
EDIÕIE spECIalÆ

Chişinău • 2012

RepubliCa Moldova

dedicatæ 
celei de-a 15-a aniversæri

de la înfiin∂area
Comisiei Electorale Centrale



2

C U P R I N S
Mesaj de felicitare din partea Preşedintele Republicii Moldova  ............................................................................................. 3 
Mesaj din partea Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova cu prilejul aniversării 
a 15 ani de la înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova ........................................................................ 4
Mesaj de felicitare din partea Prim-ministrului Republicii Moldova ........................................................................................ 5 
Mesajul Preşedintelui Comisiei Electorale Centrale cu prilejul aniversării 
a 15 ani de la înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale ............................................................................................................. 6
1. Elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei electorale ............................................................................................................... 9
2. Sistemul electoral al Republicii Moldova. Scurt istoric ........................................................................................................17
3. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor ................................................................................................23
3.1. Alegeri parlamentare ................................................................................................................................................................ 24 
3.2. Alegeri locale:   .......................................................................................................................................................................... 29

3.2.1. Alegerile locale generale  ............................................................................................................................................. 29
3.2.2. Alegeri locale noi  ......................................................................................................................................................... 35
3.3. Referendumuri: ............................................................................................................................................................... 37
3.3.1. Referendumuri republicane. Iniţiative de desfăşurare a referendumurilor ................................................................ 37
3.3.2. Referendumuri locale. Iniţiative de revocare a primarului .......................................................................................... 47
3.4. Iniţierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ..................................... 49
3.5. Atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti (comunale)  ..................... 50

4. Votarea peste hotarele ţării ................................................................................................................................................55
5. Activitatea financiară a Comisiei Electorale Centrale ..........................................................................................................65
6. Perspectivele reformelor în domeniul finanţării campaniilor electorale şi a partidelor politice ..........................................71
7. Procedura de examinare a contestaţiilor electorale ...........................................................................................................79
8. Automatizarea proceselor electorale  .................................................................................................................................89

8.1. Sistemul Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”  .................................................................................................. 90
8.2. Activitatea Comisiei Electorale Centrale privind perfecţionarea listelor electorale  ...................................................... 97
8.3. Evoluţia paginii web oficiale a Comisiei Electorale Centrale  ........................................................................................ 103

9. Instruirea funcţionarilor electorali şi a altor subiecţi electorali .........................................................................................107
10. Informarea şi educaţia electorală a alegătorilor  ............................................................................................................117
11. Monitorizarea alegerilor din Republica Moldova ............................................................................................................129
12. Colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu subiecţii implicaţi în alegeri: ......................................................................135

12.1. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale ....................................................................................... 136
12.2. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale ........................................................................................... 137
12.3. Colaborarea cu partidele politice  ............................................................................................................................... 141
12.4. Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale ........................................................................................................ 143
12.5. Colaborarea cu mass-media ........................................................................................................................................ 145

13. Dezvoltarea instituţională ..............................................................................................................................................153
14. Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ......................................................................................................................159 
15. Relaţiile externe ale Comisiei Electorale Centrale ...........................................................................................................167 
16. Ediţii ale Comisiei Electorale Centrale .............................................................................................................................179
17.Biblioteca Comisiei Electorale Centrale  ..........................................................................................................................185
18. Lucrări de secretariat  .....................................................................................................................................................189

18.1. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale .................................................................................................................. 190 
18.2. Arhiva Comisiei Electorale Centrale ....................................................................................................................... 191 
18.3. Asigurarea logisticii electorale ............................................................................................................................... 194

19. Anexe
Anexa nr. 1 Date statistice privind scrutinele desfăşurate în perioada 1994-2011 ........................................................ 197
Anexa nr. 2 Participarea alegătorilor la alegerile parlamentare (1994-2010) ................................................................ 198
Anexa nr. 3 Participarea alegătorilor la alegerile locale (1995-2011) ............................................................................. 198
Anexa nr. 4 Informaţia privind desfăşurarea alegerilor locale noi 2005-2012 ............................................................... 199
Anexa nr. 5 Referendumuri locale iniţiate privind revocarea primarului (2000-2012) .................................................. 205
Anexa nr. 6 Referendumuri locale desfăşurate privind revocarea primarului ................................................................ 207
Anexa nr. 7 Cheltuielile de asigurare a activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
constituite peste hotarele ţării (anii 1998-2010) ............................................................................................................ 208
Anexa nr. 8 Dinamica deschiderii secţiilor de votare (numărul secţiilor de votare) ...................................................... 208
Anexa nr. 9 Dinamica prezenţei la vot în secţiile de votare deschise peste hotare (numărul de alegători) .................. 209
Anexa nr. 10 Dinamica înregistrării alegătorilor în listele electorale de bază (numărul de alegători) ........................... 209



3

MESAJ

StIMAtE doMNUlE IURIE CIoCAN, PREşEdINtE Al CoMISIEI ElECtoRAlE 
CENtRAlE, StIMAŢI MEMbRI şI ColAboRAtoRI AI CoMISIEI ElECtoRAlE 
CENtRAlE,

Îmi face plăcere să Vă adresez astăzi cordiale felicitări cu prilejul aniversării 
a 15-a de la adoptarea Codului electoral, care a marcat constituirea Comisiei 
Electorale Centrale ca organ electoral de stat cu statut permanent.
Instituţia Dumneavoastră este una de referinţă pentru parcursul democratic al 
Republicii Moldova. Chiar şi în perioadele în care instituţiile statului au fost sub 
presiunea factorului politic, CEC a reuşit să asigure o bună funcţionare a meca-
nismului electoral, a preluat şi a actualizat în mod permanent practicile moderne 
în domeniu. Acest lucru a avut o importanţă crucială pentru destinul Republicii 
Moldova şi ne-a asigurat încrederea şi sprijinul cetăţenilor şi a partenerilor noş-
tri internaţionali. Mai mult, de-a lungul anilor, experţii noştri în materie electo-
rală au fost solicitaţi pentru a transmite experienţa Republicii Moldova unor alte 
ţări în curs de dezvoltare.
Vă îndemn ca şi de acum înainte să păstraţi şi să îmbunătăţiţi procesul electo-
ral naţional, în concordanţă cu reglementările legale şi practicile internaţionale 
existente. Experienţa apreciabilă a CEC trebuie să fie valorificată în toate regiu-
nile Republicii Moldova. Vă rog să continuaţi instruirea permanentă a funcţio-
narilor antrenaţi în procesul electoral, inclusiv a celor raionali şi săteşti, pentru 
a evita în perioadele de alegeri orice abatere de la norma legală, şi pentru ca 
procesul electoral să fie unul sistematic şi planificat.
Stimaţi colegi, 
În această zi aniversară, permiteţi-mi să adresez sincere felicitări tuturor cola-
boratorilor Comisiei Electorale Centrale şi să-mi exprim tot respectul pentru 
munca şi rezultatele Dumneavoastră. Vă urez multă sănătate, prosperitate, noi 
performanţe profesionale, perseverenţă şi încredere.

Nicolae TIMOFTI, 
Preşedintele Republicii Moldova

Chişinău, 21 noiembrie 2012



4

MESAJ

CU PRIlEJUl ANIvERSăRII A 15 ANI dE lA îNfIINŢAREA
CoMISIEI ElECtoRAlE CENtRAlE dIN REPUblICA MoldovA

Sărbătorirea a 15 ani de la înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa dovada deosebitei mele aprecieri şi a respectu-
lui profund pentru activitatea prodigioasă realizată de instituţia Dumneavoastră 
de-a lungul anilor.

Folosesc această ocazie pentru a scoate în evidenţă contribuţia meritorie a insti-
tuţiei electorale supreme a ţării şi a specialiştilor din domeniu la dezvoltarea şi 
fortificarea Republicii Moldova ca stat integru şi suveran.

Într-o democraţie tînără, cum este Republica Moldova, rolul Comisiei Electora-
le Centrale este unul edificator datorită sarcinilor complexe pe care instituţia şi 
le asumă şi le îndeplineşte, privind garantarea şi respectarea drepturilor electo-
rale ale cetăţenilor, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii pe calea firească 
a democraţiei.

Un scrutin electoral desfăşurat corect şi transparent este barometrul cel mai 
exact al opţiunilor societăţii, menit să asigure accederea paşnică a forţelor po-
litice la puterea de stat, precum şi să menţină pacea şi stabilitatea în ţară, fiind 
şi un garant al respectării drepturilor fundamentale ale cetăţeanului într-un stat 
de drept.

Apreciind înalt activitatea desfăşurată pînă în prezent de Comisia Electorală 
Centrală, adresez sincere felicitări profesioniştilor instituţiei, care au dat mereu 
dovadă de o maximă responsabilitate, de implicare plenară şi abnegaţie întru 
asigurarea bunei funcţionări a sistemului electoral naţional.

Cu deosebită consideraţie,                                                                                
Marian LUPU

Chişinău, 21 noiembrie 2012
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MESAJ dE fElICItARE 

CU oCAzIA CElEI dE-A 15-A ANIvERSăRI dE lA CREAREA 
CoMISIEI ElECtoRAlE CENtRAlE

Îmi face o deosebită plăcere de a vă adresa,  în numele Guvernului Republicii 
Moldova şi al meu personal, cele mai calde şi sincere felicitări prilejuite de îm-
plinirea a 15 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale.

Apreciem înalt aportul pe care îl depuneţi la promovarea şi consolidarea valo-
rilor democratice din Republica Moldova. De-a lungul anilor, Comisia Elec-
torală Centrală s-a format ca o instituţie profesionistă, competentă şi eficientă 
în administrarea procesului electoral. În cadrul tuturor scrutinelor desfăşurate 
pe parcursul a 15 ani,  Comisia Electorală Centrală şi-a păstrat imparţialitatea, 
activînd într-un mod deschis şi transparent în raport cu toţi subiecţii implicaţi 
în alegeri, a depus eforturi considerabile în crearea condiţiilor favorabile pentru 
organizarea unor alegeri libere şi corecte.

Vă dorim să fiţi perseverenţi în realizarea aspiraţiilor şi scopurilor propuse, să 
menţineţi şi să dezvoltaţi relaţiile de colaborare cu organizaţiile şi autorităţile 
de profil din alte state în vederea asigurării celor mai înalte standarde electorale 
în ţara noastră.

Cu ocazia frumoasei aniversări, urăm membrilor Comisiei Electorale Centrale 
şi funcţionarilor Aparatului Comisiei noi performanţe şi succese în activitate, 
multă forţă şi hotărîre în abordarea sarcinilor care vă sînt încredinţate.

Vlad FILAT,
Prim-ministru al Republicii Moldova

Chişinău, 21 noiembrie 2012
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MESAJ 
CU PRIlEJUl îMPlINIRII A 15 ANI dE lA îNfIINŢAREA CoMISIEI  ElECtoRAlE 
CENtRAlE 

În 2012 Comisia Electorală Centrală marchează 15 ani de activitate permanentă, 
acest eveniment constituind o bună ocazie de a aprecia activitatea instituţiei şi 
rolul ei în sistemul  instituţiilor statului. Deşi este o vîrstă destul de fragedă, Co-
misia a reuşit să devină o instituţie ce contribuie la buna funcţionare a statului 
de drept şi a democraţiei în ţara noastră. E departe de noi gîndul că am atins acel 
nivel după care nu îţi rămîne decît să consolidezi cele realizate. Ne aflăm încă 
la etapa căutărilor de soluţii, elaborării regulilor şi valorificării oportunităţilor.

În 1997 am început activitatea avînd în state doar cîteva persoane. Pe parcurs in-
stituţia şi-a fortificat capacităţile şi în prezent are suficiente forţe să poată realiza 
obiective nu numai de organizare şi de desfăşurare a alegerilor, ci şi de educaţie 
electorală şi de formare a funcţionarilor electorali, de asemenea de aplicare a 
celor mai moderne tehnologii informaţionale. Viziunea noastră este să fim o in-
stituţie deschisă, transparentă şi profesionistă care să fie în permanenţă pregătită 
să îşi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel asigurînd un cadru electoral 
accesibil în care cetăţenii au încredere. 

Fiind creată în vederea realizării politicii electorale, organizării şi desfăşurării 
alegerilor, Comisia are ca atribuţie principală asigurarea legalităţii activităţilor 
electorale. În perioadele electorale, ea constituie organele electorale inferioare şi 
urmăreşte ca acestea să  funcţioneze în conformitate cu normele legale,  asigură 
un tratament egal tuturor concurenţilor electorali, în acest sens afirmîndu-se ca 
o instituţie echidistantă şi independentă. Datorită campaniilor de informare şi 
educare electorală realizate de Comisie, alegătorii participă mai activ la viaţa 
politică a ţării, tot mai mulţi vin la urnele de vot fiind conştienţi de importanţa 
votului. Misiunea Comisiei este de a crea condiţii optime pentru ca cetăţenii să-
şi poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de a fi ales în 
cadrul unor alegeri libere şi corecte. 
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În activităţile sale Comisia se ghidează după principiile imparţialităţii, indepen-
denţei şi responsabilităţii, propunîndu-şi să asigure un proces electoral modern, 
eficient şi accesibil, rezultatele alegerilor să fie credibile, iar la alegeri să par-
ticipe cetăţeni conştienţi şi informaţi. Pentru aceasta Comisia îşi consolidează 
capacităţile instituţionale.

Acestea sînt progresele, dar avem încă foarte mult de făcut pentru a diminua 
rezistenta celor care vor să-şi subordoneze regulile sau să joace în afara lor. 
Din această perspectivă Comisia intenţionează să îşi asume responsabilitatea de 
control al finanţării partidelor politice, pentru ca actorii electorali să acţioneze 
pe principii egale, iar alegătorii să aibă încredere în procesul electoral. 

În ultimii 5 ani Comisia Electorală Centrală studiază şi implementează soluţii 
tehnice de modernizare a evidenţei alegătorilor, de informatizare şi de introdu-
cere a unor modalităţi alternative de exercitare a votului (votul la distanţă etc.). 

Comisia Electorală Centrală depune eforturi susţinute să asigure un cadru tehnic 
favorabil statornicirii principiilor democratice şi încetăţenirii înaltelor standarde 
de organizare şi de desfăşurare a alegerilor. Succesele pe care le-am obţinut pe 
acest plan se datorează în foarte mare măsură profesionalismului înalt al persoa-
nelor angajate în aparatul de lucru al CEC şi asistenţei din partea partenerilor 
noştri  de dezvoltare, cum ar fi Uniunea Europeană, Consiliul Europei, PNUD 
Moldova şi IFES Moldova. 

Vă felicit pe toţi cu cea de-a 15 aniversare a Comisiei Electorale Centrale din 
Republica Moldova şi vă doresc la toţi realizări de înalt merit. 

Iurie CIOCAN,
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale

Chişinău, 21 noiembrie 2012
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Procesul electoral este în continuă refor-
mare. Prin urmare, tendinţa de perfecţionare a 
procedurilor electorale este una firească şi co-
respunde standardelor europene. Fiind un no-
vice în sistemul electoral internaţional, Repu-
blica Moldova parcurge etapa implementării 
principiilor şi valorilor care stau la baza unui 
sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat.

Bazele codificării legislaţiei electorale au 
fost puse odată cu adoptarea, la 21 noiembrie 
1997, a Codului electoral al Republicii Mol-
dova. În acelaşi timp, potrivit legii organice în 
domeniu, organul electoral central a fost insti-

tuit cu prerogativa de a înainta propuneri cu privire la oportunitatea operării modificărilor în le-
gislaţia electorală, precum şi de a elabora cadrul normativ (regulamente şi instrucţiuni) menit să 
perfecţioneze procedurile electorale.

Cu toate că în rapoartele de monitorizare a alegerilor, cadrul normativ a fost calificat, de cele mai 
dese ori, drept unul „adecvat pentru intrarea pe arena politică a partidelor politice şi a blocurilor 
electorale în bază de egalitate1” şi că „poate oferi o bază adecvată pentru alegeri democratice”2, 
acestea au fost însoţite de mai multe recomandări şi propuneri de îmbunătăţire.

Efectuînd o statistică asupra amendamentelor suportate de Codul electoral, se constată că, 
începînd cu anul 1999 şi pînă recent, acesta a fost modificat în baza a 36 de legi, în total fiind ope-
rate schimbări şi completări a 429 de articole (mai multe din cele 180 de articole ale Codului3 au 
fost amendate în repetate rînduri). Doar în 51 de articole nu s-a intervenit (28,3%), dintre acestea 
vizează principiile electorale (art. art. 3-8, 11, 12), sistemul organelor electorale (art. 14), timpul şi 
locul votării (art. 50), ş.a. Dacă e să ţinem cont şi de modificările în interiorul articolelor (alineate 
şi litere), atunci cifra e de circa 859 de completări, substituiri şi excluderi.

De cele mai dese ori a fost modificat art. 1 Noţiuni generale (31 de amendamente); art. 47 Agi-
taţia electorală – 27 de modificări; art. 27 Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor 
electorale de circumscripţie şi art. 29 Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare – 25 şi respectiv, 26 de modificări; art. 13 Restricţii – 22 de modificări; art. 44 
Înregistrarea candidaţilor – 21 de modificări; art. 22 Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale 
Centrale – 20 de modificări; art. 55 Asigurarea securităţii procesului de votare – 18 modificări; 
art. 53 Efectuarea votării – 17 modificări; art. 39 Listele electorale – 16 modificări etc.

Sînt cele mai sensibile componente ale sistemului electoral, în cadrul cărora s-a intervenit, 
inclusiv în anii în care s-au desfăşurat alegeri, în vederea îmbunătăţirii proceselor de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor, dar şi în circumstanţe impietate de interese politice.

