiunile  bogate cu hidrocarburi ale Asiei Mijlocii.189 

În aceast  perioad  GUAM-ul nu a reu it s i creeze instrumente eficie-
nte de lucru, iar majoritatea deciziilor la nivel de efi de stat i de guvern au 

mas pe hîrtie. Aceast  organiza ie devenea treptat un CSI în miniatur . 
Din 2003, situa ia s-a schimbat radical. Majoritatea rilor GUAM i-au 

declarat în mod neunivoc revenirea în Europa drept scop strategic i prioritar 
a politicii externe în rela iile cu Uniunea European . S-au produs evolu ii 
spectaculoase pe plan geopolitic: noua frontier  a Alian ei Atlanticului de 
Nord  s-a  stabit  de-a  lungul  grani ei  de  vest  a  fostei  URSS,  Rusia  a  intrat  în  
contact direct cu spa iul NATO în zona M rii Baltice, declarînd „vecin tatea 
imediat ” drept spa iu al intereselor sale speciale.190  

Evolu iile democratice interne în Moldova, Ucraina i Georgia, schimb -
rile geopolitice recente în diferite regiuni ale vechiului continent au generat în 
mod obiectiv necesitatea unei conlucr ri mai strînse între rile fondatoare ale 
GUAM-ului, în baza con tientiz rii i coinciden ei intereselor strategice de 

                                                
189 A se vedea: http://www.zerkalo-nedeli.com/il/show/542/49819/; http://www. 

reporter.md/ro/ViewPoints.asp? News Type = Full Document 8 id Doc Type = 48 
id Document = 151102; Republica Moldova i-a definit vectorii politicii externe. // 
”Moldova Suveran ”, 2005, 18 mai; http://lenta.ru/news/2005/05/06/uzbek/ 

190 A se vedea: Republica Moldova i-a definit vectorii politicii externe. // „Moldova 
Suveran ”, 2005, 18 mai. 



 156

lung  durat . inînd cont de sfid rile cu care se confrunt rile membre ale 
GUAM, sarcinile au fost reformulate mai nuan at: 

- solu ionarea pa nic  a conflictelor regionale în baza principiilor suve-
ranit ii i integrit ii teritoriale, a inviolabilit ii hotarelor: 

- combaterea separatismului agresiv i a terorismului interna ional; 
- coordonarea cooper rii rilor membre în raporturile cu institu iile in-

terna ionale (ONU, OSCE, Consiliul Europei, Grupul Consultativ al statelor 
membre la tratatul FACE).191 

Încercarea de reanimare a GUAM-ului se axeaz  pe problemele comune 
cu care se confrunt  statele membre. 

Georgia urm re te retragerea trupelor ruse ti din Abhazia i Osetia de 
Sud. Georgia este unicul stat prin care cecenii pot face leg tura cu lumea ex-
terioar  Rusiei, iar pe parcursul acestor ani nu a avut posibilitatea de a stopa 
tranzitul de arme, de bani i de mercenari din lumea musulman  spre Cece-
nia. 

Ucraina încearc  s i înt reasc  „nezaleznosti” (independen a). Are evi-
dente probleme cu Rusia în sfera economic  (gazul), politic  (Krimeia, „anti-
moscovismul” în Ucraina de Vest), militar  (flota din Marea Neagr ), religio-
as  (activitatea Unia ilor în Ucraina de Vest – motiv de rela ii încordate între 
Vatican i Patriarhia Rusiei). 

Azerbaidjanul urm re te solu ionarea diferendului din Karabah, care chi-
ar de la izbucnirea sa este f  sus inut de Moscova. 

Republica  Moldova se  ciocne te  i  ea  de  un  ir  de  probleme.  În  primul  
rînd exist  problema Transnistriei. O alt  problem , comun  pentru toate sta-
tele membre a GUAM, este dependen a  de pie ele de desfacere din Est, orie-
ntarea economic  preponderent spre Est în schimburile comerciale i de achi-
zi ii de agen i energetici. 

Interesul pentru aceast  structur  regional  a reap rut în Republica Mol-
dova cu doar cîteva s pt mîni înainte de desf urarea alegerilor parlamentare 
din 6 martie 2005, cu toate c  autorit ile de la Chi in u au manifestat interes 
pentru reanimarea GUAM-ului ceva mai devreme. Pîn  atunci atitudinea fa  
de GUAM fusese mai mult reticent . 

