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Articolul 64. Principii generale privind reflectarea
alegerilor de către mijloacele de
informare în masă
(1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate
de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi
imparţialitate în reflectarea alegerilor.
[Art.64 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(2) Radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale,
nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spaţiului publicitar pentru publicitatea electorală.
[Art.64 al.(2) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(3) Radiodifuzorii publici acordă concurenţilor electorali timpi de antenă gratuit, în mod echitabil şi fără
discriminare, în baza principiilor de transparenţă şi obiectivitate.
(4) Mijloacele de informare în masă nu vor adopta tratamente privilegiate faţă de concurenţii electorali
în virtutea statutului social şi/sau a funcţiilor pe care le deţin candidaţii acestora.
(5) În perioada electorală, radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise vor face distincţie
clară în materialele lor jurnalistice între exercitarea funcţiilor oficiale şi activitatea electorală a persoanelor
care nu cad sub incidenţa art. 13 alin. (3).
[Art.64 al.(5) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(6) Concurenţii electorali şi/sau candidaţii care se consideră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la
replică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la replică se depune la mijlocul de informare în masă
în termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/publicarea informaţiei. În cazul radiodifuzorilor, refuzul
de a acorda dreptul la replică se contestă la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar în cazul
mijloacelor de informare în masă scrise – în instanţele de judecată. Dreptul la replică se acordă în termen
de 3 zile calendaristice de la depunerea cererii/contestaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă zilei
votării, în condiţii egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime.
(7) Mijloacele de informare în masă au dreptul să reflecte alegerile şi să informeze publicul cu privire la
toate aspectele electorale liber de orice ingerinţă sau amestec din partea autorităţilor publice,

concurenţilor/candidaţilor electorali sau a altor entităţi.
[Art.64 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
Articolul 641. Particularităţile reflectării alegerilor
de către mijloacele de informare
în masă
(1) În perioada electorală, programele şi materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul,
concurenţii electorali şi/sau candidaţii se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind
reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală
Centrală în primele 7 zile ale perioadei electorale. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali.
[Art.641 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(2) În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în
mijloacele de informare în masă, fiecare radiodifuzor depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o
declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele
proprietarului/proprietarilor instituţiei. Declaraţiile se publică pe pagina web a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului. Controlul asupra respectării acestei obligaţii este exercitat de către Consiliul Coordonator
al Audiovizualului din oficiu, conform prevederilor Codului audiovizualului al Republicii Moldova.
[Art.641 al.(2) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(3) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane, radiodifuzorii
naţionali sînt obligaţi, iar cei locali/regionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. În campania
electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii locali/regionali sînt obligaţi,
iar cei naţionali sînt în drept să organizeze dezbateri electorale. Formatul, durata şi frecvenţa dezbaterilor
electorale sînt stabilite de către radiodifuzori şi se aduc la cunoştinţa organelor electorale şi a
concurenţilor electorali cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de difuzarea fiecărei emisiuni.
4) În campania electorală pentru alegeri parlamentare şi referendumuri republicane, radiodifuzorii
naţionali, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3
zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la televiziune şi
10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă
respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor
electorale.
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[Art.64 al.(4) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(5) În cadrul alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, radiodifuzorii publici acordă
gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi, timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale.
Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute
pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi
taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale.
Plata pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod
obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se
acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie.
[Art.641 al.(5) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(6) Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă
concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral,
data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată
va fi însoţită de genericul „Electorala”.
(7) Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată
sau gratuit, poate fi contestat în instanţa de judecată.
(8) Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată
publicităţii electorale în presa scrisă.
(9) În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor
difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind opţiunile electorale.
(10) În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi
efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor
sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, pînă la
închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale,

inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul
zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor.
(11) Mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, iar radiodifuzorii
difuzează gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală,
desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale
votării.
(12) Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă obligatoriu, o dată la două săptămîni, Comisiei
Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către
radiodifuzorii naţionali. Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină informaţii referitoare la respectarea
normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzori în cadrul tuturor programelor. Cu două zile
înainte de alegeri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un
raport de totalizare.
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[Art.64 introdus prin LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
Articolul 65. Contestaţiile
(1) Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile consiliilor şi birourilor
electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie
precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se
contestă, cu excepţia contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea
alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.
[Art.65 al.(1) modificat prin LP64 din 01.04.11, MO53/04.04.11 art.116]
(2) Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor se examinează de către organele
electorale, respectîndu-se ierarhia acestora. Procedura detaliată de examinare a contestaţiilor în
perioada electorală se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
(3) Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia
Republicii Moldova se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu
prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova, iar contestaţiile ce vizează mijloacele de
informare în masă scrise se examinează de către instanţa de judecată.
(4) Deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra contestaţiilor
pot fi atacate în instanţa de judecată.
(5) Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal,
cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune. În cazul
contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii revine acestor organe.
[Art.65 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
Articolul 66. Depunerea contestaţiilor
(1) Acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor
electorali pot fi contestate la organul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii
acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua
următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată
hotărîrea.
(2) În cazul alegerilor locale, hotărîrile consiliilor electorale asupra contestaţiilor ce vizează
acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi atacate în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială
se află consiliul respectiv.
(3) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se depun la Curtea de Apel
Chişinău.
(4) Contestaţia concurentului electoral nu poate fi depusă de către membrul consiliului electoral
respectiv, dar poate fi depusă de reprezentantul concurentului electoral în organul electoral respectiv sau
de o persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.
(5) În cazul în care examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia,
precum şi materialele anexate la ea urmează a fi transmise spre examinare conform competenţei, în mod
urgent, în cel mult 2 zile calendaristice de la data recepţionării.
[Art.66 în redacţia LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
Articolul 67. Examinarea contestaţiilor
(1) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se
examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

[Art.67 al.(1) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
(2) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor
secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de
ziua alegerilor. Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen
de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. La examinarea contestaţiilor şi
litigiilor, organele electorale/instanţele de judecată vor acorda prioritate celor care se referă la
înregistrarea concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale
[Art.67 al.(2) în redacţia LP216 din 17.09.10, MO191-193/01.10.10 art.634]
[Art.67 al.(2) modificat prin LP119 din 18.06.10, MO105-106/29.06.10 art.332; în vigoare 29.06.10]
[Art.67 al.(2) modificat prin LP248-XVI din 21.07.06, MO131-133/18.08.06 art.677]
(3) Contestaţiile depuse la instanţele de judecată în ziua alegerilor se examinează în aceeaşi zi, iar
contestaţiile împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi
atribuirea mandatelor se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii
şi validarea mandatelor.
[Art.67 al.(3) în redacţia LP403-XIV din 14.05.99, MO50/20.05.99]
(4) Programul instanţelor de judecată se organizează în aşa fel încît contestaţiile să poată fi
depuse şi examinate fără întîrziere.
(5) Contestaţiile depuse la instanţele de judecată se examinează în conformitate cu prevederile
Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.
[Art.67 al.(5) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
Articolul 68. Hotărîrile instanţelor de judecată
cu privire la contestaţii
(1) Instanţa de judecată adoptă şi pronunţă hotărîrea în conformitate cu prevederile Codului de
procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.
[Art.68 al.(1) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
(2) Instanţa de judecată, examinînd materialele cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi
validarea mandatelor, adoptă o hotărîre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia
electorală respectivă, validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista candidaţilor
supleanţi.
[Art.68 al.(2) completat prin LP31-XV din 13.02.03, MO27/28.02.03 art.108]
[Art.68 al.(2) sintagma "şi primarilor" declarat neconstituţional prin HCC13/14.03.02, MO46/04.04.02
art.8]
[Art.68 al.(2) modificat prin LP796-XV din 25.01.02, MO20/02.02.02 art.84]
(3) În cazul în care instanţa de judecată a stabilit legalitatea alegerilor, însă în procesele-verbale au
fost depistate greşeli de calcul, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor procesului judiciar, anulează,
integral sau în parte, procesul-verbal şi exclude concurentul electoral care a obţinut un număr mai mic de
voturi valabil exprimate, înlocuindu-l cu alt concurent electoral care a obţinut un număr mai mare de voturi
valabil exprimate în şirul descrescător.
(4) Instanţa de judecată nu confirmă rezultatele alegerilor locale în circumscripţia respectivă în cazul
constatării unor încălcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea rezultatelor dacă aceste încălcări
au influenţat rezultatele alegerilor.
(5) Hotărîrea instanţei de judecată este definitivă şi executorie din momentul pronunţării.
(6) Împotriva hotărîrii instanţei de judecată poate fi depus un recurs în termen de 3 zile de la
pronunţare.
(7) Recursul se examinează în termen de 3 zile de la primirea dosarului în cauză.
[Art.68 în redacţia LP403-XIV din 14.05.99, MO50/20.05.99]