Unele norme sînt complinite în corespundere cu noile realităţi sau bune practici în materie de 
alegeri. Astfel, art. 1 Noţiuni generale a fost completat cu noţiunile de „alegeri anticipate” (Legea 
1 Raportul Final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile parlamentare din 25.02.2001 // 
www.e-democracy.md, p.1.
2 Raportul Final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile parlamentare din 06.03.2005 // 
www.e-democracy.md, p.5.
3 Din 205 articole ale Codului Electoral, în vigoare sunt 180 (art. art. 95-117, 149, 159 sunt excluse).
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nr. 894 din 23.03.2000); „Registrul alegătorilor” (Legea nr. 248 din 21.07.2006); „Registrul de 
stat al alegătorilor”, „observatori naţionali”, „observatori internaţionali”, „listă electorală supli-
mentară”, „Registrul funcţionarilor electorali” (Legea nr. 119 din 18.06.2010).

O evoluţie pozitivă în amendarea legislaţiei electorale a intervenit la scurt timp după alegerile 
parlamentare din 20054. În lista legilor ce urmau a fi revizuite, în vederea aducerii lor în concor-
danţă cu recomandările Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei şi OSCE, a fost şi Codul 
electoral.

Cel mai exhaustiv set de recomandări şi-a găsit reflectarea în documentul intitulat „Recoman-
dări Comune cu privire la Codul Electoral şi Administrarea Electorală în Moldova”5, din 12 iulie 
2004, denumit în continuare „Recomandările Comune”. Din conţinutul documentului este clar 
faptul că acesta se concentrează, în special, pe probleme legate de alegerile locale, deşi în conse-
cinţă, au fost revăzute şi chestiuni specifice alegerilor parlamentare.

În conformitate cu modificările operate în anul 2005, în cîteva rînduri, au fost garantate drep-
turile partidelor de a participa în timpul campaniei electorale la dezbaterile electorale televizate 
gratuite, zilnice, cu o durată de cel puţin 90 de minute. De asemenea, au fost revăzute procedurile 
de constituire a organelor electorale în vederea asigurării transparenţei acestora. În acest sens, 
formaţiunile de opoziţie, reprezentate în Parlament, au obţinut dreptul de a numi propriii reprezen-
tanţi cu drept de vot deliberativ în organele electorale de orice nivel, iar celelalte formaţiuni şi-au 
păstrat dreptul de a-şi delega reprezentanţi cu drept de vot consultativ în aceleaşi organe. 

În practică însă, această modificare a generat un şir de probleme, cum ar fi lipsa de competenţă 
a persoanelor delegate în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare (BESV), impo-
sibilitatea de a convoca în timp util BESV şi de a alege activul acestuia. Subiectul a fost pe ordi-
nea de zi în cadrul Conferinţei internaţionale „Managementul proceselor electorale în Republica 
Moldova. Evoluţii şi perspective”, desfăşurată la Chişinău la 2-3 noiembrie 2009, fiind propusă 
instituirea prin lege a dreptului Comisiei Electorale Centrale de a înfiinţa Centrul de instruire con-
tinuă în domeniul electoral6. În acest sens, e de menţionat art. 84 al Codului bunelor practici în 
materie electorală, în care se spune că: „Membrii comisiilor electorale trebuie să beneficieze de 
un curs standard de instruire la toate nivelurile administraţiei electorale.” Vom consemna că CEC 
a adoptat şi o Strategie privind instruirea funcţionarilor electorali şi educaţia civică a alegătorilor.7 
Documentul, ce prevede acţiuni pentru anii 2008-2013, stabileşte un cadru modern şi eficient pen-
tru instruirea funcţionarilor electorali şi educaţia civică a alegătorilor.

O altă modificare importantă a constat în micşorarea8 pragului electoral pînă la 4%, ceea ce 
însemna revenirea la plafonul iniţial, stabilit încă la adoptarea Codului electoral de către Parlament 
în 1997. Pentru blocurile preelectorale, indiferent de numărul subiecţilor constituenţi, pragul a fost 
stabilit la nivelul de 8%. Însă în aprilie 2008, prin modificarea Codului electoral9, majoritatea par-
4 Boţan I., Creangă I., Gurin C. Contextul preelectoral (Cadrul legislativ şi contextul electoral din Republica Moldova în 
preajma alegerilor parlamentare din 2009). Chişinău, 2008, p. 17.
5 Opinie Comună cu privire la Codul Electoral al Republicii Moldova, Comisia de la Veneţia şi OSCE/BIDDO, adop-
tată de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 15-a şedinţă (Veneţia, 15 decembrie 2005) şi de Comisia de la 
Veneţia la cea de-a 66-a şedinţă plenară (Veneţia, 17-18 martie 2006).
6 Materialele Conferinţei internaţionale Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. Evoluţii şi perspective 
(Chişinău, 2-3 noiembrie 2009). Chişinău, 2010. Raport: Lapti R. „Legislaţia electorală”, p. 52.
7 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1765 din 08.07.2008.
8 De la 6% stabilit prin Legea nr. 894 din 23.03.2000 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral. Monitorul 
Oficial nr. 59 din 25.05.2000.
9 Legea nr. 76 din 10.04.2008 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral. Monitorul Oficial nr. 83 din 
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lamentară a stabilit noi bariere de participare la alegerile parlamentare: pragul electoral a fost ridi-
cat la 6%, blocurile electorale au fost interzise, iar deţinătorilor dublei cetăţenii li s-a interzis să de-
vină parlamentari10. În legătură cu limitarea dreptului persoanelor cu cetăţenie dublă sau multiplă 
de a fi aleşi deputaţi în Parlament, organizaţiile internaţionale11 şi-au exprimat îngrijorarea asupra 
faptului că legislaţia electorală a fost modificată în ajunul scrutinului parlamentar şi recomandau 
anularea amendamentelor restrictive şi discriminatorii pentru cetăţeni. Făcînd referinţă la Opiniile 
exprimate de Comisia de la Veneţia şi Consiliul Europei în cooperare cu Biroul OSCE/ ODIHR, 
Raportul Comisiei Europene declară că aceste modificări au însemnat un pas înapoi, recomandînd 
fără echivoc abrogarea acestora înainte de alegerile din aprilie 200912.

Recenta revizuire substanţială a principalei legi electorale a pronunţat direcţia democratizării 
procesului electoral şi creării unor condiţii egale tuturor concurenţilor electorali. Astfel, pragul 
electoral pentru candidaţii independenţi a fost fixat de 2%, pentru partide a fost redus la 4%, alian-
ţele electorale au fost repuse în legalitate, fixîndu-se un prag de 7% pentru coaliţiile compuse din 
două componente şi 9% pentru blocurile formate din trei şi mai multe componente13.

Aspecte problematice ale cadrului normativ s-au conturat şi în domeniul accesului egal şi 
echitabil al concurenţilor electorali la mijloacele de informare în masă. Situaţia a fost îmbunătăţită 
doar de curând, prin adoptarea unor amendamente la Codul electoral care sînt menite să asigure 
un acces mai echitabil şi real la instituţiile media pentru a comunica efectiv cu electoratul14. Chiar 
dacă existau unele plafoane privind publicitatea electorală plătită15, acestea erau mai degrabă ne-
funcţionale, dat fiind preţurile foarte înalte la publicitatea televizată şi la radio, ceea ce a ofe-
rit avantaje concurenţilor electorali cu resurse solide financiare, umane şi logistice. Modificările 
operate vizează în special un suport financiar indirect din partea statului concurenţilor electorali, 
oferindu-le spaţiu de emisie gratuit în instituţiile audiovizuale publice. În acest sens, au survenit 
schimbări16 şi în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006.

În contextul amendamentelor efectuate prin Legea nr.119 din 18 iunie 2010, o îmbunătăţire a 
cadrului electoral, de asemenea, constituie:

a) anularea totală a restricţiilor de a vota pentru persoanele condamnate la privaţiune de liber-
tate, cu excepţia celor care au fost lipsiţi expres de acest drept, prin hotărîre judecătorească 
definitivă (art. 13 alin. (1) lit. c) Cod Electoral);

07.05.2008, art. nr. 283.
10 Cazul a fost soluţionat prin decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care în hotărîrea pronunţată la 18 noi-
embrie 2008, Tănase şi Chirtoacă contra Moldovei, a decis în favoarea reclamanţilor // (http://www.lhr.md/news/116.html).
11 Raportul Final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile parlamentare din 05.04.2009 // 
www.e-democracy.md, p.7.
12 Munteanu I. Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici şi reforme. Chişinău: „Cartier”, 2010, p. 110.
13 Legea nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral. Monitorul Oficial nr 108-109 din 
18.06.2010, art. nr.332.
14 Auditul sistemului democratic în Republica Moldova: Antologie de studii asupra guvernării / Berbeca V., Ciurea C., 
Gurin M. [et al.]. Chişinău, IDIS „Viitorul”, 2011, p. 90.
15 Pînă la adoptarea Legii nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral, care asigură în 
prezent, cel puţin legal, o prezenţă mai echitabilă a concurenţilor electorali în campanie prin intermediul mijloacelor de 
comunicare în masă, prevederile anterioare nu presupuneau un suport consistent din partea statului. Pentru publicitate 
electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se acorda timp de antenă ce nu depăşea 2 ore pe toată durata cam-
paniei, inclusiv nu mai mult de 2 minute pe zi la o instituţie media (art. 47 alin. 2).
16 Legea nr. 216 din 17.09.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Monitorul Oficial nr. 191-193 din 
01.10.2010, art. nr.634.
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b) introducerea obligaţiei de suspendare 
din funcţie pentru unele categorii de 
demnitari, în cazul în care aceştia vor 
dori să candideze la alegeri (viceprim-
miniştrii, membrii din oficiu ai guver-
nului şi viceminiştrii – art. 13 alin. (3) 
Cod Electoral);

c) reglementarea modului de formare a 
Comisiei Electorale Centrale (exclu-
derea desemnării unui membru din 
partea guvernului şi desemnarea a opt 
membri de către parlament, cu repre-
zentarea proporţională a majorităţii şi 
a opoziţiei – art. 16 alin.( 2) Cod Elec-
toral; completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare după principiul cîte unul de 
la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică reprezentate în Parlament – art. 29 alin. 
(11) din Codul Electoral).

Revenind la modificările efectuate, în repetate rînduri, ale art. 13 referitoare la restricţiile faţă 
de persoanele care pot participa la votare, după cum am menţionat anterior, acestea au urmărit 
extinderea dreptului de a alege pentru cetăţeni, în corespundere cu prevederile Codului bunelor 
practici în materie electorală. 

Or, varianta modificată prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, care stipula că nu au dreptul de a 
alege persoanele care au fost lipsite de vot prin hotărîre judecătorească definitivă17, a iscat o inad-
vertenţă privind aplicarea normei juridice. Formularea respectivă ar presupune existenţa sancţiunii 
(suplimentare) pentru anumite infracţiuni în Codul penal cu referire la lipsirea de dreptul de vot. O 
asemenea sancţiune însă, nu este prevăzută de legea penală. Prevederea respectivă a fost exclusă18 
din Codul electoral, în consecinţă, dreptul de vot a fost extins fără limitare pentru persoanele con-
damnate la privaţiune de libertate în bază de hotărîre definitivă a instanţei de judecată.

Majoritatea recomandărilor expuse în rapoartele de monitorizare ale misiunilor internaţionale 
de observare a alegerilor şi-au găsit reflectarea în modificările şi completările Codului Electoral 
care pot fi considerate drept îmbunătăţiri ale cadrului electoral.

Cît priveşte distribuirea mandatelor de deputaţi, pînă la alegerile parlamentare din 28 noiem-
brie 2010, se realiza după metoda lui Victor d’Hondt, care a favorizat partidele mari. Potrivit 
amendamentelor la Codul electoral din iunie 201019, mandatele rămase sînt distribuite succesiv, 
cîte unul către partidele care au acces în parlament, începînd cu concurentul electoral care a obţi-
nut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă (art. 87). Actuala metodă de reparti-
zare a mandatelor este mai favorabilă partidelor mici, oferindu-le posibilitatea de a-şi maximiza 
avantajul electoral în procesul transformării voturilor în mandate20. Or, această schimbare nu a 

17 Art. 13, alin. (1) lit. c) din Codul Electoral al Republicii Moldova. Chişinău, 2010, p. 19.
18 Legea nr. 64 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Monitorul Oficial nr. 53 din 
04.04.2011, art. nr. 16.
19 Legea nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului Electoral, Monitorul Oficial nr. 108-109 din 
29.06.2010, art. 332. 
20 Auditul sistemului democratic în Republica Moldova: Antologie de studii asupra guvernării / Berbeca V., Ciurea C., 
Gurin M. [et al.]. Chişinău, IDIS „Viitorul”, 2011, p. 96.
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fost salutată de Misiunea de observare a alegerilor OSCE/BIDDO21, subliniindu-se că sistemul 
de alocare a mandatelor în parlament s-a modificat cu patru luni înainte de alegeri şi în lipsa unor 
consultări publice, practică ce contravine Codului de bune practici în materie electorală a Comi-
siei de la Veneţia22.

Reieşind din modificările operate la Codul electoral, precum şi de la prerogativa Comisiei 
Electorale Centrale de a elabora regulamente şi instrucţiuni menite să perfecţioneze procedurile 
electorale, pot fi remarcate următoarele reforme normative în acest domeniu. 

Pe parcursul activităţii sale, Comisia Electorală Centrală a elaborat şi adoptat un şir de acte cu 
caracter normativ (regulamente şi instrucţiuni), care au avut drept scop dezvoltarea dispoziţiilor 
legale prin aplicarea uniformă a prevederilor şi procedurilor electorale de către toţi subiecţii de 
drept. 

Prin urmare, în temeiul art. 22 lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a elabo-
rat şi adoptat următoarele acte normative:

-  Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, (stabileşte condiţiile şi 
modul de activitate a Comisiei);

-  Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, (stabileşte condi-
ţiile şi modul de activitate a consiliului electoral de circumscripţie);

-  Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, (stabileş-
te condiţiile şi modul de activitate a birourilor electorale ale secţiilor de votare);

-  Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali;
- Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali;
-  Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora;
-  Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele 

ţării (stabileşte particularităţile organizării şi desfăşurării votării cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotarele ţării în cadrul alegerilor parlamentare/referendumului repu-
blican);

-  Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi;
-  Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în 

perioada electorală;
-  Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice (stabileşte 

modul de finanţare a campaniilor electorale şi a partidelor politice şi procedura de pre-
zentare organelor electorale a rapoartelor financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor 
concurenţilor electorali în campania electorală);

-  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale 
(stabileşte modul de organizare, funcţionare şi sursele de completare a Arhivei Comisiei 
Electorale Centrale);

-  Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor;

- Instrucţiunea cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, orăşe-
neşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale);

21 Raportul Final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile parlamentare anticipate din 
28.11.2010 // www.e-democracy.md, p.1.
22 Pct. 64 şi 65 ale Raportului explicativ (Codul bunelor practici în materie electorală), adoptat de Comisia de la Veneţia, 18-
19 octombrie 2002, stabileşte necesitatea evitării modificării sistemului de scrutin cu cel puţin un an înainte de alegeri, întru 
evitarea nu doar a manipulărilor în favoarea partidului la putere, ci însăşi a tentativelor de manipulare.
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- Instrucţiunea privind ordinea de împa-
chetare, sigilare şi transmitere a docu-
mentelor şi materialelor electorale la 
alegerile parlamentare de către birou-
rile electorale ale secţiilor de votare şi 
consiliile electorale de circumscripţie;

-  Instrucţiunea privind modul de împa-
chetare, sigilare şi transmitere a docu-
mentelor electorale de la alegerile lo-
cale;

- Instrucţiunea cu privire la modul de în-
tocmire, autentificare, depunere şi veri-
ficare a listelor de subscripţie;

-  Instrucţiunea cu privire la procedura de 
vot cu urna mobilă;

- Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştampilelor electorale la alegeri şi referendumuri;
- Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la orga-

nizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale;
- Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în Comisia Electorală Centrală.
Totodată, premisa elaborării unor regulamente de către Comisia Electorală Centrală a fost 

instituită prin modificarea legislaţiei electorale şi atribuirea directă a obligativităţii Comisiei de a 
elabora şi adopta proceduri detaliate privind unele segmente aferente procesului electoral, după 
cum urmează:

- Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către or-
ganele electorale în perioada electorală (stabileşte şi explică procedura de examinare şi 
soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală);

- Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor elec-
torale (stabileşte procedura de întocmire, administrare, transmitere, modificare a listelor 
electorale, inclusiv predarea acestora spre păstrare şi actualizare după perioada electo-
rală);

- Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străi-
nătate (stabileşte procedura şi condiţiile de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii 
Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate);

- Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali (stabileşte modul de ţinere şi 
gestionare a Registrului funcţionarilor electorali).

În acelaşi timp, se relevă că în vederea asigurării organizării şi desfăşurării alegerilor în bune 
condiţii, Comisia Electorală Centrală a adoptat acte normative cu caracter temporar, aplicabile în 
cadrul unui singur scrutin electoral, cum ar fi:

-  Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Mol-
dova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007;

-  Instrucţiunea privind unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile locale generale 
din 3 iunie 2007;

-  Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 apri-
lie 2009 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova;
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- Regulamentul privind modalitatea plasării publi-
cităţii electorale pe panourile publicitare la alege-
rile parlamentare din 5 aprilie 2009;

- Instrucţiunea cu privire la organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 în 
cadrul secţiilor de votare constituite în afara Re-
publicii Moldova;

- Instrucţiunea cu privire la particularităţile parti-
cipării la votare în cadrul alegerilor parlamentare 
din 5 aprilie 2009;

- Regulamentul privind reflectarea campaniei elec-
torale la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 în mijloacele de informare în 
masă din Republica Moldova;

- Regulamentul privind modul de participare a par-
tidelor politice şi a altor organizaţii social-politice 
la campania electorală pentru desfăşurarea refe-
rendumului republican constituţional din 5 sep-
tembrie 2010;

- Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru 
persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010;

- Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 5 iu-
nie 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Totodată, este necesar de a remarca faptul că în cadrul oricărui scrutin electoral Comisia Electo-
rală Centrală emite circulare explicative ca rezultat al interpelărilor sistematice parvenite la Comi-
sie din partea subiecţilor implicaţi în procesul de organizare a scrutinului electoral privind explica-
rea procedurilor electorale şi evitarea ambiguităţilor la aplicarea prevederilor legislaţiei electorale. 
În majoritatea cazurilor, circularele emise au explicat particularităţile de aplicare a procedurilor 
ce vizează modul de înregistrare/anularea înregistrării concurenţilor electorali, efectuarea agitaţiei 
electorale, procedura de acreditare a subiecţilor de drept, precum şi modul de exercitare a dreptului 
de vot în cadrul alegerilor locale etc. 