Acum patru ani, în 2001, dup  prima accedere la guvernare, Vladimir 
Voronin afirma c  Republica Moldova va p si GUAM-ul pe motiv c  acea-
st  organiza ie este una care urm re te scopuri antiruse ti. 

Reconsiderarea în ultima jum tate de an a atitudinii autorit ilor moldo-
vene ti  fa  de GUAM a fost determinat  de: 

                                                
191 A se vedea: http://www.reporter.md/ro/View Points. asp. News Type= Full Docu-

ment 8 id Doc Type=48 id Document=151102 
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a) refuzul Federa iei Ruse de a sus ine ini iativa privind Pactul de Sta-
bilitate i Securitate pentru Republica Moldova, lansat  la 1 iunie 2004 de c -
tre pre edintele statului; 

b) amenin rile repetate ale Dumei de Stat a Federa iei Ruse de a apli-
ca sanc iuni economice Republicii Moldova pentru atitudinea acesteia fa  de 
regimul separatist din Transnistria, scopul amenin rilor fiind împiedicarea 
realegerii lui V.Voronin în func ia de ef al Statului. 

Schimbarea atitudinii fa  de GUAM s-a produs dup  refuzul categoric al 
Rusiei de a sus ine Pactul de Stabilitate i Securitate pentru Republica Mol-
dova, în special dup  summitul OSCE de la Sofia din 6-7 decembrie 2004. 
Suportul ostentativ din partea Rusiei pentru regimul separatist transnistrean 
dup  e uarea „Memorandumului Kozak”, precum i refuzul de a- i retrage 
militarii i muni iile din regiunea de Est a rii, impuneau g sirea unor abor-

ri noi a problemelor legate de solu ionarea conflictului transnistrean. 
Dup  toate încerc rile, s-a ajuns la concluzia c  o solu ie în acest sens ar 

fi abordarea problemei, inclusiv prin intermediul unei organiza ii regionale, 
din care Rusia, cu interesele ei specifice în Transnistria, nu face parte. Iar 
GUAM este singura structur  în acest sens. 

Deja la 10 decembrie 2004 a fost publicat  dispozi ia Guvernului cu pri-
vire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea i implimentarea Pla-
nului na ional privind realizarea proiectului de facilitare a comer ului i trans-
portului în cadrul GUAM, plan care a fost elaborat i dat publica iei la 25 fe-
bruarie 2005. De asemenea, pentru prima dat  Guvernul Republicii Moldova 
a inclus în hot rîrea din 28 ianuarie 2005 cu privire la achitarea din bugetul 
de Stat pe anul 2005 a cotelor de membru i a datoriilor Moldovei fa  de or-
ganismele interna ionale i regionale, achitarea cotei de membru a GUAM fi-
ind în sum  de 17.300 USD. 

Schimbarea atitudinii Chi in ului fa  de GUAM a mai fost condi ionat  
i de adoptarea în februarie 2005 de c tre Dum  a trei rezolu ii prin care reco-

mandau Guvernului aplicarea sanc iunilor economice fa  de Republica Mol-
dova i au recunoscut în mod public c  scopul urm rit a fost împiedicarea vi-
ctoriei Partidului Comuni tilor din Republica Moldova în alegerile parlamen-
tare, i implicit, împiedicarea realegerii lui V.Voronon în func ia de Pre edin-
te al Republicii Moldova. 

Acest gen de ac iuni ostentative din partea Dumei de Stat a Federa iei 
Ruse, l-a determinat pe Pre edintele Moldovei s  adopte un comportament pe 
potriv . În consecin  la 15 aprilie 2005, Parlamentul Republicii Moldova a 
ratificat în regim de urgen : 

a) Carta de la Ialta a GUAM, documentul juridic de baz  pentru consti-
tuirea organiza iei; 
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b) Acordul GUAM privind crearea zonei de comer  liber; 
c) Acordul de creare a Oficiului Informa ional GUAM.192 
 Summitul GUAM de la Chi in u din 22 aprilie 2005 constituie un semn 

de cotitur , a relansat aceast  organiza ie pe o nou  orbit . Întrunirea intersta-
tal  a avut semnifica ia deschiderii unei noi etape în transformarea acestui  
aranjament de colaborare regional  într-un organism viabil i capabil s  pro-
moveze eficient interesele rilor membre în raporturile dificile cu Rusia i în 
efortul de reintegrare în comunitatea rilor europene i euro-atlantice. 

