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Capitolul XII 

MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MASS-MEDIA 

 

Articolul 88. Observatorii 

(1) Statutul de observator este incompatibil cu cel de funcționar electoral care activează în cadrul organului 
electoral, cu cel de candidat în alegeri, membru al grupului de inițiativă, reprezentant sau persoană de încredere a 
concurentului electoral ori a participantului la referendum și cu cel de trezorier. 

(2) Observatorii pot fi: 

a) observatori naționali – cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot acreditați de organele electorale în 
modul stabilit de prezentul cod, la solicitarea asociațiilor obștești și a instituțiilor de instruire și cercetare în 
domeniul electoral din Republica Moldova, care au misiunea de a observa modul de organizare și desfășurare a 
alegerilor; 

b) observatori internaționali – cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, precum și cetățeni străini 
reprezentanți ai autorităților electorale din străinătate și ai instituțiilor de instruire și cercetare în domeniul 
electoral, ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din 
străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de Comisia Electorală Centrală în 
condițiile prezentului cod, care au misiunea de a observa modul de organizare și desfășurare a alegerilor. 

(3) Pot solicita acreditarea observatorilor asociațiile obștești/organizațiile neguvernamentale ce se ocupă, 
conform statutului sau altor acte interne, de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice. La cerere, și 
consiliile electorale de circumscripție acreditează observatori naționali. 

(4) Observatorii internaționali vor monitoriza procesul electoral la invitația Comisiei Electorale Centrale, 
adresată entităților prevăzute la alin. (2) lit. b), care îi acreditează și, după caz, confirmă interpreții acestora.  

(5) Subiecții prevăzuți la alin. (2) pot depune cereri privind acreditarea observatorilor înaintea începerii 
perioadei electorale, dar nu mai târziu de 7 zile până la ziua alegerilor. Observatorii își pot desfășura activitatea 
până la confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor. 

(6) În termen de cel mult 5 zile – în cazul solicitării de acreditare a observatorilor naționali, și de cel mult 10 
zile – în cazul solicitării de acreditare a observatorilor internaționali, dar nu mai târziu de ziua precedentă zilei 
alegerilor, organul electoral, de regulă în prezența solicitantului sau a reprezentantului său, adoptă o hotărâre prin 
care acreditează sau respinge candidatura persoanei propuse pentru observarea alegerilor. 

(7) În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul electoral este obligat să comunice subiectului care a 
înaintat candidatura motivele deciziei sale. Refuzul acreditării observatorilor trebuie să fie întemeiat și poate fi 
contestat în condițiile capitolului XIII. 

(8) Observatorii acreditați de Comisia Electorală Centrală pot monitoriza procesul electoral pe întreg 
teritoriul țării și la toate secțiile de votare, inclusiv în cele din afara țării, iar observatorii acreditați de consiliile 
electorale de circumscripție își desfășoară activitatea doar pe teritoriul circumscripției respective. 

(9) Observatorii acreditați au dreptul să asiste la toate operațiunile electorale, la toate ședințele organelor 
electorale, inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul electoral sau în alte operațiuni electorale, și să 
informeze președintele organului electoral despre neregulile observate. Observatorii au acces la informațiile cu 
caracter electoral, la listele electorale, la procesele-verbale întocmite de organele electorale, pot efectua filmări foto 
și video cu înștiințarea președintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul și securitatea votării și 
protecția datelor cu caracter personal. Observatorii naționali pot depune și sesizări privind neregulile observate, 
care se examinează de către organul electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată. 
Observatorii au dreptul de a informa opinia publică privind constatările efectuate. În ziua alegerilor observatorii 
nu au dreptul să exprime constatări care ar favoriza sau defavoriza anumiți concurenți electorali/participanți la 
referendum. 

(10) Evidența observatorilor acreditați și a sesizărilor acestora se realizează prin intermediul aplicației 
informaționale Sistemul informațional automatizat de stat „Alegeri”. 

(11) Procedura de acreditare a observatorilor, drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin regulament 
aprobat de Comisia Electorală Centrală. 

 

Articolul 89. Principii generale privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media 



(1) Prevederile prezentului articol se aplică instituțiilor mass-media, cu excepția celor fondate de partide 
politice. 

(2) Instituțiile mass-media au obligația de a respecta principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în 
reflectarea alegerilor. Acestea trebuie să ofere grupurilor de inițiativă, concurenților electorali și participanților la 
referendum timpi de antenă sau spațiu pentru publicitatea electorală în condiții egale și nediscriminatorii. 

(3) Instituțiile mass-media nu vor adopta tratamente privilegiate față de grupurile de inițiativă, concurenții 
electorali și participanții la referendum în virtutea statutului social și/sau a funcțiilor pe care le dețin candidații 
acestora. 