În consecinţă, au fost identificate dispoziţiile Codului electoral care poartă un caracter general 
şi nu reglementează în detaliu procedurile electorale, precum şi acele norme ce conţin prevederi în 
contradictoriu, urmînd ca acestea să fie sistematizate cu scopul elaborării şi înaintării propunerilor 
de modificare a legislaţiei electorale în vederea înlăturării deficienţelor la aplicarea normelor de 
drept.

Legislaţia electorală a Republicii Moldova se află în continuă dezvoltare, acest proces fiind 
determinat atît de noile realităţi social-politice din ţară şi de angajamentul de ajustare la standar-
dele internaţionale, cît şi de necesitatea lichidării unor lacune şi contradicţii din reglementările 
existente. 
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Sistemul electoral din Republica 
Moldova în tranziţie a avut un impact 
deosebit asupra formării partidelor 
politice. 

Pentru Republica Moldova, siste-
mul electoral, ca factor de structurare 
a sistemului politic de guvernare, a 
fost deosebit de important. Odată cu 
proclamarea „perestroicii” au început 
să se contureze primele mişcări soci-
al-politice care militau pentru edifi-
carea statului de drept. Drept urmare, 

a fost adoptată Legea nr. 3616-XI din 22 noiembrie 1989 cu privire la unele modificări şi 
completări în Constituţia Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), care includea 
şi perfecţionarea sistemului electoral. Art. 84, capitolul 10 în redacţia Legii nr. 3616-XI din 22 
noiembrie 1989, consacrat sistemului electoral, a pus baza pluralismului politic. El stipula că 
alegerile deputaţilor se efectuează în circumscripţii electorale cu un mandat în baza dreptului 
de vot universal, egal, direct, liber şi secret. Primul act al legislativului, care demonstrează 
continuarea procesului de autodeterminare, constituie Legea nr. 10-XII din 10 mai 1990 cu 
privire la introducerea unor modificări în Constituţia RSS Moldoveneşti. Prin Art. 6, 7 şi 49 
expuse în redacţie nouă s-a introdus pluralismul politic şi pluripartidismul – elemente ineren-
te ale unui stat democrat. Ulterior, aceste prevederi (s-au regăsit) au fost expuse în Legea nr. 
718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice, adoptată 
conform normelor dreptului internaţional, prin care a fost lichidat sistemul monopartid, fiind 
stabilite condiţii de funcţionare a partidelor, altor organizaţii social-politice.

Noţiunea de sistem electoral presupune procedurile utilizate pentru desemnarea reprezen-
tanţilor poporului în organismele puterii centrale şi locale. Criteriul principal de clasificare a 
sistemelor electorale are la bază mecanismul care transformă voturile în mandate în funcţie de 
rezultatele alegerilor.

Istoria cunoaşte numeroase tipuri de sisteme electorale specifice anumitei ţări, în funcţie de 
legislaţia electorală, tradiţii, particularităţi culturale, sociale şi politice. 

Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la alegerile de deputaţi ai po-
porului ai RSS Moldoveneşti a stabilit cadrul juridic în vederea desfăşurării alegerilor în Sovietul 
Suprem al RSSM din 1990. Primul articol al actului normativ prevedea că, alegerile deputaţilor 
poporului ai RSSM se vor efectua în baza sistemului electoral majoritar. Conform art. 15 din 
legea menţionată, pe teritoriul Republicii Moldova s-au constituit 380 de circumscripţii unino-
minale. Dreptul de a înainta candidaţi îl avea orice mişcare obştească cu nu mai puţin de 100 de 
persoane, precum şi organizaţiile social-politice. Prin urmare, primele alegeri în forul legislativ, 
Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, viitorul Parlament, au fost des-
făşurate pe principii noi la 25 februarie 1990, fiind aplicat sistemul electoral majoritar, conform 
căruia deputatul era ales din partea unui număr de circa 7000 de alegători din 5-7 localităţi. 
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În urma scrutinului, în legislatura a 
XII-a au fost aleşi în baza votului 
uninominal 380 de deputaţi. 

În urma crizei parlamentare, le-
gislativul naţional ales pentru cinci 
ani s-a autodizolvat înainte de ter-
men în toamna anului 1993, reu-
şind pînă atunci să adopte Legea 
privind alegerea Parlamentului nr. 
1609-XII din 14 octombrie 1993, 
prin care a fost definit mecanismul 
pentru desfăşurarea alegerilor în 
baza pluripartidismului. Prin urma-
re, reforma electorală în Republica Moldova a început odată cu adoptarea legii menţionate şi 
avea drept scop substituirea sistemului electoral majoritar cu sistemul electoral al reprezentării 
proporţionale limitate (propunerea unor liste de candidaţi într-un şir de circumscripţii).

Principalele prevederi ale acestei legi erau următoarele: desfăşurarea alegerilor în circum-
scripţiile electorale cu mai multe mandate în baza listelor din partea formaţiunilor politice, pre-
cum şi de candidaturi independente, potrivit principiului reprezentării proporţionale; norma de 
reprezentare pentru alegerea Parlamentului fiind de un deputat la 28 mii de alegători; numărul 
de deputaţi a fost redus de la 380 pînă la 104 persoane. 

Trecerea la sistemul proporţional cu mai multe circumscripţii electorale stabilit prin lege în 
1993 miza pe o asigurare a unei legături mai strînse între electorat şi reprezentanţii săi, amplifica-
rea rolului partidelor politice şi educării civice a alegătorilor. Dar, în cadrul campaniei electorale 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 27 februarie 1994 a fost imposibilă constituirea cir-
cumscripţiilor electorale cu mai multe mandate, deoarece în acea perioadă nu se reuşise realiza-
rea reformei administrativ-teritoriale. Din acest considerent şi în conformitate cu art. 2 lit. a) din 
hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova „Pentru modul de punere în aplicare a Legii privind 
alegerea Parlamentului” din 19 octombrie 1993, nr. 1613-XII, pentru alegerile parlamentare din 
27 februarie 1994 a fost instituită a singură circumscripţie electorală naţională, care cuprindea 
întreg teritoriul Republicii Moldova. Prin aceasta, alegerile au avut loc cu derogări de la prevede-
rile Legii nr. 1609-XII privind alegerea Parlamentului. Conform prevederilor art. 6 alin. (3) din 
legea sus-menţionată, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 29 din 16 noiembrie 1993 
„Cu privire la numărul de mandate pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova”, a stabilit 
numărul de mandate reprezentat în Parlament de 104 deputaţi. 

Pragul minim de reprezentare pentru toate formaţiunile politice constituia cel puţin patru la 
sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară.

O importanţă deosebită pentru reformarea sistemului electoral a avut şi adoptarea Consti-
tuţiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994 (Legea fundamentală), care stipula detaliat rolul 
partidelor politice, altor organizaţii social-politice în exprimarea voinţei cetăţenilor şi în alege-
rea reprezentanţilor poporului. 

De la proclamarea independenţei la 27 august 1991, în Republica Moldova legislaţia elec-
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torală a suportat multiple modificări pen-
tru a face faţă diferitor tipuri de alegeri şi 
referendumuri. Codul electoral, adoptat 
de Parlamentul de legislatura a XIII-a la 
21 noiembrie 1997, a marcat unificarea 
procedurilor de alegeri la toate nivelurile 
funcţionării sistemului electoral.

Problema cea mai importantă a repre-
zentării proporţionale rezidă în modul de 
atribuire a mandatelor. Potrivit principiu-
lui reprezentării proporţionale, atribuirea 
mandatelor are loc proporţional cu numă-

rul de voturi valabil exprimate obţinute în alegeri. 
La scrutinele parlamentare desfăşurate în perioada 1994-2009, conversiunea voturilor în man-

date s-a efectuat în baza sistemului electoral proporţional, prin împărţirea consecutivă a număru-
lui total de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, cu excepţia candidaţilor 
independenţi, la 1, 2, 3 şi aşa mai departe, pînă la cifra care corespundea numărului de mandate 
stabilit pentru Parlament. Rezultatul a fost favorabil partidelor mari şi defavorabil celor mici. 
Aceasta este cea mai cunoscută metodă de distribuire a mandatelor, elaborată de juristul şi mate-
maticianul belgian Victor d’Hondt în anul 1878, în prezent utilizată în mai multe state europene. 

În urma modificării art. 87 din Codul electoral, la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010, la distribuirea mandatelor de deputat, pentru prima dată a fost aplicată metoda 
prin coeficient (Q), denumit coeficientul Hare (după numele matematicianului englez Thomas 
Hare). Acest coeficient s-a calculat ca un raport între numărul de voturi valabil exprimate şi 
numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii in-
dependenţi. Prin această operaţiune au rămas atît mandate neatribuite, cît şi voturi neutilizate, 
numite resturi electorale. Atribuirea restului de mandate şi utilizarea restului de voturi valabil 
exprimate s-a realizat prin metoda celei mai puternice medii. Astfel, coeficientul electoral al 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a fost calculat prin împărţirea numă-
rului de voturi valabil exprimate la numărul mandatelor de deputat în Parlament (101), luînd 
în considerare că niciun candidat independent nu a atins pragul de reprezentare de 2 la sută. 
Prin împărţirea numărului de voturi valabil exprimate, obţinut de formaţiunile politice (care 
au atins pragul de reprezentare în Parlament) la coeficientul electoral, a fost stabilit numărul 
de 93 de mandate de deputat ce revin celor patru partide care acced în Parlament. Cele 8 man-
date de deputat rămase nedistribuite (resturi electorale) au fost repartizate succesiv, cîte unul 
fiecărui concurent electoral, începînd cu cel care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în 
ordine descrescîndă. În urma repartizării, fiecare dintre cei patru concurenţi a obţinut cîte două 
mandate, numărul total al mandatelor fiind: PCRM – 42, PLDM – 32, PDM – 15 şi PL – 12.

Un alt element al sistemului proporţional îl constituie pragul minim de reprezentare. Pe de 
o parte, aplicarea pragului electoral este o soluţie pentru limitarea fragmentării politice, iar pe 
de altă parte afectează proporţionalitatea sistemului, ajungîndu-se la disproporţii evidente, mai 
ales la utilizarea pragului electoral înalt, cînd multe voturi se pierd neutilizate. 
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Conform Legii nr. 1609-XII din 14 
octombrie 1993 privind alegerea Par-
lamentului, pragul electoral nu se apli-
ca candidaţilor independenţi, ci numai 
pentru formaţiunile politice care au 
acumulat peste 4 la sută din voturile 
alegătorilor. Candidatul independent se 
considera ales, dacă numărul de voturi 
valabil exprimate pentru dînsul se înca-
dra în şirul numeric descrescător obţi-
nut. Codul electoral din 1997 extindea 
pragul electoral de 4 % şi asupra candi-
daţilor independenţi. La editarea Codu-
lui electoral, art. 86 a fost expus într-o variantă diferită de cea votată de forul legislativ. Luînd 
în considerare discrepanţa dintre varianta votată şi redacţia finală a art. 86, precum şi nece-
sitatea asigurării unităţii de aplicare a prevederii legale la numărarea şi atribuirea mandatelor 
pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 22 martie 1998, Comisia Electorală 
Centrală permanentă a solicitat Parlamentului interpretarea articolului menţionat. Hotărîrea 
parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998 a interpretat norma în favoarea partidelor 
politice şi, astfel, dezavantajînd candidaţii independenţi pentru care a fost lăsat acelaşi prag de 
reprezentare de 4 % ca şi pentru formaţiunile politice. În Raportul Comisiei Electorale Cen-
trale despre desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 22 martie 1998, 
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 382 din 29 martie 1998, se menţiona că au fost depistate lacune 
ale cadrului legislativ în problema minorităţilor naţionale şi reprezentarea lor în parlament, 
precum şi gradul exagerat de 4 % pentru candidaţii independenţi, care era în discuţie la Curtea 
Constituţională.

În anul 2000, în urma modificării Codului electoral, pragul de reprezentare pentru formaţiunile 
politice a fost ridicat de la 4 % la 6 % şi micşorat de la 4 la 3 % pentru candidaţii independenţi. 
Prin urmare, mandatele formaţiunilor politice care au întrunit mai puţin de şase la sută din voturile 
valabil exprimate în ansamblu pe ţară erau repartizate proporţional între concurenţii electorali care 
au trecut pragul electoral. Majorarea pragului a făcut ca la alegerile parlamentare din 6 martie 2005, 
blocul electoral „Patria-Родина”, care a întrunit 4,97 la sută din voturile valabil exprimate, să fie 
exclus din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat, rămînînd în afara Parlamentului.

În iulie 2005, pragul de reprezentare în forul legislativ a fost redus de la 6 % la 4 % pentru 
partide şi de la 9 şi 12 % la 8 % pentru blocurile electorale formate din două şi mai multe partide. 
Dar, în aprilie 2008 amendamentele Codului electoral readuc pragul electoral la 6 %, totodată fiind 
interzise blocurile electorale. Oficiul pentru Drepturile Omului şi Instituţiile Democratice (OSCE/
ODIHR) şi Comisia pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) au 
recomandat menţinerea pragului la un nivel mai jos, au chemat autorităţile Republicii Moldova să 
revadă modificările Codului electoral. Ulterior, în iunie 2009 a fost supus amendamentului şi art. 86 
din Codul electoral, fiind stabilit pragul minim de reprezentare pentru un partid, o organizaţie soci-
al-politică de 5 la sută din voturile valabil exprimate. Ultimele modificări ale Codului electoral au 
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readus blocurile electorale în ca-
litate de concurenţi electorali. 
Prin Legea nr. 119 din 18 iuie 
2010, pragul minim de reprezen-
tare a fost modificat, după cum 
urmează:
- pentru un partid, o organiza-
ţie social-politică – 4 la sută;
- pentru un bloc electoral format 
din două partide şi/sau organizaţii 
social-politice – 7 la sută;
- pentru un bloc electoral for-
mat din 3 şi mai multe partide 
şi/sau organizaţii social-politice 
– 9 la sută;

- pentru un candidat independent – 2 la sută.
Distribuirea mandatelor de consilier partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor 

electorale, de asemenea, se efectuează în baza sistemului electoral proporţional, conform me-
todei d’Hondt, prin împărţirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimată pentru fiecare 
formaţiune politică la 1, 2, 3, 4…etc. pînă la cifra care corespunde numărului de mandate sta-
bilit pentru circumscripţia electorală respectivă (numărul de consilieri se stabileşte în funcţie 
de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care 
au loc alegerile, conform datelor statistice prezentate de Biroul Naţional de Statistică al Repu-
blicii Moldova). Din rezultatul tuturor împărţirilor şi din numărul de voturi valabil exprimate 
pentru candidaţii independenţi se iau în descreştere atîtea numere, cîte mandate urmează să fie 
distribuite în circumscripţia electorală. De cîte numere din acest şir descrescător dispunea for-
maţiunea politică, atîtea mandate i se atribuie. Candidatul independent este declarat ales dacă 
numărul de voturi valabil exprimate pentru el se încadrează în şirul descrescător.

Scrutinul reprezintă o parte a sistemului electoral şi este modalitatea prin care alegătorii de-
semnează autorităţile reprezentative. O caracteristică principală a alegerilor din Republica Mol-
dova este sistemul de liste ale reprezentării proporţionale. Fiecare formaţiune politică desem-
nează candidaţii în ordinea acceptată de membrii ei, iar alegătorii votează doar pentru partid, 
altă organizaţie social-politică. În acest context, Codul electoral impune anumite restricţii vizînd 
persoanele care nu au dreptul de a fi aleşi.

Sistemul electoral este elementul cel mai important pentru dezvoltarea valorilor democra-
tice în societate. Evident, că sistemul electoral al reprezentării proporţionale din Republica 
Moldova a influenţat la formarea pluripartidismului, aceste două componente aflîndu-se într-o 
relaţie de interdependenţă, influenţate la rîndul lor de condiţiile social-politice. Tranziţia Repu-
blicii Moldova spre o societate democratică se caracterizează pozitiv, inclusiv alegerile libere 
şi transparente, în baza pluralismului şi perfecţionării cadrului legislativ al acestui proces, la 
care o contribuţie substanţială are Comisia Electorală Centrală.
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3.1. aleGeRi paRlaMentaRe 
Proclamarea independenţei în anul 1991 
a pus începutul unei etape de transformări 
instituţionale. În anii care au urmat s-a 
procedat la revizuirea legislaţiei interne, 
aflate într-un proces continuu de adaptare 
la evoluţiile şi cerinţele specificităţii con-
strucţiei unui stat de drept democratic. A 
demarat şi reforma electorală. 

E bine cunoscut, că un element esen-
ţial al societăţii democratice sînt alege-
rile desfăşurate transparent şi deschis în 
instituţiile eligibile ale statului, prin care 
cetăţenii, exercitînd procedura de votare, 

îşi transmit o parte din drepturile civile şi politice în gestiunea temporară a concurenţilor elec-
torali care pot cîştiga alegerile.

Din anul 1990 până în prezent, în Republica Moldova au fost organizate şi desfăşurate 
şaisprezece (16) campanii electorale naţionale: 8 parlamentare, 5 locale, 2 prezidenţiale şi un 
referendum constituţional23 (vezi Anexa nr. 1).