Ast zi rilor membre li se ofer ans  real  de a- i consolida independe-
a i suveranitatea prin contracararea separatismului teritorial, crearea unor 

zone economice de liber schimb, asigurarea unui grad mai înalt de securitate 
energetic , desprinderea efectiv  din sfera de influen  a Federa iei Ruse. Fie-
care ar  aparte din GUAM nu are suficient poten ial geopolitic pentru a- i 
ap ra i promova eficient interesele, a- i asigura securitatea na ional  în noile 
împrejur ri f  asisten a comunit ii interna ionale i a noilor parteneri stra-
tegici. 

Nistrul este linia strategic  care desparte cele dou  mari spa ii geopoliti-
ce, spa iul slav de restul lumii europene i care r mîne singurul cap de pod 

tre Europa sud-estic . 
În Transnistria, obiectivul major urm rit de Rusia a fost, de fapt, re ine-

rea Republicii Moldova sub tutela politic  a fostului centru decizional post-
sovietic, utilizînd regiunea nistrean  ca pe un fitil amorsat, care poate fi ori-
cînd reaprins. 

Utilizînd „misiunea de pacificare”, Rusia a insistat asupra integr rii cît 
mai ample a Republicii Moldova în sistemul „spa iilor unice” din cadrul Co-
munit ii Statelor Independente. Unul din motivele pentru care Rusia i-a afi-
rmat cu atîta t rie controlul asupra acestei zone în constituie faptul c , în ace-
ast  regiune se afl  cel mai important complex militar-industrial de pe terito-
riul Moldovei. Practic restul rii nu dispune de o baz  industrial  comparabi-

. În zon  se afl  o uzin  de producere a componentelor armamentelor nucle-
are, un centru de anvergur  pentru controlul comunica iilor. Nu trebuie negli-
jat  nici loca ia Armatei a 14-a, care, chiar dac  este mult diminuat , dispune 
de o logistic  impun toare. Regimul separatist, sus inut tacit de Moscova a 
creat din aceast  regiune o zon  criminal . 

În toate aceste conflicte (Abhazia, Osetia de Sud, Karabahul de Munte, 
Transnistria) Rusia a experimentat o serie de politici de manipulare sau chiar 
de modificare a strategiilor de evolu ie independent  a noilor state na ionale. 

                                                
192 A se vedea: http://www.e-democracy.md/comments/politica/2005.04.19. 
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Republica Moldova este prima ar  din cadrul acestei structuri, care, prin 
cele apte principii anun ate de pre edintele Ucrainei, V.Iu cenco, a primit o 
prim  ofert  de la colegii din interiorul GUAM-ului privind solu ionarea pro-
blemei transnistrene.193 

Atît în cadrul summitului GUAM de la Chi in u, cît i în cadrul negocie-
rilor de la Vini a din 16-17 mai, Ucraina a propus un proiect de rezolvare a 
problemei transnistrene precedat de apte propuneri. 

Obiectivele principale ale acestui document sunt urm toarele: 
- Reintegrarea Moldovei pe principiul unit ii teritoriale, al puterii de 

stat i al regimului democratic; 
- Reglementarea definitiv  a problemei transnistrene în baza Constitu iei 

Moldova i a acord rii unui Statut special Transnistriei ca parte component  a 
Moldovei; 

- Respectarea  independen ei, suveranit ii i a integrit ii teritoriale a 
Moldovei în frontierele ei recunoscute la nivel interna ional i acordarea lo-
cuitorilor Transnistriei a dreptului la autodeterminare în cazul pierderii de c -
tre Republica Moldova a independen ei sale; 

- Crearea unui spa iu juridic, economic, militar, social, vamal i umani-
tar comun, precum i în alte domenii prioritare de activitate; 

- Transnistria va lua parte la politica extern  a Republicii Moldova în 
problemele ce privesc interesele sale. De asemenea, Transnistria î i p streaz  
dreptul de a stabili contacte cu alte state în domeniul economic, tehnico- tiin-
ific i umanitar.194 

Pentru realizarea acestor sarcini, proiectul ucrainean prevede trei etape în 
procesul de reglementare transnistrean : 

1. Parlamentul Republicii Moldova s  adopte pîn  la sfîr itul lunii iulie, 
Legea cu privire la statutul juridic al regiunii transnistrene în componen a Re-
publicii Moldova. 

