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Președintelui Republicii Moldova 

Guvernului Republicii Moldova 
Cancelariei de Stat 

Comisiei electorale centrale  
Consiliului Europei, 

Procurorului General al Republicii Moldova  
Concurenților electorali 

Mass-media și societății civile din Republica Moldova 
 
 

CEREM OPRIREA PRESIUNILOR ASUPRA APL ȘI NEIMPLICAREA ORGANELOR DE CONTROL ALE 
STATULUI ÎN CAMPANIA ELCTORALĂ!  

 
APEL  

În legătură cu semnele unei campanii de intimidare și presiune asupra primarilor, prin 
implicarea și  folosirea MAI, CNA, Inspecției financiare și altor organe de control ale 

statului la indicația unor concurenți electorali   
 
În legătură cu adresările mai multor primari și reprezentanți ai APL din diferite regiuni ale 
Republicii Moldova privind inițierea din partea diferitor organe de anchetă și control a unor 
controale inopinate și la indicația unor deputați, concurenți electorali, NOI, aleșii locali, 
reprezentanți ai comunităților locale din Republica Moldova,  declarăm următoarele: 

 
1. Suntem profund îngrijorați și indignați de acțiunile unor autorități ale statului din 

domeniul ordinii de drept și controlului financiar care, în perioada electorală au inițiat 
și realizează o serie de controale la indicația unor concurenți electorali, în privința deja a 
zeci de primari/APL. În special, ne referim la acțiunile recente din partea organelor din 
subordinea MAI, CNA, Ministerul Finanțelor/Inspecției financiare etc.  

2. Constatăm caracterul selectiv și o atitudine ”specială” din partea autorităților 
respective ale statului, prin acțiunile cărora sunt vizați doar anumiți primari cu 
anumite viziuni politice. Considerăm aceste acțiuni ale organelor de stat, realizate la 
indicația unor concurenți electorali în timpul perioadei electorale, drept acțiuni de 
intimidare și presiune asupra aleșilor locali.  

3. Amintim autorităților statului implicate, organizatorilor acestei campanii de 
intimidare a APL, că din cauza unor astfel de derapaje serioase democratice și 
presiunilor asupra  autorităților locale din ultimii 3 ani, Republica Moldova a ajuns în 
lista țărilor cu abateri majore democratice, fiind monitorizată în permanență de către 
Consiliul Europei și Parlamentul European, inclusiv fiind condamnată în diverse rezoluții 
ale forurilor europene respective.   

4. Reamintim tuturor autorităților statului și concurenților electorali că APL sunt cea 
mai transparentă și unica instituție publică din stat care beneficiază de cea mai 
înaltă încredere din partea cetățenilor. APL nici într-un caz nu li este teamă și 
întotdeauna au fost deschise pentru colaborare cu organele de control al statului. Însă, 
acest control trebuie să fie realizat în termenele și limitele legii, cu un scop și obiect 
stabilit, conform unor proceduri prestabilite și foarte clar reglementate. Nicidecum 
controlul respectiv nu trebuie să fie unul selectiv, abuziv și să urmărească scopul de a 
intimida sau bloca activitatea APL. Cu atât mai mult, astfel de controale NU pot avea loc 
în perioada electorală și la indicația unor concurenți electorali.  
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5. Considerăm că sistemul actual de control administrativ și financiar al statului 
asupra APL, modul de funcționare a organelor de control manifestat și  acțiunile 
actuale respective sunt depășite și reprezintă un atac la securitatea națională. 
Abuzurile și presiunile din partea instituțiilor de drept și control ale statului au adus și aduc 
în continuare prejudicii majore sistemului APL și statului Republica Moldova, pe plan 
intern si extern. În rezultatul acțiunilor abuzive ale organelor respective în raport cu APL, 
pe de o parte, este blocată dezvoltarea locală și supusă presiunii cea mai credibilă din 
partea cetățenilor instituție a statului – administrația locală. Iar pe de altă parte, este 
deteriorată enorm imaginea și credibilitatea Republicii Moldova, pe plan național și 
internațional, datorită acestor derapaje antidemocratice și sistematice din partea 
instituțiilor statului, care în loc de ocrotire a ordinii publice și de drept, de fapt, au devenit 
un instrument în lupta cu cei incomozi.  .  

 
 
Prin urmare, luând în considerație cele menționate mai sus SOLICITĂM:  
 
1. Președintelui Republicii Moldova, în conformitate cu Rezoluția Congresului Autorităților 

Locale și Regionale al Consiliului Europei nr. 436/2019, să recunoască controlul 
administrativ excesiv asupra APL drept chestiune de interes național ce vizează 
securitatea statului. În acest sens, solicităm includerea acestei chestiuni pe agenda 
Consiliului Suprem de Securitate și dată aprecierea corespunzătoare acțiunilor organelor 
MAI, CNA, Inspecția Financiară, ANI etc, în raport cu APL, aleșii locali și autonomia 
locală. 

2. Oprirea tuturor acțiunilor de intimidare și presiune asupra primarilor și administrației 
publice locale din partea organelor MAI, CNA, Ministerului Finanțelor, ANI și altor 
autorități ale statului cu funcții de anchetă sau control.     

3. Suspendarea imediată a tuturor controalelor din partea organelor de control și anchetă în 
raport cu reprezentanții APL, inclusiv a celor inițiate recent la indicația concurenților 
electorali, până la finalizarea campaniei electorale și/sau corelarea cadrului legal național 
la standardele și recomandările Consiliului Europei.      

4. Comisia Electorală Centrală să dea apreciere situației date prin prisma legislației 
electorale, sub aspectul corespunderii și limitelor admisibile acțiunilor respective ale 
organelor de control/anchetă ale statului și concurenților electorali în raport cu autoritățile 
publice locale/primarii.  

5. Concurenților electorali să se distanțeze, condamne și să ia atitudine tranșantă față de 
astfel de acțiuni abuzive  din partea unor instituții ale statului.  

6. Consiliului Europei și altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova să monitorizeze 
atent cazurile respective și situația în domeniul APL, inclusiv respectarea angajamentelor 
internaționale ale Republicii Moldova din domeniul democrației locale.  

7. Viitorului Guvern și Parlament, în conformitate cu Recomandare nr.436 din 04.04.2019 al 
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și Foaia de Parcurs 
semnată recent de Guvernul Republicii Moldova privind implementarea recomandărilor 
Consiliului Europei, să revizuiască cadrul legal respectiv, prin care să fie redus controlul 
administrativ, eliminat orice abuz, amestec și presiune politică asupra APL, inclusiv în 
perioada electorală.    

 
 
 
 
Adoptată în cadrul Ședinței Extraordinare a Biroului executiv al CALM 
Mun. Chisinău, 31.05.2021 