Prima lecţie a democraţiei reale a avut loc în cadrul alegerilor din iarna-primăvara anului 
1990. Suportul juridic al acestei campanii era reprezentat prin Legea „Cu privire la alegerile 
de deputaţi ai poporului ai RSS Moldoveneşti”. Conform legislaţiei în vigoare, toate aspectele 
organizatorice ale campaniei electorale erau de competenţa comisiilor electorale. 

Realizarea legii electorale a început prin crearea comisiilor electorale. Sovietul Suprem al 
RSS Moldoveneşti în noiembrie 1989 creează Comisia Electorală Centrală pentru alegerile de 
deputaţi ai poporului. Termenul împuternicirilor Comisiei a fost prevăzut pentru 5 ani.

La răscrucea anilor 80-90 în istoria sistemului electoral s-au produs evenimente de o im-
portanţă majoră. Pentru prima dată au avut loc alegeri libere în Sovietul Suprem al URSS şi din 
partea populaţiei RSSM, în Sovietul Suprem al RSSM şi sovietele locale.

În mai 1991 Sovietul Suprem a operat unele modificări în Constituţie. Cuvintele „Sovi-
etul Suprem al RSS Moldoveneşti” au fost înlocuite cu cuvintele „Parlamentul Republicii 
Moldova”.

La 19 octombrie1993 Parlamentul a adoptat hotărîrea (nr. 1613-XII) privind modul de pu-
nere în aplicare a Legii privind alegerea Parlamentului. Alegerile Parlamentului de legislatura 
a XIII-a au fost stabilite pentru 27 februarie 1994, a fost organizată o singură circumscripţie 
electorală care a cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova.

Norma de reprezentare pentru alegerea Parlamentului a fost un deputat la 28 mii de alegă-
tori. În conformitate cu art.6 (3) din Legea privind alegerea Parlamentului, Comisia Electorală 
Centrală, prin hotărîrea nr. 29 din 16 noiembrie, a stabilit numărul mandatelor pentru alegerea 
Parlamentului – 104 mandate (în prezent 101 - mandate). 
23 Plebiscitul din 1994, care a trezit mai multe critici, s-a desfăşurat sub titlul de „Sondaj sociologic” şi presupunea un 
răspuns unic la un complex de întrebări.
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În competiţia electorală au fost 
antrenate 9 partide şi organizaţii soci-
al-politice, 4 blocuri electorale şi 20 
de candidaţi independenţi. La scru-
tinul din 27 februarie 1994 s-au pre-
zentat 79, 32 la sută din alegători.

La 21 noiembrie 1997 (legea 
nr.1381-XIII) a fost adoptat Codul 
electoral, care a marcat unificarea 
procedurii de alegeri la toate nivelu-
rile funcţionării sistemului electoral. 
Adoptarea acestui document a avut 
drept scop standardizarea proceduri-
lor electorale şi a dus la reglementa-
rea tuturor aspectelor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale, parla-
mentare, precum şi a referendumurilor, printr-un act normativ unic care a înlocuit toate legile 
în vigoare referitor la acest domeniu. Codul electoral reglementează întreg procesul electoral 
al Republicii Moldova. Atribuţiile Parlamentului ce ţineau de organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor au fost preluate de către Comisia Electorală Centrală. Instituirea Comisiei a fost dictată 
de necesitatea unei structuri de stat competente şi specializate.

La 22 martie 1998, au avut loc alegerile Parlamentului de legislatura a XIV- a organizate 
într-o singură circumscripţie electorală naţională, în care au fost aleşi 101 deputaţi. Pragul mi-
nim de prezentare era de 4% din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară pentru fiecare 
concurent electoral, inclusiv şi pentru candidaţii independenţi.

La scrutin au participat 69,12% din alegători, iar mandatele au fost distribuite în următoa-
rea ordine: Partidul Comuniştilor a venit cu 40 de mandate, Blocului electoral Convenţia De-
mocratică din Moldova – cu 26 de mandate, Blocul electoral „Pentru o Moldovă Democratică 
şi Prosperă” – cu 24 de mandate şi Partidul Forţelor Democratice – cu 11 mandate.

Anul 2001 a fost perioada de pregătire şi desfăşurare a alegerilor anticipate a Parlamentului 
de legislatura a XV-a. Preşedintele Republicii, prin decretul nr. 1843-II din 31 decembrie 2000, 
a dizolvat Parlamentul şi a stabilit data de 25 februarie 2001 pentru desfăşurarea alegerilor 
parlamentare. 

Cauza dizolvării Parlamentului a fost nereuşirea Parlamentului de a alege Preşedintele Re-
publicii Moldova în conformitate cu procedura constituţională şi în termenele stabilite de le-
gislaţia în vigoare.

În buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului în anul 2001 au fost înscrise 12 partide, 5 
blocuri electorale şi 10 candidaţi independenţi.

În acea perioadă au fost operate modificări şi completări privind finanţarea partidelor în 
scrutinul electoral; reglementări privind dezbaterile electorale; stabilirea pragului minim de 
reprezentare pentru partide – 6 la sută, pentru blocul electoral format din două partide – 9 % 
şi pînă la 12 % – pentru blocurile electorale formate din trei şi mai multe partide; reducerea 
termenului de organizare a alegerilor de la 90 - la 60 de zile etc.
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În urma votării pragul de repre-
zentare în Parlament l-au acumulat 
numai Partidul Comuniştilor din Re-
publica Moldova – 50,07 %, Blocul 
electoral „Alianţa Bragiş” – 13,36 % 
şi Partidul Popular Creştin Democrat 
– 8,24 %.

În decembrie 2004, prin hotărîrea 
Parlamentului, a fost stabilită data de 
6 martie 2005 pentru alegerea Parla-
mentului de legislatura a XVI-a. 

Alegerile din 6 martie 2005 au 
constituit a patra alegere competitivă 
în Parlamentul Republicii Moldova şi 

s-au desfăşurat, în general, în conformitate cu standardele internaţionale.
La alegeri au participat 8 partide, o mişcare social-politică, 2 blocuri electorale şi 12 can-

didaţi independenţi, pragul electoral constituind 6 % pentru partide şi blocuri electorale şi 3 % 
pentru candidaţii independenţi.

Numărul de alegători incluşi în listele electorale şi listele suplimentare a fost de 2.430.537, 
la votare au participat 1.576.079 de alegători sau 64,84 la sută.

Prin hotărîrea Parlamentului din 11 noiembrie 2005, nr.290-XVI a fost constituită Comi-
sia Electorală Centrală după o formulă nouă: din 9 membri cu vot deliberativ, în următoarea 
componenţă: un membru desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, un membru – de 
către Guvern şi 7 membri – de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, pro-
porţional numărului de mandate deţinute de acestea.

În legătură cu expirarea, la 7 martie 2009, a mandatului Parlamentului de legislatura a 
XVI-a, în februarie 2009, prin Hotărîrea nr. 1-XVI, Parlamentul a stabilit data de 5 aprilie 2009 
pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului de legislatura a XVII-a.

In scopul asigurării condiţiilor pen-
tru realizarea dreptului constituţional de 
a alege şi a fi ales, au fost constituite 37 
de circumscripţii electorale de nivelul al 
doilea, inclusiv circumscripţia electorală 
pentru localităţile din stînga Nistrului, şi 
1978 de secţii de votare, inclusiv 33 peste 
hotarele ţării.

În campania electorală au fost înre-
gistraţi 18 concurenţi electorali (partide) 
şi 6 candidaţi independenţi, dintre care au 
participat la scrutin numai 15 concurenţi 
electorali (partide) şi 5 candidaţi inde-
pendenţi.
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În baza documentelor electora-
le prezentate, Comisia Electorală 
Centrală a întocmit procesul-verbal 
privind totalizarea alegerilor Parla-
mentului Republicii Moldova de le-
gislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009, 
prin care s-a stabilit că numărul total 
de alegători incluşi în listele electo-
rale (de bază) şi listele suplimenta-
re a fost de 2.665.616, la votare au 
participat 1.555.577 de alegători sau 
58,35 la sută.

Setul de documente privind vali-
darea mandatelor deputaţilor aleşi în 
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a şi confirmarea listelor candidaţilor 
supleanţi a fost prezentat Curţii Constituţionale, de către Comisia Electorală Centrală, la 12 
aprilie 2009.

Curtea Constituţională, prin decizia nr.1 din 12 aprilie 2009, a dispus renumărarea voturilor 
exprimate în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în ansamblu pe ţară.

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 2512 din 13 aprilie 2009, a luat act de deci-
zia Curţii Constituţionale şi a hotărît efectuarea la 15 aprilie 2009 a procedurii de renumărare 
a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot 
nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

În urma renumărării s-a constatat că numărul total al alegătorilor incluşi în listele elec-
torale a rămas acelaşi ca şi in ziua alegerilor, s-a majorat doar numărul de alegători incluşi 
în listele suplimentare – cu circa 17 mii, aceştia fiind alegătorii care au participat la votare 
peste hotarele ţării.

După renumărarea voturilor valabil exprimate, datele acumulate de 4 partide care au tre-
cut pragul electoral au fost neesen-
ţiale şi nu au afectat rezultatul final 
privind distribuirea mandatelor.

Prin Avizul din 22 aprilie 2009, 
Curtea Constituţională a confirmat 
legalitatea alegerii Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a 
XVII-a, iar prin hotărirea nr.7 a va-
lidat mandatele deputaţilor aleşi în 
Parlamentul Republicii Moldova de 
legislatura a XVII-a.

Dat fiind faptul că Parlamentul nu 
a putut alege preşedintele ţării, Parla-
mentul de legislatura a XVII-a a fost 
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dizolvat prin decret prezidenţial (nr.2243-
IV din 15 iunie 2009), fiind stabilită data 
de 29 iulie 2009 pentru desfăşurarea ale-
gerilor în noul Parlament.

Pentru alegerile parlamentare din 29 
iulie 2009 au fost înregistraţi 10 concu-
renţi electorali (partide), la scrutin au par-
ticipat numai 8 dintre aceste partide.

In baza proceselor-verbale privind 
totalizarea rezultatelor votării pentru 
alegerile Parlamentului Republicii Mol-
dova din 29 iulie 2009 Comisia Electo-
rală Centrală a stabilit că numărul total 
de alegători incluşi în listele electorale 
este de 2.603.158, în listele suplimentare 
– 105.223, numărul de alegători care au 
primit buletine de vot este de 1.591.835, 
au participat la votare 1.591.757 alegători 
sau 57,77 la sută.

Curtea Constituţională prin Avizul său a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului Repu-
blicii Moldova de legislatura a XVIII-a, respingînd sesizările din partea unor partide, şi a va-
lidat mandatele deputaţilor aleşi in Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, 
confirmînd listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat.

La 28 septembrie 2010 a fost emis Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V 
privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a şi stabilirea datei de 28 noiembrie 
2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament de legislatura a XIX-a.

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova din partea a 20 de partide politice si organizaţii social-politice 
şi 20 de candidaţi independenţi. Ulterior, un candidat independent s-a retras din cursa electorală. 

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile în Parla-
mentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 ale consiliilor electorale de circumscrip-
ţie raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia 
Electorală Centrală a constatat: numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază şi cele 
suplimentare este de 2.811.469, la votare au participat 1.732.944 alegători sau 63, 35 la sută, 
ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Rata 
de participare a alegătorilor a fost cu aproape 5 % mai mare decît la alegerile parlamentare 
anticipate din 29 iulie 2009 (vezi Anexa nr. 2).

La 6 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a efectuat totalizarea rezultatelor alege-
rilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi a prezentat Curţii Constituţionale setul de docu-
mente în conformitate cu art. 18, 26, 60 alin. (2) şi (3) din Codul electoral în vederea validării 
mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.

Totodată, la 6 decembrie 2010, concurentul electoral Partidul Comuniştilor din Republica 
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Moldova şi 3 candidaţi independenţi, în 
conformitate cu art. 60 alin. (21) din Codul 
electoral, au solicitat Curţii Constituţionale 
să dispună renumărarea voturilor exprima-
te în alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. 

Curtea Constituţională prin Decizia 
nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus re-
numărarea voturilor exprimate în alegeri-
le parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 în ansamblu pe ţară. 

În urma analizei proceselor-verbale 
şi actelor privind totalizarea rezultatelor 
renumărării voturilor pe ţară au fost de-
pistate divergenţe de ordinul unităţilor în 
distribuirea voturilor valabil exprimate 
pentru unii concurenţi electorali.

În conformitate cu prevederile art. 18, 
26, 60 şi 85 din Codul electoral, Comisia 
Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 2010 a considerat valabile ale-
gerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 
2010 şi a aprobat procesul-verbal (hotărîrea nr. 3982 din 18 decembrie 2010) privind totaliza-
rea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma 
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010. 

3.2. aleGeRi loCale 
Pînă în anul 1997 alegerile se desfăşurau fiind organizate de comisii create pe termenul 

scrutinului, iar cadrul legal pentru asigurarea dreptului cetăţenilor la vot cuprindea mai multe 
legi speciale. Prin adoptarea Codului electoral la 21 noiembrie 1997, s-a stabilit că organul de 
stat constituit pentru realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor este 
Comisia Electorală Centrală ce activează continuu. 

Începînd cu această perioadă şi pînă în prezent, Comisia Electorală Centrală, conform pre-
vederilor legale, a organizat alegeri locale generale în anii 1999, 2003, 2007 şi 2011.

3.2.1. ALEGERI LOCALE GENERALE 
Alegerile locale generale din 23 mai 1999
La 19 februarie 1999, Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărîrea nr. 293-XIV, a fixat 

pentru data de 23 mai 1999 desfăşurarea alegerilor locale generale.
Tot la 19 februarie 1999, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 295-XIV cu 

privire la prelungirea mandatelor consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale) şi ale 
primarilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) (deoarece în legislaţie nu era prevăzută 
durata exercitării mandatului primarului şi consilierilor locali).
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Conform acţiunilor prevăzute de Codul 
electoral privind organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor, de către Comisia Electora-
lă Centrală au fost constituite 12 circum-
scripţii electorale (judeţene: Bălţi, Cahul, 
Chişinău, Edineţ, Lăpuşna, Orhei, Soroca, 
Tighina, Ungheni); municipală Chişinău; a 
unităţii teritorial-autonome Găgăuzia; pen-
tru localităţile din stînga Nistrului, precum 
şi 11 consilii electorale, fiecare consiliu fi-
ind alcătuit din 11 membri. 

Pentru localităţile din stînga Nistrului nu 
au fost constituite consilii electorale de cir-
cumscripţie, din motiv că primăriile muni-

cipiului Bender, ale comunelor şi satelor Chiţcani, Cremenciug, Gîsca şi Proteagailovca din judeţul 
Tighina nu au prezentat propuneri pentru crearea acestora şi totodată s-au eschivat de la formarea 
secţiilor de votare. Comisia, prin hotărîrea sa, a decis ca locuitorii din municipiul Bender să voteze 
la secţia de votare nr.43 din satul Hagimus, cei din comuna Chiţcani şi din satul Cremenciug – la 
secţia de votare nr. 32 din comuna Copanca şi locuitorii din satele Gîsca şi Proteagailovca – la secţia 
de votare nr. 40 din comuna Fîrlădeni.

Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii lista partidelor şi organizaţiilor social-poli-
tice, 24 la număr, reînregistrate de Ministerul Justiţiei, care conform statutelor au dreptul să 
participe în mod independent sau în bloc la alegerile locale generale din 23 mai 1999. 

Au fost înregistrate de către Comisie în calitate de concurenţi electorali 4 blocuri electorale 
şi 10 partide şi organizaţii social-politice, candidaţi independenţi. 

În legătură cu faptul că în 406 circumscripţii electorale niciun candidat pentru funcţia de 
primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegăto-
rilor care au participat la votare, comisia a fixat la 6 iunie turul doi de scrutin.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale 
generale din 23 mai 1999, întocmite de organele electorale inferioare, Comisia Electorală Cen-
trală a constatat că numărul de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi în cele suplimen-
tare, a fost de 2.265.852, iar la votare au participat 1.324.469 de alegători. Prin urmare, rata 
participării alegătorilor la votare a fost de 58,45 la sută. 

Au fost aleşi 312 consilieri în consiliile judeţene, 6105 consilieri în consiliile municipale, 
orăşeneşti, săteşti (comunali) şi 628 de primari. 

Alegerile locale generale din 25 mai 2003
Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărîrea nr.128-XV din 20 martie 2003, a fixat pen-

tru data de 25 mai 2003 desfăşurarea alegerilor locale generale. 
Alegerile locale generale din 25 mai 2003 s-au desfăşurat într-un context politic şi juridic 

specific, fiind precedate de un şir de amendamente la Codul electoral. 
Relevante în acest sens au fost, mai cu seamă, stabilirea pragului minim de reprezentare pen-
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tru un partid de 6 la sută, pentru blocul 
electoral format din două partide de 
9 la sută şi pînă la 12 la sută pentru 
blocul electoral format din trei şi mai 
multe partide; reducerea termenului de 
organizare a alegerilor de la 90 de zile 
la 60 de zile, modalitatea de alegere di-
rectă a primarului şi alte proceduri ce 
ţin de validarea mandatului etc.

Un fapt semnificativ ce trebu-
ie menţionat este că alegerile locale 
generale din 2003 au fost organizate 
cu puţin timp după introducerea re-
formei teritorial-administrative în fe-
bruarie 2003, în urma căreia cele 10 judeţe create în 1998 au fost înlocuite cu 32 de raioane 
existente pînă la 1998. Reforma a dus la creşterea numărului de unităţi administrative (oraşe, 
sate, comune) de la 644 la 899 şi a numărului de consilieri aleşi de la aproximativ 6.500 la 
12.000. În urma acestei reorganizări sau constituit 37 de circumscripţii electorale de nivelul doi 
şi 899 de circumscripţii electorale de nivelul întîi.