2. Pîn  la sfîr itul anului 2005, în Transnistria urmeaz  s  se desf oare 
alegeri pentru Sovietul Suprem ce va delega proprii s i reprezentan i în cad-
rul unei Comisii formate de Parlamentul Republicii Moldova pentru elabora-
rea Statutului definitiv al regiunii transnistrene în cadrul Moldovei. 

3. La cea de-a treia etap  urmeaz  s  fie semnat Acordul de reglementare 
a conflictului Transnistrean i a garan iilor acordate pentru respectarea Statu-
tului Transnistriei în componen a Moldovei, în baza c ruia Constitu ia actua-

 a Transnistriei va fi adoptat  la Constitu ia Republicii Moldova, p strîndu-
                                                
193 A se vedea: Republica Moldova i-a definit vectorul politicii externe. // ”Moldova 

Suveran ”, 2005, 18 mai; Republica Moldova i-a definit vectorul politicii externe. 
// ”Moldova Suveran ”, 2005, 19 mai. 

194 A se vedea: http://www.democratia,cfem.md/comentarii.htm 
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i propria simbolic , în paralel cu simbolica Republicii Moldova, rezenvîndu-
i dreptul de a utiliza trei limbi oficiale pe teritoriul s u – moldoveneasca, uc-

raineana i rusa. 
Chiar de la început cele apte propuneri ale Ucrainei au fost privite circu-

mspect, tratate cu reticen i chiar criticate. 
De i are destule iregularit i, planul nistrean merit  o aten ie considerabi-

. Sprijinul  pe care Ucraina oficial îl acord  în prezent Republicii Moldova 
în solu ionarea problemei transnistrene, creeaz  premise s  miz m pe o Ucra-
in  orientat  cu adev rat spre valorile europene i spre un viitor comunitar, 
care respect  grani ele oficiale ale vecinilor s i i recunoa te integritatea i 
suveranitatea altor state195. 

Nu poate fi deloc neglijat i faptul c  pre edintele V.Iu cenco este dispus 
 contribuie esen ial la solu ionarea problemei nistrene. Colaborarea constru-

ctiv  dintre Republica Moldova i Ucraina în aceast  problem  ofer  premize 
reale pentru crearea unui exemplu pozitiv de solu ionare a unui conflict regio-
nal în spa iul ex-sovietic196. 

Este salutabil  pozi ia Ucrainei în ceia ce prive te organizarea unei mo-
nitoriz ri interna ionale pe perimetrul nistrean al grani ei. Pentru prima dat , 
Ucraina i Republica Moldova s-au adresat printr-un apel comun Uniunii 
Europene cu solicitarea de a ne acorda sprijin în instituirea controlului vamal 
interna ional pe segmentul transnistrean i în crearea unui mecanism eficient 
de monitorizare interna ional  pe aceast  por iune a hotarului dintre cele dou  
state, inclusiv prin acordarea asisten ei financiare pentru asigurarea bazei teh-
nico-materiale i implementarea standardelor europene în exercitarea contro-
lului vamal. 

În scrisoarea adresat  Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene, Javier 
Solana i pre edintelui Comisiei Europene, Jose Durao Barroso, Ucraina i 
Moldova apreciaz  c  participarea Uniunii Europene în acest cadru nu doar 
va contribui la organizarea controlului vamal i de frontier , ci i la solu iona-
rea cît mai grabnic  a conflictului transnistrean. Potrivit liderilor de la Kiev i 
de la Chi in u, acest lucru ar corespunde pe deplin intereselor Ucrainei i 
Moldovei, obiectivelor comune de consolidare a securit ii regionale, confe-
rind un con inut mai concret parteneriatului bilateral în cadrul Politicii euro-
pene de Vecin tate a Uniunii Europene. Dezvoltarea cooper rii la hotarul 
moldo-ucrainean a fost stabilit  prin Declara ia comun  de la Kiev privind 
                                                