(4) În perioada electorală, instituțiile mass-media vor face distincție clară în materialele lor jurnalistice între 
exercitarea funcțiilor oficiale de către persoanele care nu cad sub incidența art. 16 alin. (3) și activitatea electorală 
a acestora. 

(5) Concurenții electorali (candidații) sau participanții la referendum care se consideră lezați în drepturi 
beneficiază de dreptul la replică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la replică se depune la instituția mass-
media în termen de 2 zile de la difuzarea/publicarea informației. În cazul furnizorilor de servicii media, refuzul de 
a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Audiovizualului, iar în cazul instituțiilor mass-media scrise – la 
Comisia Electorală Centrală. Dreptul la replică se acordă în termen de 3 zile de la depunerea cererii/contestației, 
în condiții egale/similare cu cele în care au fost lezate drepturile legitime. 

(6) Instituțiile mass-media au dreptul să reflecte alegerile și să informeze publicul cu privire la toate aspectele 
electorale liber de orice ingerință din partea autorităților publice, a concurenților electorali (candidaților în 
alegeri), a grupurilor de inițiativă, a participanților la referendum sau a altor entități. Jurnaliștii legitimați de 
instituțiile mass-media și confirmați de Comisia Electorală Centrală au acces la ședințele organelor electorale, la 
operațiunile electorale și informațiile cu caracter electoral în aceleași condiții ca și observatorii. 

 

Articolul 90. Particularitățile reflectării alegerilor de către instituțiile mass-media 

(1) În perioada electorală, programele audiovizuale cu caracter electoral și materialele scrise care vizează, într-
un fel sau altul, grupurile de inițiativă, concurenții electorali (candidații în alegeri) și participanții la referendum 
sunt difuzate/publicate cu respectarea Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-
media, aprobat de Comisia Electorală Centrală. 

(2) În serviciile media audiovizuale, grupurile de inițiativă, concurenții electorali (candidații în alegeri), 
participanții la referendum, reprezentanții și persoanele de încredere ale acestora nu pot avea intervenții directe 
sau indirecte și nu pot fi vizați de terți în alte programe audiovizuale decât cele cu caracter electoral, stabilite expres 
în declarațiile politicilor editoriale ale furnizorilor de servicii media. Programe audiovizuale cu caracter electoral 
se consideră următoarele: 

a) programele de știri și actualități – rubricile sau grupajele informative, evidențiate prin semnale acustice și 
vizuale unice, în care pot fi difuzate informații despre tehnica votării, sistemul electoral, alte aspecte ale procesului 
electoral, sondaje de opinie și activități de campanie ale grupurilor de inițiativă, ale concurenților electorali și ale 
participanților la referendum; 

b) emisiunile de informare electorală – emisiunile, organizate la inițiativa furnizorului de servicii media, în 
care grupurile de inițiativă, concurenții electorali (candidații în alegeri), participanții la referendum sau 
reprezentanții acestora pot prezenta programele politice și în care pot fi discutate diverse probleme de interes 
public; 

c) emisiunile de promovare electorală – emisiuni care se difuzează în limita timpilor de antenă acordați 
grupurilor de inițiativă, concurenților electorali și participanților la referendum în conformitate cu prevederile 
prezentului cod; 

d) dezbaterile electorale – emisiunile în care grupurile de inițiativă, concurenții electorali (candidații în 
alegeri), participanții la referendum sau reprezentanții acestora sunt solicitați să se pronunțe pe marginea temelor 
propuse spre discuție de către furnizorul de servicii media; 

e) programele de publicitate electorală – programele destinate în exclusivitate difuzării publicității electorale. 

(3) Programele audiovizuale prevăzute la alin. (1) sunt realizate și difuzate doar în perioada electorală și, după 
caz, în campania electorală, cu respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale și ale 
Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media. 

(4) În perioada electorală, difuzarea publicității politice și a mesajelor de interes public se face conform 
procedurii stabilite în regulament aprobat de Comisia Electorală Centrală.  

(5) În primele 7 zile de la începerea perioadei electorale, furnizorii de servicii media depun la Consiliul 
Audiovizualului o declarație privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor sau o notificare prin care 



informează că nu participă la reflectarea alegerilor. Declarațiile care corespund legislației sunt aprobate de către 
Consiliul Audiovizualului și se publică pe pagina web oficială a acestuia și pe paginile web oficiale ale furnizorilor 
de servicii media. Controlul asupra respectării politicii editoriale este exercitat de către Consiliul Audiovizualului 
din oficiu, conform prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. 

(6) În campania electorală pentru orice tip de scrutin, furnizorii de servicii media audiovizuale sunt obligați 
să organizeze dezbateri dacă au inclus în declarații ale politicii editoriale angajamente de organizare a dezbaterilor 
electorale și dacă acestea au fost adoptate de Consiliul Audiovizualului. Formatul, durata, frecvența și ora difuzării 
dezbaterilor electorale sunt stabilite de către furnizorii de servicii media cu asigurarea condițiilor de egalitate 
strictă sau proporțională, care sunt indicate în declarația politicii editoriale. Dezbaterile electorale sunt difuzate în 
orele de maximă audiență, stabilite de Codul serviciilor media audiovizuale. 