Organizarea alegerilor locale generale din 2003 au fost supuse unui regim alert de organi-
zare, care a fost determinat de extinderea localităţilor în care urma să fie organizate alegerile 
şi de constrîngerea termenului perioadei campaniei electorale de la 90 la 60 de zile etc. Toate 
aceste greutăţi au fost depăşite datorită experienţei acumulate de organele electorale.

La alegerile locale generale şi-au înaintat candidaţii 19 partide şi organizaţii social-politice, 
din 26 înregistrate de Ministerul Justiţiei, 11 partide participînd independent, iar 8 partide par-
ticipînd în cadrul a două blocuri electorale. Pe lîngă partide, în cursa electorală s-au înregistrat 
1.500 de candidaţi independenţi.

Peste 47.000 de candidaţi s-au înscris în cursa electorală din 25 mai 2003. Aproape 3.500 
de candidaţi au concurat pentru funcţia de primar, peste 6.000 de candidaţi au concurat pentru 
1126 de mandate în consiliul raional şi municipal, iar peste 37.000 de candidaţi s-au înscris în 
cursa electorală pentru 10.841 de mandate în consiliile locale. 

Drept rezultat al totalizării alegerilor locale generale din 25 mai 2003 cel mai mare număr 
de mandate în consiliile raionale şi municipale au obţinut: PCRM – 615; BE ASL „MN” – 227; 
PDM – 92 şi PPCD – 82.

În consiliile orăşeneşti şi săteşti cel mai mare număr de mandate au obţinut:
PCRM – 5416; BE ASL „MN” – 2402; PDM – 936.
Primar general al municipiului Chişinău a fost ales Urechean Serafim, candidat independent.
În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale 

generale din 25 mai 2003, numărul de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi cele su-
plimentare, a fost de 2.205.221, iar la votare au participat 1.293.955 de alegători. Prin urmare, 
rata participării alegătorilor la votare a fost de 58, 68 la sută. 
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Astfel, pentru alegerile din 25 mai 
2003 au fost alese persoane în funcţii eli-
gibile, după cum urmează:
- la funcţia de primar – 898 de per-
soane;
- în consiliile de nivelul al doilea – 
1.126 de persoane; 
- în consiliile de nivelul întîi – 10.841 
de persoane. 

 Alegerile locale generale din 3 iunie 
2007

La 23 martie 2007, Parlamentul Re-
publicii Moldova, prin hotărîrea nr.77-

XVI, a fixat pentru data de 3 iunie 2007 desfăşurarea alegerilor locale generale. 
Conform Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, Comisia Elec-
torală Centrală a constituit 37 de circumscripţii electorale de nivelul doi în unităţile administra-
tiv-teritoriale ale Republicii Moldova şi 35 de consilii electorale de circumscripţie. În circum-
scripţia electorală municipală Bender, nr. 3 şi în circumscripţia electorală pentru localităţile 
din stînga Nistrului, nr. 37 nu au fost constituite consilii electorale. La rîndul său, consiliile 
electorale de nivelul doi au constituit 896 de consilii electorale de nivelul întîi, 492 din ele au 
îndeplinit şi funcţia de birou, şi 1935 de secţii de votare şi tot atîtea birouri electorale.

Pentru localităţile din stînga Nistrului (raionul Căuşeni: comuna Chiţcani, satele Cremen-
ciug şi Gîsca), unde nu au fost constituite consilii electorale de circumscripţie, din motiv că 
autorităţile administraţiei publice locale au blocat constituirea acestora, Comisia Electorală 
Centrală a stabilit, prin hotărîre sa, că cetăţenii din aceste localităţi au dreptul să participe la 
3 iunie 2007 la alegerea Consiliului raional Căuşeni, prezentîndu-se la secţiile de votare nr. 
23 Copanca şi nr. 27 Fîrlădeni.

Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii lista partidelor şi organizaţiilor social-po-
litice, 27 la număr, înregistrate de Ministerul Justiţiei, din acestea 22 de partide şi un bloc 
electoral au desemnat candidaţii pentru funcţiile de primar şi consilieri şi 1375 de candidaţi 
independenţi şi-au înaintat propria candidatură.

Alegerile au fost monitorizate de 240 de observatori internaţionali şi 1889 de observatori 
naţionali acreditaţi de CEC. În scopul asigurării unei activităţi eficiente a observatorilor inter-
naţionali în perioada electorală, Comisia Electorală Centrală a constituit Oficiul de Protocol al 
Observatorilor. 

Alegerile locale generale din 3 iunie 2007 s-au desfăşurat în conformitate cu cerinţele sti-
pulate în Codul electoral, cu excepţia cazului de la Corjova, raionul Dubăsari, unde forţele re-
gimului separatist nerecunoscut de la Tiraspol au blocat procesul de votare, încălcînd flagrant 
dreptul la vot al cetăţenilor din localitate. Din cauza acestei situaţii din numărul de 1350 de 
alegători incluşi în listele electorale au reuşit să-şi exercite dreptul constituţional doar 98 de 
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cetăţeni. Comisia Electorală Centra-
lă a declarat alegerile locale genera-
le din 3 iunie 2007 în circumscripţia 
electorală comunală Corjova nr. 15/3 
nevalabile şi a fixat pentru data de 17 
iunie 2007 votarea repetată pe baza 
aceloraşi liste electorale, cu aceiaşi 
candidaţi şi cu participarea aceluiaşi 
consiliu şi birou electoral.

Concomitent, Comisia Electora-
lă Centrală s-a adresat cu un apel că-
tre Comisia Unificată de Control şi 
conducerea forţelor de menţinere a 
păcii în vederea asigurării stabilităţii 
şi respectării regimului special în Zona de Securitate şi neadmiterea imixtiunii în procesul 
electoral în localitatea Corjova raionul Dubăsari. Un apel a fost adresat şi Misiunii OSCE 
în Republica Moldova privitor la intervenţia în vederea asistării autorităţilor moldoveneşti 
în desfăşurarea procesului electoral, asigurării securităţii procesului de votare, precum şi a 
siguranţei personale a alegătorilor şi membrilor biroului electoral, prevenirii şi stopării ori-
căror incidente provocate de forţele separatiste de la Tiraspol.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011, întocmite de organele electorale inferioare, Comisia Electorală Cen-
trală a constatat că numărul de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi în cele suplimen-
tare, a fost de 2.403.239, iar la votare au participat 1.257.868 de alegători. Prin urmare, rata 
participării alegătorilor la votare a fost de 54,61 la sută. 

Au fost aleşi 1.122 de consilieri în consiliile municipale şi raionale, 10.621 de consilieri în 
consiliile orăşeneşti (municipal Comrat), săteşti (comunale) şi 895 de primari. 

Alegerile locale generale din 5 iunie 2011
În scopul executării Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova, nr. 51 din 31 martie 2011, 

prin care a fost stabilită data de 5 iunie 2011 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale, şi în 
vederea bunei organizări a acestora, Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calendaris-
tic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind efectuarea alegerilor. 

Reieşind din acţiunile prevăzute în Program Comisia Electorală Centrală a constituit 37 de 
circumscripţii electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 
al doilea, UTA Găgăuzia, municipiilor Chişinău şi Bălţi, inclusiv circumscripţiile electorale 
municipală Bender şi pentru localităţile din stînga Nistrului, precum şi 35 de consilii electorale 
de circumscripţie de nivelul al doilea, fiecare consiliu fiind alcătuit din 9 membri, în cazul mu-
nicipiului Chişinău – din 11 membri. Au fost constituite de către consiliile electorale de nivelul 
doi 896 de consilii de nivelul întîi, 495 din ele îndeplinind şi funcţia de birou, 1955 de secţii de 
votare, respectiv, fiind constituite tot atîtea birouri electorale ale secţiilor de votare. 

În componenţa organelor electorale inferioare au fost antrenaţi mai mult de 21.400 de funcţionari.
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Ţinînd cont de faptul că pe parcursul 
ultimilor ani autorităţile neconstituţiona-
le de la Tiraspol au blocat prin aplicarea 
forţei participarea alegătorilor din comu-
na Corjova, raionul Dubăsari la alegeri şi 
anume în secţia de votare nr. 3, Comisia 
Electorală Centrală a modificat hotărîrea 
consiliului, transferînd sediul biroului 
electoral al secţiei de votare nr. 3 din gim-
naziul aflat în satul Corjova în incinta pri-
măriei Cocieri, r-nul Dubăsari.

În ziua de 5 iunie 2011 Comisariatul 
de poliţie al raionului Dubăsari a informat 
Comisia că în jurul orei 06.00 un grup de 

persoane a blocat circulaţia unităţilor de transport şi a cetăţenilor pe traseul Dubăsari – Corjova. 
Aceste acţiuni au fost calificate ca îndreptate să împiedice desfăşurarea alegerilor locale generale în 
Corjova şi Cocieri.

Potrivit aceleiaşi informaţii, în jurul orei 06.40 circulaţia a fost permisă, însă în apropie-
rea hidrocentralei or. Dubăsari a fost amplasat un post al aşa-zisei „miliţii transnistrene”, care 
verifica unităţile de transport ce se deplasau în ambele direcţii. Incidentul nu a afectat buna 
desfăşurare a procesului electoral în această zonă.

O situaţie similară s-a creat şi în alte localităţi aflate în stînga Nistrului. Autorităţile admi-
nistraţiei publice din comuna Chiţcani, din satele Cremenciug şi Gîsca ale raionului Căuşeni au 
blocat constituirea organelor electorale şi asigurarea participării cetăţenilor Republicii Moldo-
va la alegeri. Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea sa, a stabilit că cetăţenii din comuna 
Chiţcani (din componenţa căreia fac parte satele Chiţcani, Mereneşti şi Zahorna) şi din satele 
Cremenciug şi Gîsca, unde nu au fost constituite consilii electorale de circumscripţie şi birouri 
electorale ale secţiilor de votare, au dreptul să participe la alegerile Consiliului raional Cău-
şeni, prezentîndu-se la secţiile de votare nr. 23, Copanca şi nr. 26, Fîrlădeni.

În campania electorală pentru alegerile locale generale au participat 21 de formaţiuni poli-
tice, inclusiv un bloc electoral şi 1.882 de candidaţi independenţi. 

Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea au înregistrat în total 62.075 de 
candidaţi, precum urmează:

- la funcţia de primar – 4.316 persoane, dintre care 511 de candidaţi independenţi;
- la funcţia de consilier în consiliile de nivelul al doilea – 8.019, dintre care 150 de candidaţi 

independenţi;
- la funcţia de consilier în consiliile de nivelul întîi – 49.740, dintre care 1.221 de candi-

daţi independenţi.
Pentru monitorizarea alegerilor, CEC a acreditat circa 147 de observatori internaţionali şi 

circa 1001 observatori naţionali. Suplimentar, pentru turul al doilea de scrutin, CEC a acreditat 
186 de observatori naţionali şi 1 observator internaţional.

Pentru prima dată, CEC a constatat încălcarea prevederilor Regulamentului privind statutul 
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observatorilor şi procedura de acredi-
tare a acestora de către observatorii 
acreditaţi din partea unei organizaţii 
obşteşti şi a fost nevoită să anuleze 
acreditarea acestora. 

Prin hotărîrea CEC a fost aprobat 
modelul, dimensiunile şi condiţiile de 
tipărire a buletinelor de vot.

Comparativ cu alegerile locale 
generale precedente numărul de can-
didaţi incluşi în buletinele de vot s-a 
mărit.

Buletinele pentru alegerea consi-
lierilor în consiliile de nivelul al doi-
lea au avut cel mai puţin 6 candidaţi şi cel mult 33 de candidaţi. 

Buletinul de vot pentru alegerea consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia a fost tipărit 
sub formă de broşură, deoarece conţinea 87 de candidaţi şi lungimea lui ar fi atins 203 cm, fapt 
ce ar fi cauzat incomodităţi atît alegătorilor, cît şi funcţionarilor electorali.

În total au fost tipărite 9.414.107 buletine de vot, dintre care 7.519.839 pentru primul tur de 
scrutin şi 1.894.269 pentru turul al doilea de scrutin/votarea repetată.

Comisia Electorală Centrală a stabilit desfăşurarea turului al doilea de scrutin pentru data 
de 19 iunie 2011 în 512 circumscripţii electorale, în care niciun candidat pentru funcţia de 
primar nu întrunise mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate de alegătorii 
participanţi la votare.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011, întocmite de organele electorale inferioare, Comisia Electorală Cen-
trală a constatat că numărul de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi cele suplimen-
tare, a fost de 2.702.003, iar la votare au participat 1.475.137 de alegători. Prin urmare, rata 
participării alegătorilor la votare a fost de 54,59 la sută (vezi Anexa nr. 3).

Astfel, pentru alegerile din 5 iunie 2011 au fost alese 12.649 de persoane în funcţii eligibile, 
după cum urmează:

- în consiliile de nivelul al doilea – 1.120 de persoane; 
- în consiliile de nivelul întîi – 10.630 de persoane; 
- la funcţia de primar – 898 de persoane.

3.2.2. ALEGERI LOCALE NOI
Conform prevederilor Codului electoral, data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia 

Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanţelor, cu 
cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cu condiţia că alegerile noi vor avea loc conco-
mitent, de cel mult două ori pe an, primăvara şi toamna.

Prin hotărîrea nr. 706 din 13 septembrie 2011, Comisia a stabilit a doua zi de duminică din 
lunile mai şi noiembrie ale fiecărui an ca zi de desfăşurare a alegerilor noi.



36

În perioada anilor 2005-2012 au fost 
stabilite alegeri locale noi în 56 de loca-
lităţi (în satul Buţeni alegeri noi au fost 
stabilite la data de 11 noiembrie 2007, 
la data de 16 decembrie 2007 şi la data 
de 2 martie 2008), în 52 din aceste lo-
calităţi au fost stabilite alegeri pentru 
funcţia de primar, în numai 2 localităţi 
au fost stabilite alegeri pentru funcţia 
de consilier (într-o localitate s-au orga-
nizat alegeri noi pentru funcţia de pri-
mar şi pentru consilier).

În legătură cu faptul că în 26 din aces-
te localităţi niciun candidat pentru funcţia 
de primar nu a întrunit în primul tur mai 
mult de jumătate din numărul de voturi 
valabil exprimate ale alegătorilor care au 
participat la votare, s-a fixat turului doi de 
scrutin. 

În vederea organizării ale-gerilor lo-
cale noi, în perioada de referinţă au fost 

constituite de către Comisia Electorală Centrală 57 de circumscripţii electorale şi consilii elec-
torale de circumscripţie de nivelul întîi, dintre care 26 din ele au îndeplinit şi atribuţiile birou-
lui electoral al secţiei de votare.

Consiliile electorale de nivelul întîi au constituit secţiile de votare şi birourile electorale ale 
secţiilor de votare. 

În alegerile noi pentru funcţia de primar s-au înregistrat 237 de candidaţi din partea a 21 
de formaţiuni politice: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Popular Creştin 
Democrat, Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidul Politic „Partidul Libe-
ral”, Partidul Popular Republican, Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, Partidul 
Democrat din Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Social Democrat, 
Blocul Electoral „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”, Partidul Social Democrat din Mol-
dova, Uniunea Muncii „Patria-Родина”, Partidul Social-Liberal, Partidul Ecologist „Alianţa 
Verde” din Moldova, Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”, Partidul „Mişcarea Acţiu-
nea Europeană”, Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”, Partidul Politic „Partidul Socialiştilor 
din Republica Moldova”, Partidul Naţional Liberal, Partidul Acţiunea Democrată, Partidul 
Politic „Partidul Popular din Moldova” şi 40 de candidaţi independenţi. 

În buletinele de vot au fost înscrişi 197 de candidaţi din partea formaţiunilor politice, dintre 
care 40 din partea PCRM; 11 – PPCD; 32 – AMN; 20 – PL; 1 – PPR; 1 – UCM; 36 – PDM; 21 
– PLDM; 6 – PSD; 3 – BE„P-Р-Р”; 2 – PSDM; 1 – UM„P-Р”; 4 – PSL; 1 – PE”AV”M; 6 – P 
„MU-EM”, 6 – PMAE, 1 – MSP”FN”; 1 – PP”PSRM”, 2 – PNL; 1 – PAD; 1 – PP”PPM” şi 40 
de candidaţi independenţi.
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În baza rezultatelor obţinute în alegeri 
mandatele de primar au fost validate pen-
tru următorii concurenţi electorali: AMN 
– 8 mandate; PDM – 10 mandate; PCRM 
– 16 mandate; PPCD – 2 mandate; PLDM 
– 5 mandate; PSD – 1 mandat; PPR – 1 
mandat; PL – 2 mandate; 5 candidaţi in-
dependenţi.

În alegerile noi pentru funcţia de con-
silier în Consiliul raional Rezina s-au în-
registrat 15 concurenţi electorali, dintre 
care 10 formaţiuni politice şi 5 candidaţi 
independenţi. În urma rezultatelor alege-
rilor, mandatele de consilier s-au reparti-
zat în felul următor: PCRM – 18 manda-
te; PSL – 6 mandate; PPCD – 3 mandate; 
PNL – 2 mandate; AMN – 2 mandate; 
PDM – 1 mandat; PSDM – 1 mandat.

Pentru alegerea consilierilor în Con-
siliul sătesc Buţeni, raionul Hînceşti au 
participat 2 formaţiuni politice. În urma 
alegerilor AMN a obţinut 7 mandate de consilier, iar PCRM 6 mandate.

Cea mai înaltă rată de participare la alegeri noi a fost înregistrată în satul Bugeac, UTA Gă-
găuzia – cu 81,48 %, în comuna Regina Maria, raionul Soroca – 80,14 %, comuna Cioropcani, 
raionul Ungheni – 79,4 %, cea mai redusă s-a înregistrat în satul Congaz, UTA Găgăuzia – 32,2 
%, în comuna Cărpineni, raionul Hînceşti – 34,7 %, în oraşul Floreşti, raionul Floreşti – 37,0 
%, în oraşul Făleşti, raionul Făleşti – 29,16 %. 