195 A se vedea: Transnistria va demonstra cît de europene sunt Ucraina i Europa. // 

”Moldova Suveran ”, 2005, 2 iunie. 
196 A se vedea: Voronin  s-a întîlnit cu Iu cenko, Saaka vili i Aliev. // ”Flux”, 2005, 

20 iunie; eful statului a participat la micul Davos din str vechiul Kiev. // ”Moldo-
va Suveran ”, 2005, 17 iunie. 
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cooperarea moldo-ucrainean  semnat  la 1 martie 2005, i care este apreciat  
drept un factor însemnat în consolidarea stabilit ii i securit ii regionale i 
continentale. 

De asemenea este de remarcat i faptul c , Moldova i Ucraina au sem-
nat o „schem -tip” de organizare a trecerii persoanelor, m rfurilor i mijloa-
celor de transport peste frontiera ucrainean , în baza c reia urmeaz  s  fie in-
stalate primele puncte mixte de control la frontiera dintre ri. Cele cinci pun-
cte moldo-ucrainene mixte vamale i de gr niceri vor fi un prim test în ini ie-
rea pe viitor a gestion rii comune pe cordonul transnistrean al frontierei. Mo-
ldova i Ucraina au convenit asupra demar rii frontierei comune, care se înti-
nde pe o lungime de 1.222 km, dintre care 452 km de hotar comun moldo-uc-
rainean revine perimetrului regiunii transnistrene.197 

Incontestabil, importan a Ucrainei în arhitectura  securit ii  din regiunea 
transnistrean  conteaz  mult. Va consolida echilibrul de for e a tuturor state-
lor membre GUAM i va contribui într-o mare m sur  la contracararea ame-
nin rilor legate de securizarea frontierelor i combaterea separatismului, tra-
ficului de arme, droguri, a sp rii de bani etc. 

Un alt aspect al interesului na ional al Republicii Moldova, ca i cel al 
Georgiei, Ucrainei i Azerbaidjanului, este acel economic – transportul de 
energie electric , petrol i gaze din Asia în aceste ri, sau în Europa, prin te-
ritoriul acestora. Interesul Moldovei de a participa la tranzitul de hidrocarburi 
din regiunea M rii Caspice spre Europa, inclusiv în cadrul proiectelor Uniu-
nea European  (UE) – TRACECA (Transport Corridor Europe - Caucasus – 
Asia) i INOGATE, este unica ans  de a lua parte la unul dintre cele mai de 
avengur  proiecte geoeconomice din Europa, care vizeaz  conectarea pie ii 
europene la resursele energetice din Asia Central . Reu ita proiectului ar du-
ce la diversificarea accesului de resurse energetice pentru Republica Moldo-
va, i implicit, la cre terea securit ii economice a rii. TRACECA este con-
siderat  un factor important pentru înt rirea independen ei economice i poli-
tice a statelor GUAM prin diminuarea dependen ei unilaterale fa  de resurse-
le energetice din Rusia.198 

                                                
197 A se vedea: Moldova i Ucraina vor controla în comun frontiera. // ”Moldova Su-

veran ”, 2005, 7 iunie; Transnistria va demonstra cît de europene sînt Ucraina i 
Moldova. // „Moldova Suveran ”, 2005, 2 iunie; Integrarea European  este op iu-
nea ireversibil i prioritar  a societ ii moldovene ti. // ”Moldova Suveran ”, 
2005, 9 iunie; Vladimir Voronin s-a între inut la Strasburg cu Pre edintele Parla-
mentului European. // ”Moldova Suveran ”, 2005, 4 iunie. 

198 A se vedea: http://www. contrafort.md/2002/87-89/27/html; http://lenta ru/news/ 
2005/02/28/yushenko/ 
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GUAM este singura structur  regional  din spa iul CSI din care Rusia nu 
face parte, iar inten ia Moldovei, a Georgiei, Ucrainei i Azerbaidjanului de a 
coopera pentru asigurarea stabilit ii în bazinul M rii Negre i în regiunea 
Marea Neagr  – Marea Baltic , regiuni în care s-a extins recent NATO i 
Uniunea European , doar alimenteaz  suspiciunile Rusie c  noii membri ai 
NATO i ai Uniunii Europene ar putea deveni avoca i puternici ale interese-
lor rilor GUAM în raporturile cu Washington i Bruxelles. 