(7) În campania electorală pentru alegerile parlamentare, prezidențiale și pentru referendumurile 
republicane, furnizorii naționali de servicii media care vor reflecta campania electorală, a căror listă este 
actualizată și adusă la cunoștința publică de către Consiliul Audiovizualului, acordă partidelor politice, blocurilor 
electorale și candidaților independenți înregistrați în calitate de concurenți electorali sau participanți la 
referendum timpi de antenă gratuit, câte 5 minute la serviciile de televiziune și câte 10 minute la serviciile de 
radiodifuziune sonoră, în scopul expunerii programelor electorale și al informării alegătorilor. Acești timpi de 
antenă se acordă în mod integral în primele 15 zile de la începerea campaniei electorale și nu pot fi utilizați în 
scopul difuzării publicității electorale. 

(8) În cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al referendumurilor republicane, furnizorii de servicii 
media publici acordă gratuit partidelor politice, blocurilor electorale și candidaților independenți înregistrați în 
calitate de concurenți electorali sau participanți la referendum câte un minut pe zi, timp de antenă, pentru plasarea 
publicității electorale. 

(9) Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui grup de inițiativă, pe durata activității acestuia, și 
fiecărui concurent electoral sau participant la referendum, pe durata campaniei electorale, i se oferă cel mult 2 
minute pe zi în cadrul fiecărui serviciu media audiovizual. Tariful pentru publicitatea electorală nu poate depăși 
tariful pentru publicitatea comercială aplicat în perioada de 6 luni înainte de data scrutinului. Timpii de antenă 
pentru publicitatea electorală contra plată se acordă în condiții egale, în intervalele orare stabilite de către 
furnizorii de servicii media în declarațiile politicii editoriale. Furnizorii de servicii media care nu participă la 
reflectarea alegerilor nu au dreptul de a plasa publicitate electorală contra plată. 

(10) În termen 3 zile de la solicitare, furnizorii de servicii media acordă timpii de antenă conform ordinii 
stabilite în declarația politicii editoriale. 

(11) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condițiile prezentului cod, publicitatea electorală, contra plată sau 
gratuit, poate fi contestat în instanța de judecată. 

(12) În perioada electorală, procedurile de organizare și desfășurare a sondajelor de opinie privind 
preferințele politice ale alegătorilor și a exit-pollurilor sunt stabilite prin regulament aprobat de Comisia Electorală 
Centrală. Pot fi date publicității doar sondajele de opinii autorizate. Difuzarea și reflectarea rezultatelor sondajelor 
de opinii neautorizate se sancționează conform legislației. 

(13) În ziua alegerilor, înainte de ora 21.00, ora Republicii Moldova, instituțiile mass-media nu vor da 
publicității rezultatele chestionării alegătorilor privind opțiunile electorale, interviuri despre numărul de voturi 
întrunite de concurenții electorali pe parcursul zilei și despre șansele acestora, precum și rezultatele exit-pollurilor. 

(14) Instituțiile mass-media fondate de autoritățile publice, care reflectă alegerile, publică gratuit, iar 
furnizorii de servicii media, publici și privați, ale căror declarații ale politicii editoriale au fost aprobate, difuzează 
gratuit, la solicitarea organelor electorale, mesaje de interes public, în condițiile capitolului III din Legea nr. 
62/2022 cu privire la publicitate. 

(15) În perioada electorală, Consiliul Audiovizualului monitorizează modul în care furnizorii de servicii media 
respectă declarațiile politicii editoriale pentru reflectarea alegerilor. În funcție de posibilitățile tehnice, sunt 
monitorizați prioritar furnizorii de servicii media generaliste și de știri care, potrivit măsurărilor efectuate de 
instituția specializată, au avut cele mai mari cote de audiență în ultimele trei luni anterioare lunii în care este 
stabilită data alegerilor. 

(16) În perioada electorală, Consiliul Audiovizualului prezintă public, săptămânal, rapoarte de monitorizare 
și adoptă decizii în funcție de rezultatele monitorizării. În termen de 3 zile după ziua votării (ziua de miercuri), 
Consiliul Audiovizualului prezintă public un raport de monitorizare a zilelor de sâmbătă și duminică, când agitația 
electorală este interzisă. Rapoartele de monitorizare, precum și raportul de bilanț sunt prezentate Comisiei 
Electorale Centrale și sunt plasate pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului și pe paginile web oficiale 
ale furnizorilor de servicii media monitorizați, cel târziu a doua zi după prezentarea publică. 

(17) În termen de două săptămâni după data scrutinului, Consiliul Audiovizualului prezintă public un raport 
final privind modul în care furnizorii de servicii media audiovizuale au reflectat alegerile. 