În general, procesul electoral a decurs cu respectarea tuturor procedurilor stabilite cu ex-
cepţia unor localităţi, printre care municipiul Chişinău, satul Buţeni, raionul Hînceşti, comu-
na Corjova, raionul Dubăsari, satul Păpăuţi, raionul Rezina, comunele Selişte, raionul Orhei, 
Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti şi Codreanca, raionul Străşeni (mai multe detalii le găsiţi în 
Anexa nr. 1).

3.3. ReFeRenduMuRi
3.3.1. REFERENDUMURI REPUBLICANE. INIŢIATIVE DE DESFĂŞURARE 

A REFERENDUMURILOR
Transformările democratice din Republica Moldova au determinat necesitatea stabilirii 

instituţiilor democratice directe. Noua Constituţie a Republicii Moldova – Legea supremă a 
societăţii şi a statului, adoptată la 29 iulie 1994, a legiferat metodele democratice de proce-
dură, inclusiv dreptul de a supune referendumului cele mai importante probleme ale socie-
tăţii şi ale statului. 
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Formarea statului Republica Moldo-
va necesita şi asigurarea de garanţii reale 
pentru exercitarea de către cetăţenii Re-
publicii Moldova a dreptului de a partici-
pa la conducerea ţării (treburilor de stat 
şi obşteşti). Un element al democratizării 
a constituit Legea nr. 1040 din 26 mai 
1992 cu privire la referendum24 adopta-
tă de Parlamentul Republicii Moldova, 
menită să asigure exprimarea votului de 
către cetăţeni privind cele mai importan-
te probleme ale comunităţii. Conform 
legii, pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumurilor republicane se consti-
tuiau atît Comisia republicană, formată 
de către Parlament în componenţa preşe-
dintelui, vicepreşedintelui, secretarului 
şi a 18 membri, cît şi comisii teritoriale 
(raionale, orăşeneşti) şi de sector. Însă în 
decursul anilor 1992-1997 pe teritoriul 
republicii referendumuri republicane nu 

s-au desfăşurat. A avut loc doar o tentativă de organizare a unui sondaj sociologic, numit 
„La sfat cu poporul”, propus de preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur.25 Pentru 
a evita cheltuielile suplimentare, efectuarea sondajului „La sfat cu poporul” era preconizat 
pentru data de 27 februarie 1994 – ziua alegerilor parlamentare. Cetăţenii republicii erau 
invitaţi să răspundă la întrebarea: „Sînteţi pentru ca Republica Moldova să se dezvolte ca 
stat independent şi integru în hotarele recunoscute de ONU, să promoveze o politică de ne-
utralitate, să întreţină relaţii economice reciproc avantajoase cu orice ţară şi să garanteze 
tuturor cetăţenilor ei drepturi egale conform normelor de drept internaţional?” Examinînd 
propunerea preşedintelui Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, în temeiul pre-
vederilor legale26, a considerat că efectuarea sondajului sociologic „La sfat cu poporul” nu 
ţine de competenţa Comisiei.27 

Legea cu privire la referendum din 1992 nu preciza tipurile de referendum republican. 
Acest lucru a fost stipulat în Codul electoral din 1997, care specifica tipurile referendumurilor 
republicane: constituţional (vizează revizuirea Constituţiei), legislativ (proiectele de legi de 
importanţă deosebită) şi consultativ (problemele de interes naţional). În prezent, Codul elec-
toral reglementează toate tipurile de referendumuri din Republica Moldova, cu excepţia celor 

24 Monitorul Oficial nr. 008 din 1 septembrie 1992. 
25 Sondajul „La sfat cu poporul” a fost susţinut prin Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 1672 din 21 ianuarie 1994.
26 Legea privind alegerea Parlamentului nr. 1609-XII din 14 octombrie 1993; Hotărîrea Parlamentului nr. 1613-XII din 19 
octombrie 1993 „Pentru modul de punere în aplicare a Legii privind alegerea Parlamentului”.
27 ELECTORALA’ 94, documente şi cifre, Chişinău, 1994, p. 37.
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organizate de către autorităţile Unităţii 
Teritorial-Autonome Găgăuzia. 

Primul referendum republican con-
sultativ iniţiat prin Decret prezidenţial 
nr. 930 din 22 martie 1999 viza schimba-
rea sistemului de guvernare în Republica 
Moldova. Acesta s-a desfăşurat pe data de 
23 mai 1999 şi conţinea următoarea în-
trebare: „Sînteţi pentru modificarea Con-
stituţiei în scopul instituirii sistemului 
prezidenţial de guvernare în Republica 
Moldova, în cadrul căruia Preşedintele 
republicii ar fi responsabil de formarea şi 
conducerea Guvernului, precum şi de re-
zultatele guvernării ţării?”28. Se conside-
ra că sistemul semiprezidenţial de guver-
nare, instituit prin Constituţia Republicii 
Moldova din 1994, nu asigura separaţia 
puterilor în stat, „echilibrul necesar din-
tre atribuţiile şi responsabilităţile care le 
revin, precum şi unitatea procesului de 
dirijare a statului”29.

Referendumul republican consultativ a fost organizat de către Comisia Electorală Centrală 
permanentă, în conformitate cu prevederile Codului electoral, concomitent cu alegerile locale. 
În calitate de observatori din partea preşedintelui Republicii Moldova au fost acreditaţi 1718 
persoane30.

Pentru referendumul republican consultativ în listele electorale şi în cele suplimentare 
au fost incluşi 2 mln. 382 mii 457 de alegători, la votare au participat 1 mln. 389 mii 731 
de alegători (58,33 %). În urma numărării voturilor s-a constatat că 192 mii 153 de buletine 
erau nevalabile. Din numărul total de voturi valabil exprimate, 1 mln. 197 mii 611, pentru 
opţiunea „DA” s-au pronunţat 768 mii 905 alegători (64,2 %), pentru opţiunea „NU” – 428 
mii 706 alegători (35,80 %)31. Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 536 din 28 
mai 1999 „Cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 
23 mai 1999” s-a aprobat doar procesul-verbal privind rezultatele acestuia. Documentele au 
fost remise Curţii Constituţionale spre examinare, dar materialele în cauză au fost înapoiate 
Comisiei Electorale Centrale. 

Potrivit art. 166 alin. (3) din Codul electoral şi hotărîrii Colegiului civil al Curţii Supre-

28 Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 23.
29 Decretul Preşedintelui nr. 930 din 22 martie 1999 privind desfăşurarea referendumului republican consultativ în prob-
lema schimbării sistemului de guvernare în Republica Moldova.
30 Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 79.
31 Idem, f. 52, 53.
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me de Justiţie din 4 iunie 1999, Co-
misia Electorală Centrală urma să se 
pronunţe clar şi univoc asupra rezul-
tatelor referendumului republican şi 
să adopte în acest sens o hotărîre su-
plimentară privind valabilitatea sau 
nevalabilitatea acestuia. Or, Curtea 
Constituţională, conform art. 135 alin. 
(1) lit. d) din Constituţie, are atribuţia 
doar de a confirma rezultatele referen-
dumurilor republicane32. 

Astfel, la 5 iunie 1999 Comisia 
Electorală Centrală a adoptat hotărîrea 
suplimentară „Cu privire la rezultate-

le referendumului republican consultativ din 23 mai 1999”, în care a declarat referendumul 
valabil, considerînd adoptată opţiunea „DA” la întrebarea supusă referendumului33. La şedin-
ţa Comisiei, în cadrul dezbaterilor asupra hotărîrii suplimentare au fost susţinute atitudini şi 
păreri distincte cu privire la art. 171 din Codul electoral care stipula că „Comisia Electorală 
Centrală poate declara nevalabil referendumul republican, dacă la el au participat mai puţin 
de 3/5 din numărul persoanelor incluse în liste”. Cuvîntul „poate” a trezit dubii membrilor 
Comisiei, oferindu-le posibilitatea de a declara referendumul şi valabil, şi nevalabil. Ulterior, 
pentru a evita această duplicitate, prin hotărîrea Parlamentului nr. 480 din 2 iulie 1999 privind 
modificarea şi completarea Codului electoral, la art. 171 din Codul electoral cuvintele „poate 
declara” au fost substituite prin „declară”.

Următorul referendum republican organizat de Comisia Electorală Centrală a avut loc în 
toamna anului 2010, fiind cea de-a doua consultare directă a cetăţenilor, care au fost chemaţi 
să se pronunţe, prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebită importanţă. 

Astfel, prin hotărîrea nr. 150-XVIII din 7 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova a 
stabilit pentru data de 5 septembrie 2010 desfăşurarea referendumului republican constitu-
ţional.

Textul buletinului de vot pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 
2010 conţinea proiectul de lege privind modificarea articolului 78 din Constituţia Republicii 
Moldova, ce prevedea alegerea preşedintelui prin vot universal, egal, direct, secret şi liber ex-
primat. Întrebarea supusă referendumului avea următorul conţinut: „Sînteţi pentru modi-
ficarea Constituţiei care să permită alegerea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg 
poporul?”

Pentru desfăşurarea referendumului au fost constituite 2035 de secţii de votare şi birouri 
electorale ale secţiilor de votare, cu 48 de secţii de votare şi birouri mai multe decît la alegerile 
parlamentare din 29 iulie 2010. Pentru prima dată, la propunerea Guvernului Republicii Mol-

32 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 32 din 15 iunie 1999 „Cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului 
republican consultativ din 23 mai 1999”.
33 Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 68.
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dova, au fost constituite 44 de secţii de 
votare în străinătate în afara misiunilor 
diplomatice şi consulare. 

În scopul asigurării dreptului de vot al 
cetăţenilor Republicii Moldova domicili-
aţi în unele localităţi din stînga Nistrului, 
în municipiul Bender şi în unele localităţi 
ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în 
afara controlului suveran din partea au-
torităţilor constituţionale ale Republicii 
Moldova, Comisia Electorală Centrală a 
adoptat hotărîrea nr. 3444 din 13 august 
2010 cu privire la modul de participare a 
acestor cetăţeni la referendumul republi-
can constituţional din 5 septembrie 2010, prin care a stabilit că aceştia pot vota la 12 secţii de 
votare.

La solicitarea cetăţenilor din stînga Nistrului, în cadrul referendumului republican consti-
tuţional din 5 septembrie li s-a permis votarea şi în municipiul Chişinău, la secţia de votare nr. 
113, amplasată în incinta Direcţiei Căilor Ferate din Moldova.

Deşi Comisia Electorală Centrală în comun cu autorităţile publice centrale şi locale au 
întreprins mai multe măsuri în vederea desfăşurării scrutinului în comuna Corjova din raio-
nul Dubăsari, alegătorii ca şi la scrutinele precedente nu au avut posibilitate să-şi exercite 
dreptul de vot din cauza blocării procesului de votare de către forţele regimului anticonstitu-
ţional de la Tiraspol. Comisia Electorală Centrală a prevăzut posibila derulare a evenimen-
telor şi a eliberat biroului electoral al secţiei de votare nr. 5 din Corjova 1000 de certificate 
pentru drept de vot.

În calitate de participanţi la referendumul republican constituţional au fost înregistrate 25 
de partide şi organizaţii social-politice. Formaţiunile politice şi-au exprimat opţiunea faţă de 
participarea la scrutin în felul următor: pentru – 16, contra – 1, îndemn de a nu participa – 3, 
nici o opţiune – 5.

Ţinînd cont de modificările Codului electoral operate prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, 
CEC a ajustat regulamentele şi instrucţiunile adoptate anterior, de asemenea a elaborat noi 
regulamente. 

Au fost organizate seminare de instruire pentru reprezentanţii partidelor şi organizaţiilor 
social-politice, secretarii consiliilor raionale, municipale, preşedinţii şi secretarii consiliilor 
electorale de circumscripţie şi pentru operatorii consiliilor electorale de circumscripţie.

În sprijinul alegătorilor Comisia Electorală Centrală a instituit o „linie fierbinte”, la care au 
apelat circa 500 de cetăţeni.

În baza procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului republican consti-
tuţional din 5 septembrie 2010, în listele electorale de bază şi cele suplimentare au fost incluşi 
2.721.623 de cetăţeni. La referendum au participat 818.429, sau 30,29 % dintre cetăţeni. Au 
votat „pentru” 707.468 de cetăţeni, „contra” 97.999 de cetăţeni.
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Dat fiind faptul că 
la votare au participat 
818.429 de cetăţeni 
sau 30,29 la sută, ceea 
ce constituie mai pu-
ţin de 1/3 din numărul 
persoanelor înscrise în 
listele electorale, prin 
hotărîrea nr. 3530 din 9 
septembrie 2010 Comi-
sia Electorală Centra-
lă a declarat nevalabil 
referendumul republi-
can constituţional din 5 
septembrie 2010.

Iniţiative de desfăşurare a referendumurilor republicane
Aşadar, tînăra democraţie din Republica Moldova a avut experienţa acestor două încercări 

de a modifica Legea supremă în urma consultării directe a cetăţenilor. 
Totodată, au mai avut loc iniţiative de desfăşurare a referendumurilor, dar nu au fost realizate. 
Constituţia Republicii Moldova, ca şi constituţiile majorităţii statelor contemporane, 

declară poporul drept deţinător al suveranităţii naţionale. Articolul 75 (1) din Legea Su-
premă stipulează că cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse 
referendumului, procedură a democraţiei directe prin care conducerea unei ţări se adre-
sează poporului, fără intermediari, pentru a-l consulta în probleme majore, de regulă, 
pentru textul Constituţiei, alegerea formei de guvernămînt sau în probleme de autodeter-
minare ca stat34.

Legislaţia35 admite în calitate de subiect care poate iniţia desfăşurarea oricărui tip de refe-
rendum republican un număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni cu drept de vot36. 

În perioada de referinţă au urmat diverse propuneri de iniţiere a referendumurilor repu-
blicane: patru de tip legislativ (aprilie 2002, octombrie 2004, iunie 2010, aprilie 2012), două 
– consultative (decembrie 2002, aprilie 2012) şi două – constituţionale (februarie 2008, sep-
tembrie 2010).

Astfel, la 24 aprilie 2002 Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de iniţiativă 
(preşedinte biroului – Dumitru Braghiş) pentru colectarea semnăturilor în vederea iniţierii re-
ferendumului republican legislativ pentru modificarea Codului electoral37.

Textul proiectului de lege privind modificarea Codului electoral prevedea efectuarea ale-

34 Tămaş S., Dicţionar Politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti 1996, p. 209.
35 Codul electoral al Republicii Moldova, nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
36 În cazul referendumului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit. a) din Constituţie (art. 144 alin. (1) 
lit. a) din Codul electoral).
37 Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 29.
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gerilor parlamentare în 
baza sistemului electo-
ral mixt, şi anume 50 
de deputaţi să fie aleşi 
în circumscripţii uni-
nominale, iar 51 de de-
putaţi – într-o singură 
circumscripţie electora-
lă naţională. De aseme-
nea, se propunea şi mo-
dificarea sistemului de 
alegeri ale consilierilor 
locali în raioane, unităţi 
administrativ-teritoria-
le cu statut special, con-
form căruia alegerile urmau să se efectueze în circumscripţii electorale uninominale, numărul 
cărora să fie egal cu numărul de consilieri stabilit de Legea privind administraţia publică loca-
lă, iar alegerile primarilor şi consiliilor locale în fiecare oraş (municipiu), sat (comună) – într-o 
singură circumscripţie electorală38. Ulterior, procesul-verbal şi listele de subscripţie cu peste 
200 mii de semnături valabile au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale spre verificare, 
după care Comisia a adoptat hotărîrea nr. 1960 din 29 iulie 2002 „Cu privire la iniţierea re-
ferendumului republican legislativ privind modificarea Codului electoral” şi să transmită do-
cumentele Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova. Dar Parlamentul nu s-a 
expus asupra acestui referendum.

La finele anului 2002, problema organizării unui alt referendum iarăşi a devenit punct de 
discuţie în rîndul cetăţenilor republicii. La 21 decembrie 2002, în municipiul Chişinău s-a des-
făşurat adunarea cetăţenilor (1353 de persoane cu drept de vot), care au conchis oportunitatea 
organizării unui referendum republican consultativ privind aderarea Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană (UE) şi la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)39. La 27 
decembrie 2002 Biroul executiv al grupului de iniţiativă a depus la Comisia Electorală Cen-
trală o cerere pentru înregistrarea grupului de iniţiativă (preşedintele biroului – Iurie Roşca). 
Însă, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2028 din 11 ianuarie 2003 „Cu privire la 
adresarea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republi-
can consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi la Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)” a fost refuzată înregistrarea grupului de iniţiativă 
pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ.

Hotărîrea adoptată de Comisia Electorală Centrală a provocat discuţii contradictorii, 
deşi se încadra pe deplin în normele legale. Or, subiectul uneia dintre cele două chestiuni 
propuse de grupul de iniţiativă, şi anume problema privind aderarea Republicii Moldova 
la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), intra în contradicţie cu art. 11 din 
38 Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 54.
39 Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 22, f. 2-4.
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Constituţie, conform căruia „Republi-
ca Moldova proclamă neutralitatea sa 
permanentă”, şi cu art. 142 alin. (1) din 
Constituţie, în care dispoziţiile „referi-
toare la neutralitatea permanentă a sta-
tului pot fi revizuite numai cu aprobarea 
lor prin referendum, cu votul majorităţii 
cetăţenilor înscrişi în listele electorale”. 
Astfel, chestiunea cu privire la neutrali-
tatea permanentă a statului putea fi solu-
ţionată numai în cadrul unui referendum 
constituţional, şi nu a unuia consultativ. 
Atît Constituţia Republicii Moldova, cît 

şi art. 143, 146 din Codul electoral nu prevăd desfăşurarea prealabilă a unui referendum 
consultativ asupra problemelor care, după conţinut, ar urma fi supuse referendumului con-
stituţional.