Autorit ile ruse au avut de la bun început o atitudine negativ  fa  de 
GUAM, v zînd în aceast  organiza ie regional  o amenin are la interesele sa-
le politice, economice i de securitate din spa iul post-sovietic. Tocmai de 
aceea Rusia întreprinde cele mai variate m suri pentru a demonstra lipsa de 
viabilitate a GUAM-ului. 

Inten ia administra iei de la Kremlin de a sus ine separatismul din Trans-
nistria, Abhazia de Sud denot  tendin a acestuia de a contracara efectele inte-
gra ioniste din GUAM. Pozi ia oficial  rus  de a fi un avocat fidel regimului 
separatist din Transnistria, arat  lipsa de respect fa  de Republica Moldova 
ca stat suveran199. De asemenea, Rusia recurge la aplicarea indirect  a „sanc-
iunilor economice” prin interzicerea importului de produse agricole sau ali-

mentare din motive neîntemeiate. 
Experien a anterioar , îns , a demonstrat c  sus inerea  separatismului i 

aplicarea „sanc iunilor economice” pot avea efecte contradictorii i pot pro-
voca efecte contrare intereselor Rusiei. 

Invitarea la Summitul de la Chi in u din aprilie a reprezentan ilor Bulga-
riei, României, Ungariei, Poloniei, rilor Baltice, deschide perspective pent-
ru dep irea cooper rii în cadrul organiza iei prin atragerea interesului fa  de 
procesele geopolitice i cooperarea Marea Baltic  – Marea Neagr , arealul 
care reprezint  o verig  de conexiune a occidentului cu Asia Mijlocie. O eve-
ntual  aderare a României, Bulgariei i Poloniei la GUAM ar contribui în pri-
mul rînd, la crearea unui spa iu economic liber care ar însemna diversificarea 
leg turilor economice pentru Republica Moldova i, în al doilea rînd, va duce 
la cre terea rolului acestei organiza ii regionale. Men ion m, totodat , c  pen-
tru tîn rul stat, este deopotriv  de important rolul celorlalte state care, impli-
cînduse în reglementarea eficient  a problemelor din cadrul GUAM, ar evita 
un întreg spectru de dificult i, ar oferi o posibilitate real  de solu ionare a 
problemelor legate de aspectele politice interne i externe. 

 
 

                                                
199 A se vedea: http://www.e-democracy.md/comments/politica/2005/04/19/; Vot isto-

ric. //”Flux”, 2005, 13 iunie, p.1. 
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	В соответствии с полученными голосами эти электоральные конкуренты стали обладателями, соответственно, следующего количества депутатских мандатов: коммунисты – 56, «Moldova democrată» – 34, ХДНП – 11 мандатов.
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	Тем самым, впервые в ходе этих парламентских выборов был нарушен традиционый баланс внешнеполитических симпатий и распределение ролей – левые за СНГ, правые за евроинтеграцию, создались возможности для становления единой, поддержанной подавляющим большинством молдавского населения и продвигаемой большинством политической элиты страны общенациональной идеи – европейской интеграции, принадлежности Молдовы к единой, цивилизованной, демократической Европе.
	II. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ




	2.1. ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ
	РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (ПКРМ)
	Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ)
	Социал-демократическая партия Молдовы ( СДПМ)
	Блок «Patria – Родина»
	Центристский Союз Молдовы
	Республиканское общественно-политические движение «Равноправие»

	Среди аутсайдеров избирательной кампании отметим политические формирования, не прошедшие в новый состав парламента. Это: Социал-демократическая партия Молдовы, Избирательный блок «Patria-Родина», партия «Союз труда «Patria-Родина», Общественно-политическое движение «Равноправие», Республиканская партия Молдовы, Центристский союз Молдовы, Партия социально-экономической справедливости, Крестьянская христианско-демократическая партия.
	Среди аутсайдеров условно можно выделить две группы политических формирований: те, кто находил свою идентичность в критике власти, откровенной оппозиции, и те, кто в критике только фиксировался, надеясь на постэлекторальное сотрудничество с партией власти. К группе аутсайдеров примыкают и политические формирования, которые не участвовали в выборах.
	Первая группа политических формирований – критики коммунистической власти. В эту группу мы включаем Социал-демократическую партию Молдовы, Крестьянскую христианско-демократическую партию, Избирательный блок «Patria-Родина», Партию «Союз труда «Patria-Родина», Республиканское общественно-политическое движение «Равноправие». Они критикуют власть как справа, так и слева.
	Политические формирования правой оппозиции.
	2.4.1. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
	МОЛДОВЫ (СДПМ)
	Социал-демократическая партия Молдовы является одним из наиболее старых политических формирований страны. Она имеет сформировавшийся, устойчивый имидж как уважающаяся себя партия, которая не скомпрометировала себя недостойными действиями, коррупцией. В то же время она не выделяется своей активностью. Ее пробуждение давно уже связано с избирательными кампаниями. Участвуя во всех выборах, и парламентских, и местных, партия воспринимается большинством избирателей как аутсайдер, маленькая партия, не проходящая в парламент.
	И в этот раз она продемонстрировала свою несостоятельность. Практика выборов показала, что сохранение политического названия, символа и печати не является достаточным основанием для консолидации имиджа партии в массовом сознании молдавского избирателя.
	Причина этого, на наш взгляд, кроется как в отсутствии притягательного авторитетного в стране лидера, так и во внутренних партийных разборках. Несмотря на продолжительность своего существования эта партия, в силу постоянного изменения лидеров никак не может стабилизировать свое кадровое ядро. И, соответственно, выстроить внутреннюю традицию партии.
	И на этих парламентских выборах социал-демократы участвовали в выборах обновленным составом. Вместо Оазу Нантоя лидером партии и первым номером в списках стал Ион Мушук. Оазу Нантой занял второе место в списках. Однако, это было не более как «хорошая мина при плохой игре». В избирательной кампании О.Нантоя, обладающего небольшим, но устойчиво позитивным рейтингом, совершенно не было видно. Его минус состоит в том, что избиратели не воспринимают его как сильного политика, как «хищника».
	Ион Мушук и его сын Эдуард – бизнесмены, имевшие конфликты с властью по поводу экономических интересов и обиженные ею. И это наложило свой отпечаток на имидж и поведение партии в избирательной кампании. В качестве говорящей головы партии выступал Э.Мушук, сын председателя партии. В его мессаже отчетливо просматривалась личная обида на коммунистов, которые «прижали» его бизнес в сфере телекоммуникаций. Социал-демократы запомнились «белыми жилетами», которые молчаливой группой гуляли с плакатами «Весна идет!» по Кишиневу и другим населенным пунктам страны, отсутствием в электоральном имидже О.Нантоя, отстраненного от лидерства в партии, и неплохим румынским языком Э.Мушука, который в отличие от отца государственным языком владеет.
	СДПМ показала пример задействования в избирательной кампании практически всех возможных форм распределения электорального продукта: от мэрцишоров, календариков, листовок, программок и заканчивая концертами артистов. В то же время ее избирательная кампания подтвердила давно известную истину, что только избирательные технологии, финансы и поток агитационных материалов не могут обеспечить победу в избирательной кампании.
	2.4.2. КРЕСТЬЯНСКАЯ
	ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
	ПАРТИЯ (КХДПМ)
	Политические формирования левой оппозиции.
	Коммунистическая власть подвергалась критике не только справа, но и слева. Среди партий левой оппозиции отметим: избирательный блок «Patria-Родина», Партия «Союз труда «Patria-Родина», Республиканское общественно-политическое движение «Равноправие». Все эти политические формирования вышли из одного интерфронтовского гнезда, выступали с позиций защиты русскоязычного населения.