Un alt referendum a fost propus în octombrie 2004 de către Biroul executiv al grupului 
de iniţiativă, preşedinte al căruia a fost ales Valentin Crîlov. Se propunea desfăşurarea unui 
referendum republican legislativ privind introducerea în Concepţia politicii externe a Repu-
blicii Moldova a normei: „Direcţia principală a politicii externe a Republicii Moldova la nivel 
regional este activitatea, orientată spre aderarea ţării noastre la Spaţiul economic unic format 
de Republica Belarus, Republica Kazahstan, Federaţia Rusă şi Republica Ucraina”40. Comi-
sia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 486-R din 1 noiembrie 2004, a refuzat înregistrarea 
grupului de iniţiativă, argumentînd imposibilitatea înregistrării acestuia din cauza apropiatelor 
alegeri parlamentare şi demararea activităţilor electorale (desemnarea candidaţilor, verificarea 
listelor de subscripţie etc.). Totodată, Comisia menţiona că Concepţia politicii externe a Repu-
blicii Moldova41 nu exclude posibilitatea de aderare a Republicii Moldova la Spaţiul economic 
unic, recomandînd soluţionarea acestei probleme în cadrul legislativului. 

La începutul anului 2008 Biroul executiv al grupului de iniţiativă, preşedinte al că-
ruia a fost ales Vladimir Filat, a demarat activitatea pentru organizarea unui referendum 
republican constituţional care preconiza modificarea Constituţiei prin efectuarea alegeri-
lor parlamentare în baza sistemului electoral mixt42 şi alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, aplicîndu-se sistemul 
uninominal majoritar.

Grupul de iniţiativă în număr de 1146 de persoane a fost înregistrat la Comisia Elec-
torală Centrală pe data de 18 martie 200843. După expirarea termenului pentru colecta-
rea semnăturilor susţinătorilor referendumului, grupul de iniţiativă nu a prezentat la CEC 

40 Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 31, f. 1-5.
41 Concepţie aprobată prin hotărîrea Parlamentului nr. 368-XIII din 8 februarie 1995.
42 51 de deputaţi să fie aleşi într-o singură circumscripţie electorală naţională, iar 50 de deputaţi – în circumscripţii uni-
nominale (opţiune iniţiată şi la referendumul republican legislativ din aprilie 2002).
43 Hotărîrea CEC nr. 1590 din 18 martie 2008.
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procesul-verbal şi listele de subscripţie 
cu semnăturile colectate. Pornind de 
la aceasta Comisia Electorală Centra-
lă, prin hotărîrea nr. 1734 din 24 iunie 
2008, a respins propunerea de a efectua 
referendumul, anulînd şi înregistrarea 
grupului de iniţiativă.

Un alt grup de iniţiativă, în număr de 
2958 de persoane (preşedinte biroului 
– Valeriu Pasat) a fost înregistrat prin 
Hotărîrea Comisiei Electorale Centra-
le nr. 3251 din 04 iunie 2010. Iniţiatorii 
optau pentru desfăşurarea referendumu-
lui republican legislativ cu privire la predarea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în învăţămîntul 
preuniversitar din Republica Moldova. Ulterior, Hotărîrea a fost anulată prin Decizia Colegiu-
lui civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 15 iunie 2010, în moti-
vare menţionîndu-se că de către CEC nu au fost respectate cerinţele legii privind transparenţa 
în procesul decizional la adoptarea Hotărîrii, nu a făcut publică informaţia legată de subiect ce 
prezenta un interes deosebit pentru societate. Totodată, instanţa a considerat că desfăşurarea 
referendumului republican legislativ privind textul legii propus pentru consultare contravine 
art. 35 alin. (8) din Constituţia Republicii Moldova. 

La data de 29 septembrie 2010 a fost depusă la CEC cererea de înregistrare a grupului de 
iniţiativă (semnat de Igor Tuleanţev), în număr de 494 de persoane, pentru desfăşurarea refe-
rendumului republican constituţional privind revizuirea Constituţiei în scopul acordării limbii 
ruse statutul de a doua limbă de stat. Dat fiind constatat conflictul dintre două acte legislative 
cu aceeaşi forţă juridică ce reglementează în mod diferit procesul iniţierii procedurii de revizu-
ire a Constituţiei – Codul electoral şi Legea nr. 387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniţiativa 
populară de revizuire a Constituţiei – Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3834 din 
16 noiembrie 2010, a dispus restituirea documentelor depuse de iniţiatori.

De la începutul anului curent, la Comisia Electorală Centrală au fost depuse două cereri de 
înregistrare a grupurilor de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ 
şi consultativ.

La 13 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de iniţiativă, în 
număr de 1136 de persoane, pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului 
republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Co-
munităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire 
a Uniunii Vamale (cererea şi documentele au fost depuse la Comisia Electorală Centrală 
la data de 30 martie 2012, de către Biroul executiv al grupului de iniţiativă: preşedinte – 
Victor Şelin).

La data de 20 iulie 2012, ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor, grupul de 
iniţiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale listele de subscripţie şi procesul-verbal de 
finalizare a colectării semnăturilor de către membrii grupului de iniţiativă. Au fost prezen-
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tate efectiv 7758 de liste de subscripţie, 
conţinînd 232.094 de semnături ale sus-
ţinătorilor (confirmate în baza celor 37 
de formulare prezentate pentru fiecare 
unitate administrativ-teritorială de nive-
lul al doilea de către membrii grupului 
de iniţiativă). După verificarea listelor de 
subscripţie, Comisia Electorală Centrală 
a stabilit că din numărul total de 7758 de 
liste de subscripţie 4 liste de subscripţie 
nu au fost autentificate de autorităţile pu-
blice locale respective, iar din cele 9300 
de liste eliberate de CEC grupului de ini-
ţiativă 1542 de liste de subscripţie nu au 

fost prezentate. De asemenea, din totalul celor 232.094 de semnături ale susţinătorilor, decla-
rate numeric de membrii grupului de iniţiativă, pe liste au fost prezente 231.978 de semnături, 
cu 116 mai puţin.

Examinînd corectitudinea datelor din listele de subscripţie, inclusiv autenticitatea semnă-
turilor de pe listele prezentate, Comisia Electorală Centrală a constatat că procedurile de co-
lectare a semnăturilor susţinătorilor referendumului republican legislativ au fost efectuate cu 
încălcarea normelor Codului electoral şi a stabilit că din numărul total de 231.978 de semnături 
prezente pe liste, 197.954 s-au calificat drept nevalabile şi au fost propuse spre excludere, ră-
mînînd valabil exprimate 34.024 de semnături.

În urma verificării listelor de subscripţie Comisia Electorală Centrală a întocmit o Notă in-
formativă privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate de membrii grupului 
de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican.

Pornind de la faptul că prevederile Codului electoral ce ţin de colectarea semnăturilor susţi-
nătorilor iniţierii referendumului republican legislativ nu au fost respectate şi numărul de semnă-
turi ale susţinătorilor iniţierii referendumului republican legislativ a fost mai mic decît baremul 
minim prevăzut de lege, prin hotărîrea nr. 1383 din 3 august 2012, a fost respinsă propunerea de 
efectuare a referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele 
de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi de 
constituire a Uniunii Vamale, precum şi anulată înregistrarea grupului de iniţiativă.

Cea din urmă cerere, de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendu-
mului republican consultativ, a fost depusă de Biroul executiv al grupului de iniţiativă (preşe-
dinte – Valentin Todercan) la data de 11 aprilie 2012. Subiectul consultării conţinea întrebarea: 
„Aveţi încredere în actualul Parlament de legislatura a XIX-a?”. 

Ulterior sistematizării şi verificării de către aparatul CEC a materialelor depuse, s-au con-
statat mai multe neconcordanţe între numărul de persoane înscrise pe lista grupului de iniţia-
tivă şi declaraţiile anexate, precum şi alte iregularităţi. Contrar înscrisului din procesul-verbal 
al adunării cetăţenilor, în care a fost indicată cifra de 2164 de persoane aprobate în calitate de 
membri ai grupului de iniţiativă, în listele depuse la CEC a fost constatată includerea a 2166 
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de persoane, iar în cererea de înregis-
trare se menţiona despre anexarea a 
2212 de declaraţii ale membrilor gru-
pului de iniţiativă.

La şedinţa extraordinară a Co-
misiei Electorale Centrale din 26 
aprilie curent, în cadrul căreia a fost 
examinată cererea de înregistrare a 
grupului de iniţiativă pentru desfă-
şurarea referendumului republican 
legislativ, precum şi solicitarea unui 
grup de cetăţeni privind respingerea 
cererii de înregistrare44, au fost adu-
se în atenţie fapte ce denotă încălca-
rea procedurilor constituante în vederea desfăşurării adunării cetăţenilor şi alegerii grupului 
de iniţiativă, cu prezentarea unor materiale de probare. În această ordine de idei, Comisia 
Electorală Centrală a decis expedierea în adresa Procuraturii Generale a documentelor în-
registrate şi suspendarea examinării cererii de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru 
desfăşurarea referendumului republican consultativ, pînă la expunerea organului competent. 

3.3.2. REFERENDUMURI LOCALE. INIŢIATIVE DE REVOCARE A PRIMARULUI 
Referendumul local este un instrument important al democraţiei directe. Putem constata că 

această formă a democraţiei directe a prins rădăcini şi în localităţile din Republica Moldova.
Potrivit art. 175 din Codul electoral, referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor 

în probleme de interes deosebit pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion, unitate 
administrativ-teritorială cu statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, 
oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local.

În decursul anilor 1997-2012 (primul semestru) la Comisia Electorală Centrală au par-
venit 33 de iniţiative de organizare a referendumurilor locale, inclusiv 29 privind revocarea 
primarului. 

Celelalte 4 iniţiative supuse referendumurilor locale au avut o altă problematică, dar nu au 
primit curs din diferite motive, pe care le vom expune mai jos.

În februarie 1998, Adunarea Populară a Găgăuziei a solicitat desfăşurarea, concomitent cu 
alegerile parlamentare din 22 martie 1998, a referendumului local în Găgăuzia45 privind con-

44 A se vedea procesul-verbal al şedinţei http://cec.md/files/7195_proces_nr.85_din_26.04.2012.pdf 
45 Pînă la acea dată în Găgăuzia au mai fost desfăşurate 3 consultări ale cetăţenilor: la 5 martie 1995 s-a desfăşurat 
referendumul local pe problema includerii unor localităţi din sudul Republicii Moldova în componenţa Găgăuziei (Ga-
gauz-Yeri). Referendumul a fost organizat în baza Legii nr. 334-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic 
special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), nefiind pusă în aplicare Legea cu privire la referendum, articolul 4 al căreia stipula 
că referendumului nu poate fi supusă problema privind diviziunea teritorial-administrativă. De aceea, funcţiile Comisiei 
republicane pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local au fost exercitate de către Comisia mixtă pentru 
punere în aplicare a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Acest referendum s-a desfăşurat în 
localităţile în care găgăuzii constituiau peste 50 la sută din populaţie.
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sultarea cetăţenilor în problema adop-
tării Regulamentului Găgăuziei. Re-
ferendumul a rămas nerealizat. Hotă-
rîrile CEC şi ale Adunării Populare a 
UTA Găgăuzia „Cu privire la efectua-
rea referendumului local în UTA Gă-
găuzia (Gagauz Yeri)” au fost anulate 
de Curtea Supremă de Justiţie, deoa-
rece chestiunea în cauză contravenea 
prevederilor legale.

În noiembrie 1998 locuitorii ora-
şului Basarabeasca şi ai comunei Bur-
lăceni din raionul Cahul au formulat 
cerinţa de includere a acestor localităţi 

în componenţa UTA Găgăuzia, opţiune care urma a fi realizată prin intermediul unui referen-
dum local. Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrile adoptate46, nu a acceptat propunerea 
Consiliilor locale Basarabeasca şi Burlăceni, deoarece iniţierea referendumurilor locale con-
travenea legislaţiei în vigoare (data stabilită pentru efectuarea referendumurilor nu se încadra 
în termenele prevăzute de art. 176 alin. (2) din Codul electoral). 

Reorganizarea teritorial-administrativă a Republicii Moldova pe judeţe, efectuată la finele 
anului 1998, a determinat Consiliul raional Taraclia să adopte hotărîrea din 10 ianuarie 1999 
cu privire la organizarea unui referendum local privind păstrarea integrităţii raionului. Comi-
sia Electorală Central, examinînd documentele prezentate, a constatat că hotărîrea Consiliului 
raional Taraclia despre desfăşurarea referendumului contravine Regulamentului cu privire la 
modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldo-
va47. Din aceste considerente, Comisia Electorală Centrală nu a acceptat propunerea Consi-
liului raional Taraclia privind constituirea circumscripţiei electorale Taraclia şi a consiliului 
electoral de circumscripţie pentru desfăşurarea referendumului local, pentru că aceasta contra-
venea legislaţiei în vigoare48. 

Între anii 2000-2012 au fost înregistrate 29 de cereri privind iniţierea referendumurilor lo-

În baza rezultatelor referendumului, în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) au fost incluse oraşele 
Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti şi 26 de sate ca parte componentă a Republicii Moldova. După fixarea datei alegerilor 
în Adunarea Populară a Găgăuziei şi a guvernatorului Găgăuziei, a urmat desfăşurarea referendumului privind stabilirea 
centrului administrativ al Găgăuziei care, după cum se ştie, a devenit oraşul Comrat. 

Odată cu crearea Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia s-au ivit diverse probleme care trebuiau soluţionate prin 
intermediul referendumurilor. Problema includerii satului Svetlîi din raionul Taraclia în componenţa Găgăuziei (Gaga-
uz-Yeri) s-a soluţionat prin intermediul referendumului local repetat, desfăşurat pe data de 26 martie 1995. 
 Luîndu-se în considerare rezultatele referendumului, satul Svetlîi din raionul Taraclia a fost inclus în unitatea teritorială 
autonomă Găgăuză (Gagauz-Yeri), parte componentă a Republicii Moldova. 
46 Hotărîrea nr. 423 din 27 noiembrie 1998 şi nr. 424 din 10 decembrie 1998.
47 Regulament adoptat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996.
48 Conform legislaţiei, împuternicirile organelor administraţiei publice locale expirau la 16 aprilie 1999, respectiv referen-
dumul local nu putea avea loc cu 120 de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui 
tip de alegeri sau referendumuri.
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cale pentru revocarea primarilor în unele 
localităţi. Din diferite motive, 16 propu-
neri privind desfăşurarea referendumuri-
lor locale nu au primit curs (vezi Anexa 
nr. 4), iar 2 se află în proces de derulare.

Comisia Electorală Centrală a luat act 
doar de rezultatele a 7 referendumuri lo-
cale considerate valabile. În 4 localităţi 
rezultatele referendumurilor au fost de-
clarate nevalabile, deoarece la ele au par-
ticipat mai puţin de jumătate din numărul 
cetăţenilor înscrişi în listele electorale 
(vezi Anexa nr. 5).

3.4. iniŢieRea pRoCeduRii de validaRe a MandateloR de 
deputat În paRlaMentul RepubliCii Moldova

 În conformitate cu rezultatele alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală atribu-
ie concurenţilor electorali, care au întrunit numărul necesar de voturi valabil exprimate, man-
date de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Candidaţii care au fost incluşi în listă, dar 
nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi.

Conform prevederilor art. 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comi-
siei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul 
încălcării legislaţiei electorale.

În urma încetării înainte de termen a calităţii de deputat, Comisia Electorală Centrală iniţi-
ază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru 
procedura de iniţiere, Comisiei Electorale Centrale i se prezintă un set de documente atît din 
partea Parlamentului, cît şi din partea formaţiunii politice pentru care a fost declarat vacant 
mandatul de deputat.

Conform atribuţiilor sale, Comisia Electorală Centrală recepţionează şi examinează docu-
mentele parvenite, adoptînd asupra aces-
tora hotărîri. Hotărîrea Comisiei, însoţi-
tă de materialele respective, se prezintă 
Curţii Constituţionale pentru validarea 
mandatului de deputat următorului can-
didat supleant din partea partidului poli-
tic respectiv.

Pe parcursul perioadei de 15 ani, Co-
misia Electorală Centrală a elaborat şi 
aprobat, în termenele prevăzute de legis-
laţie, 42 de hotărîri cu privire la iniţierea 
procedurii de validare a mandatelor de 
deputat în Parlamentul Republicii Mol-
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dova. Comisia a propus Curţii Con-
stituţionale să valideze 68 de manda-
te de deputat, după cum urmează:
1 – din partea Blocului electoral 
,,Pentru o Moldovă Democrată şi 
Prosperă”;
1 – din partea Blocului electoral 
,,Convenţia Democrată din Moldo-
va”;
2 – Partidul Forţelor Democratice;
4 – din partea Blocului electoral ,,Ali-
anţa Braghiş”;

35 – din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
7 – din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
6 – din partea Partidului Democrat din Moldova;
7 – din partea Partidului Politic „Partidul Liberal”;
2 – din partea Blocului electoral „MOLDOVA DEMOCRATĂ”;
1 – din partea Partidului Politic „ALIANŢA MOLDOVA NOASTRĂ”;
2 – din partea Partidului Popular Creştin Democrat.

3.5. atRibuiRea MandateloR de ConSilieR În ConSiliile 
Raionale,  oRĂŞeneŞti  (MuniCipale)  Şi  SĂteŞti  (CoMunale)

Sistemul electoral operează cu instituţii, care asigură organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
la diferite nivele. Printre aceste instituţii se numără şi cea de atribuire a mandatelor aleşilor 
locali. 