	Большинство их лидеров помнят хорошие времена, когда они, набрав на парламентских (1994) выборах 22 процента голосов молдавских избирателей, были представлены в парламенте страны по спискам избирательного блока «Социалистическое единство» в 1994-1998 годах, являлись второй по численности парламентской фракцией (28 мандатов). Однако, появление на политической арене страны Партии коммунистов Республики Молдова, неумение «соцединщиков» адаптироваться к меняющейся политической ситуации в стране, новым ориентациям электората отодвинули их на задворки молдавской политической сцены.
	Разногласия в некоторых позициях и личные амбиции развели их по разным партийным лагерям. При этом сотрудничества между ними до сих пор не очень наблюдалось. Более того, объективно все эти политические формирования ориентированы на русскоязычный электорат. И, тем самым, являются противниками, ведущими борьбу на одном и том же участке электорального поля.
	Специфика нынешней избирательной кампании состояла в том, что, во-первых, социалисты из двух партий объединились, что до сих пор было невозможно по определению.
	Во-вторых, у двух из трех политических формирований общее смысловое название. Это объясняется, на наш взгляд, тем обстоятельством, что идеологи названия и отцы-основатели этих клонов внутри Молдовы и из-за рубежа не сумели создать единого право-левобережного пророссийского политического формирования, способного хорошо выступить на парламентских (2005) выборах в Молдове. В этих условиях было инициировано создание двух «Patria-Родин», предназначенных для воздействия отдельно на электорат, живущий как на правом, так и на левом берегах.
	В-третьих, эти политические формирования собрали небывалый урожай на выборах. Совокупный результат трех политических формирований - 8,7%. Избирательный блок «Patria-Родина» практически достиг 5-процентного рубежа, чем очень напугал многих молдавских национально-ориентированных политиков. Причина столь высокого результата кроется в том, что определенная часть русскоязычного электората, недовольная прозападным курсом коммунистов и ухудшением отношений Молдовы с Россией, сделали выбор в пользу этих политических формирований пророссийской ориентации.
	В-четверых, голос левой оппозиции коммунистической власти оказался достаточно громким и его услышали. Причина в том, что в роли артикулятора настроений пророссийски ориентированного электората Молдовы выступил российский телевизионный Первый канал, который фактически сориентировал эту часть электората в пользу блока «Moldova democrată» и вышеназванных политических формирований, декларировавших себя единственными сторонниками России в Молдове.
	2.4.3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «PATRIA-РОДИНА»
	2.4.9. НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ.
	Отметим, что участие в выборах значительного числа независимых кандидатов (12 кандидатов) объясняется, в первую очередь, тактическими целями власти, стремящейся ослабить основных электоральных конкурентов. Это подтверждается отношением к ряду независимых кандидатов со стороны частного телеканала NIT, который без зкивоков, однозначно проводил в избирательной кампании политику ПКРМ и предоставлял эфирное время и свои симпатии ряду независимых кандидатов. Однако, отметим, что в целом независимые кандидаты не сумели существенно повлиять на распределение мандатов в высшем звконодательном органе страны.
	В целом независимые кандидаты сумели набрать всего 0,96%. Возникает вопрос, стоит ли игра свеч? Стоит ли усердствовать в плане выдвижения независимых кандидатов?
	Молдавская политическая практика свидетельствует, что значение института независимых кандидатов в электоральном процессе существенно падает. Независимые кандидаты не могут реально решить проблему минимизации электоральной поддержки конкурентов в избирательной кампании. Объективно говоря, независимый кандидат не может даже преодолеть электоральный порог, стать депутатом парламента.
	2.4.10. НЕУЧАСТНИКИ
	Среди политических формирований Молдовы были и такие, которые не участвовали в избирательной кампании. Среди них назовем: Партия «Forţa nouă - Новая сила», Экологическая партия Молдовы «Alianţa verde», Партия реформ, Новая молдавская партия, Национальная румынская партия, Движение профессионалов «Speranţa - Надежда». Эти политические формирования не участвовали в выборах по различным причинам.
	Партия «Forţa nouă - Новая сила» планировалась московскими стратегами в качестве единого молдавского клона «Patria-Родина», которая должна была объединить пророссийски ориентированный электорат как с правого, так и c левого берега Днестра, критиковать коммунистов слева, с позиций неприятия проевропейской ориентации власти. В качестве лидеров должны были выступить молдаванин с правого берега, имеющий определенную известность в стране, и русскоязычный политик с правого берега, из Приднестровья.
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