Atribuirea mandatului de ales local generată de încetarea înainte de termen a mandatului 
de consilier defineşte competenţa şi modul prin care Comisia Electorală Centrală desemnează 
candidaţii supleanţi în funcţiile de consilier local în locul persoanelor ale căror mandate au 
încetat înainte de termen. 

Potrivit prevederilor Codului electoral, în cazul în care mandatul de consilier, ce aparţine 
unui partid, altei organizaţii social-politice sau unui bloc electoral, devine vacant înainte de 
termen, el se atribuie unuia din candidaţii supleanţi ai formaţiunii respective, în ordinea inclu-
derii acestora în listă. Mandatele se atribuie candidaţilor supleanţi de către Comisia Electorală 
Centrală, în baza următoarelor documente electorale: 

- decizia consiliului raional, orăşenesc (municipal), de sector, sătesc (comunal) privind ri-
dicarea înainte de termen a mandatului şi declararea lui vacantă;

- declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul acestuia de a activa în calitate de 
consilier în consiliul respectiv;

- declaraţia candidatului supleant, căruia i se cuvine atribuirea mandatului de consilier, în 
cazul refuzării de către acesta a mandatului în consiliul respectiv;

- certificatul primăriei prin care se confirmă că candidatul supleant, căruia i se cuvine atri-
buirea mandatului de consilier, se află peste hotarele ţării.
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În cadrul atribuirii mandatelor de ales local în perioada anilor 2005-2012, Comisia Electo-
rală Centrala a adoptat 2719 hotărîri, fiind atribuite 3679 de mandate noi de consilieri. Situaţia 
pe consilii ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se prezintă astfel:

- municipale – 53 de mandate;
- raionale – 649 de mandate;
- orăşeneşti – 364 de mandate;
- săteşti (comunale) – 2525 de mandate;
- UTA Găgăuzia – 88 de mandate. 
Drept cauze pentru încetarea înainte de termen a mandatelor aleşilor locali au fost invocate:
- incompatibilitatea funcţiei – 2021 de cazuri ; 
- demisia consilierului – 1198 de cazuri ; 
- deces – 272 de cazuri;
- intrarea în vigoare a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţii publice – 9 cazuri;
- absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului – 179 de cazuri 

(această prevedere a fost exclusă odată cu adoptarea Legii noi nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală).

Cei 1198 de consilieri, cărora le-au fost ridicate mandatele de consilier în legătură cu demi-
sia, au candidat pe listele următoarelor formaţiuni politice:

- Partidul Democrat din Moldova – 166 ;
- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 379;
- Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – 196;
- Partidul Liberal Democrat din Moldova – 89;
- Partidul Popular Creştin Democrat – 100;
- Partidul Liberal – 65;
- Partidul Social-Liberal – 41;
- Partidul Social-Democrat din Moldova – 35;
- Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova – 2;
- Partidul Popular Republican – 27;
- Uniunea Centristă din Moldova – 11;
- Partidul Umanist din Moldova – 4;
- Partidul Democraţiei Sociale din Moldova – 26;
- Partidul Social Democrat – 5;
- Partidul Republican din Moldova – 2;
- Partidul Naţional Liberal – 7;
- Blocul electoral „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ” – 29;
- Partidul Politic ,,Casa Noastră – Moldova” – 5;
- Blocul electoral ,,Forţa a treia” – 2;
- Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 1;
- Candidaţi independenţi – 6.
Au refuzat mandatul de consilier 481 de candidaţi supleanţi care şi-au motivat cererile prin: 

schimbarea locului de trai, boală etc.
Referitor la 69 de candidaţi supleanţi primăriile au prezentat la Comisia Electorală Centrală 
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certificate prin care au confirmat aflarea lor peste hotarele ţării. În aceste cazuri mandatele de 
consilier au fost atribuite următorilor candidaţi supleanţi de pe liste.

Din analiza totalului deciziilor parvenite la Comisia Electorală Centrală în perioada rapor-
tată privind ridicarea înainte de termen a mandatelor aleşilor locali, 50 la sută din decizii au 
fost întocmite cu respectarea cerinţelor legislaţiei electorale, asupra cărora au adoptate hotă-
rîrile corespunzătoare, în restul cazurilor consiliile locale aplică o practică derogatorie de la 
prevederile legislaţiei electorale.

Astfel, în cadrul atribuirilor mandatelor de consilieri locali Comisia Electorală Centrală a 
constatat un şir de probleme, care se menţin pînă în prezent. Printre aceste încălcări se numără:

1. Comiterea de erori de către instanţele judecătoreşti la validarea mandatelor.
2. Încălcarea termenelor legale de înlăturare a stărilor de incompatibilitate.
3. Tergiversarea remiterii deciziilor adoptate de consiliul local.
4. Prezentarea incompletă a setului de documente.
5. Întocmirea incorectă a documentelor. 
6. Ridicarea mandatului de ales local înainte de termen pentru lipsa nemotivată de la trei 

şedinţe consecutive ale consiliului.
7. Completarea vacanţelor mandatelor de consilier de către consiliile locale.
8. Neîntocmirea documentelor în limba de stat.

Comiterea de erori de către instanţele judecătoreşti la validarea mandatelor
Instanţele judecătoreşti în cadrul validării mandatelor comit un şir de erori, în cele mai dese 

cazuri judecătoriile nu validează numărul necesar de consilieri pentru localitatea dată (exclu-
derea persoanelor din lista consilierilor, cărora le-a fost validat şi mandatul de primar, fără a 
valida altul în loc). În cazurile date Comisia Electorală Centrală este nevoită să se adreseze 
instanţelor de judecată pentru a înlătura erorile, care uneori durează mai mult de o lună, fapt ce 
duce la tergiversarea atribuirii mandatului de consilier.

După alegerile locale generale din 5 iunie 2012, Comisia a adus la cunoştinţă Consiliului Supe-
rior al Magistraturii erorile admise de instanţele de judecată, în scopul neadmiterii acestora în viitor. 

Încălcarea termenelor legale de înlăturare a stărilor de incompatibilitate
Consiliile locale nu respectă prevederile art.8 din Legea privind statutul alesului local, care 

obligă alesul local să înlăture starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la apariţia 
acesteia, de asemenea, se încalcă prevederile art. 84 alin.(2) din Legea privind administraţia pu-
blică locală în ceea ce priveşte incompatibilitatea deţinerii concomitente a mandatului de consi-
lier şi a celui de primar, consiliul în acest caz este obligat să înlăture starea de incompatibilitate.

De menţionat că în această problemă, Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat nu au inter-
venit cu promptitudine pentru a soluţiona cazurile de incompatibilitate aşa cum obligă preve-
derile art.8 din Legea privind statutul alesului local. 

Pentru înlăturarea deficienţelor constatate, Comisia Electorală Centrală s-a adresat cu un de-
mers Cancelariei de Stat cu solicitarea identificării şi descrierii tuturor cauzelor de incompatibi-
litate existente, precum şi de a fi examinată cauza tergiversării iniţierii de către oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat a procedurii de înlăturare a stărilor de incompatibilitate ale aleşilor locali.
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Ca rezultat, în urma măsurilor între-
prinse de Comisia Electorală Centrală, au 
fost soluţionate toate cazurile de incom-
patibilitate identificate după scrutinul din 
5 iunie 2011.

Tergiversarea remiterii deciziilor 
adoptate de consiliul local

Deşi termenul legal de înlăturare a 
stării de incompatibilitate s-a respectat de 
către consiliile locale, deciziile adoptate 
de acestea au fost expediate la CEC cu o 
întîrziere chiar de peste zece luni, fapt ce 
demonstrează despre activitatea nesatisfăcătoare a secretarilor consiliilor locale, care, potrivit 
prevederilor art.39 alin.(1) lit.g) din Legea nr.436/28.12.2006 privind administraţia publică 
locală, sînt obligaţi să comunice şi să remită, în termen de 5 zile, autorităţilor şi persoanelor 
interesate actele emise de consiliul local sau de primar. În ultimul an, Comisia Electorală Cen-
trală menţionează în hotărîrile sale despre depăşirea termenelor respective, atenţionînd astfel 
secretarii consiliilor locale despre încălcarea legislaţiei. 

Prezentarea incompletă a setului de documente
Unele consilii locale, contrar cerinţelor pct. 25 din Instrucţiunea cu privire la atribuirea man-

datului de consilier în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale), 
expediază Comisiei Electorale Centrale setul incomplet de documente pentru atribuirea manda-
tului de consilier (lipsesc demersurile, deciziile, declaraţiile candidaţilor supleanţi etc.).

Doar după intervenţiile repetate ale funcţionarilor Comisiei documentele lipsă sînt prezen-
tate de responsabilii locali. Autorităţilor locale le-a fost explicată procedura de prezentare a 
documentelor către Comisia Electorală Centrală (a fost expediată o circulară tuturor autorită-
ţilor locale în acest sens).

Întocmirea incorectă a documentelor
În majoritatea cazurilor consiliile locale întocmesc deciziile de ridicare înainte de termen a 

mandatului alesului local fără a arăta corect în clauza de adoptare temeiul legal pentru ridica-
rea mandatului (în unele cazuri se face referinţe chiar şi la norme inexistente). Deseori partea 
decisivă a deciziei este întocmită fără respectarea cerinţelor elementare a legislaţiei (în unele 
cazuri se ia act de cerea de demisie a alesului local sau se ridică mandatul fără a declara locul 
vacant etc.), or prevederile legale sînt specifice pentru fiecare caz.

În unele cazuri documentele au fost restituite pentru a fi perfectate în conformitate cu 
regulile stabilite, iar în restul cazurilor secretarilor li s-a explicat ce acte trebuie remise şi ce 
conţinut trebuie să aibă acestea. 
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Ridicarea mandatului de ales local înainte de termen pentru lipsa nemotivată de la trei 
şedinţe consecutive ale consiliului

Consiliile locale continuă să ridice înainte de termen mandatul de consilier, invocîndu-se absen-
ţa fără motive întemeiate a consilierului de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, ceea ce con-
travine art.24 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

De menţionat că motivul unor astfel de acţiuni ale consiliilor locale serveşte prezenţa în art. 
5 alin. (2) lit. a) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, a teme-
iului pentru absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului sau ale 
comisiei din care face parte. Acest fapt se datorează lipsei de armonizare a legislaţiei conexe 
cu Legea nr. 436/2006.

În aceste cazuri, Comisia Electorală Centrală restituie documentele parvenite cu explicaţi-
ile de rigoare.

Completarea vacanţelor mandatelor de consilier de către consiliile locale
Unele consilii îşi asumă atribuirea mandatelor de consilier în locul Comisiei Electorale 

Centrale, completează singuri vacanţa mandatelor, din rîndul candidaţilor supleanţi, fără a 
transmite documentele spre examinare Comisiei Electorale Centrale. Drept rezultat, consiliile 
locale emit decizii ilegale, întrucît la adoptarea lor votează candidaţii supleanţi, care au fost 
incluşi în componenţa consiliilor contrar legislaţiei în vigoare.

Acest fapt denotă necunoaşterea de către unele consilii locale a legislaţiei şi procedurilor ce 
ţin de atribuirea mandatelor de consilier (deşi s-a constatat că secretarii activează de mult timp).

În astfel de cazuri Comisia Electorală Centrală le explică procedura corectă.

Neîntocmirea documentelor în limba de stat
Unele consilii locale încalcă prevederile art. 10 din Legea nr. 3465-XI din 01 septembrie 

1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, care prevede 
că actele organelor locale ale puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, 
situate pe teritoriile, unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, rusă, 
bulgară sau de altă naţionalitate, pot fi adoptate în limba maternă sau într-o altă limbă accep-
tabilă, urmînd să fie traduse în limba de stat. Deci, deciziile organelor administraţiei publice 
locale, expediate la Comisia Electorală Centrală, necesită să fie traduse în limba de stat.

Comisia Electorală Centrală restituie materialele care nu sînt întocmite corect pentru a fi 
perfectate conform legislaţiei în vigoare.

Deşi Comisia Electorală Centrală pe parcursul acestor ani a întreprins un şir de măsuri 
pentru înlăturarea încălcărilor menţionate, acestea rămîn în continuare o prioritate în politica 
de promovare a respectării legislaţiei electorale. De asemenea, eforturile tuturor autorităţilor 
implicate în procesul de atribuire a mandatelor aleşilor locali urmează a fi conjugate pentru a 
asigura deplina respectare a legislaţiei electorale.
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Organizarea şi desfăşurarea alegerilor peste hotarele ţării au anumite particularităţi. Printre 
acestea se evidenţiază: cunoaşterea legislaţiei ţării gazdă; distanţa mare de la locul de trai al 
alegătorilor şi locul votării, precum şi dispersarea acestora; greutăţi la livrarea documentaţiei 
electorale la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate; dificultăţi la înregistrarea 
alegătorilor (cetăţenilor Republicii Moldova) care locuiesc în străinătate; problema asigurării 
informaţionale a procesului electoral, dificultăţi la desfăşurarea agitaţiei electorale, precum şi 
colectarea semnăturilor. 

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales al cetăţenilor Republicii Moldova este un drept stabilit 
prin Constituţie şi de acest drept beneficiază inclusiv şi cetăţenii aflaţi în străinătate. Codul 
electoral prevede posibilitatea exercitării dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova 
stabiliţi în străinătate.

Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ permanent ierarhic superior, în perioada 
anilor 1997-2010 a creat condiţii optime pentru organizarea a 8 scrutine (6 alegeri parlamen-
tare şi două referendumuri republicane) în secţiile de votare constituite în străinătate, care 
aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău. Conform Codului electoral, com-
petenţa de a constitui secţii de votare şi birouri electorale în străinătate i-a revenit Consiliului 
electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău. Din 1998 şi pînă în 2009 secţiile de 
votare din străinătate s-au constituit numai pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
ale Republicii Moldova. La alegerile parlamentare din 22 martie 1998 şi cele anticipate din 25 
februarie 2001 au fost deschise 20 de secţii de votare pentru colaboratorii acestor reprezentan-
ţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare. 
Pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ din 23 mai 1999 în străinătate au 
fost constituite 21 de secţii de votare, inclusiv, pentru prima oară secţia de votare pe lîngă am-
basada Republicii Moldova în Republica Italiană. Pentru opţiunea ,,Da” la întrebarea supusă 
referendumului s-au pronunţat 1234 de alegători, pentru opţiunea ,,Nu” – 498 de alegători (12 
buletine de vot au fost declarate nevalabile). 

Odată cu stabilirea relaţiilor diplomatice cu Republica Elenă şi Regatul Unit al Marii Bri-
tanii şi al Irlandei de Nord, la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost deschise cîte o 
secţie de votare pe lîngă ambasadele Republicii Moldova în aceste ţări-gazdă, astfel numărul 
acestora a crescut de la 21 la 23 de secţii de votare. 

Între două scrutine, desfăşurate la 6 martie 2005 şi 5 aprilie 2009, urmate de anticipatele din 
29 iulie 2009, numărul secţiilor de votare din străinătate s-a majorat de la 23 la 33 de secţii de vo-
tare. Majorarea s-a datorat celor 11 secţii de votare din străinătate constituite pe lîngă ambasadele 
Republicii Moldova deschise în republicile Azerbaidjan, Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Portu-
gheză, Regatul Suediei, pe lîngă secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România, 
consulatul Republicii Moldova la Odesa (Ucraina), precum şi pe lîngă consulatele generale ale 
Republicii Moldova la Bologna (Republica Italiană) şi Istanbul (Republica Turcia)49.

Avînd în vedere experienţa de la alegerile anterioare, cînd numărul secţiilor de votare din 
anumite state a fost considerat insuficient şi conform art. 291 alin. (3) din Codul electoral, s-a 
pus problema organizării unui număr mai mare de secţii de votare pentru alegătorii care se 
49 În anul 2006, prin decret prezidenţial a fost desfiinţată Ambasada Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu se-
diul la Taşkent, atribuţiile acestea fiind preluate de către Ambasada Republicii Moldova la Baku, Azerbaidjan.
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aflau în străinătate la data alegerilor. Ast-
fel, intenţia de a constitui secţii de votare 
în străinătate în afara misiunilor diploma-
tice şi consulare s-a realizat pentru prima 
oară la referendumul republican constitu-
ţional din 5 septembrie 2010 (vezi Anexa 
nr. 8). Cadrul legal şi acordul autorităţi-
lor competente ale statelor de acreditare 
au permis constituirea a 43 de secţii de 
votare şi birouri electorale suplimentare 
în străinătate, deschise pe lîngă cele 35 
de misiuni diplomatice şi oficii consulare 
ale Republicii Moldova.50 Astfel, pentru 
desfăşurarea scrutinului din 5 septembrie 
2010 au fost organizate în străinătate 78 de secţii de votare în 30 de state. Cele mai multe secţii 
de votare au fost constituite în Italia (20 de secţii de votare), urmată de România (6 secţii de 
votare) şi Federaţia Rusă (5 secţii de votare). Pe continentul american, în Germania, Portuga-
lia şi Grecia au fost deschise cîte 4 secţii de votare. În 17 state au fost organizate cîte o secţie 
de votare, în 4 state (Canada, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Turcia şi 
Ucraina) cîte două, în 2 state (Franţa şi Spania) cîte 3 secţii de votare. Cetăţenii RM care au 
votat în cele 78 de secţii de votare constituite în străinătate pentru opţiunea ,,Pentru” la între-
barea supusă referendumului s-au pronunţat 19.276 alegători, pentru opţiunea ,,Contra” – 397 
de alegători (34 de buletine de vot au fost declarate nevalabile).

La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, la propunerea Guvernului Republicii 
Moldova, în comun cu Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 
1 şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au fost constituite 75 de secţii de vo-
tare în 30 de state, inclusiv 40 de secţii de votare suplimentare pe lîngă misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. 

Este important de remarcat că în cadrul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 
rata de participare la vot a cetăţenilor aflaţi peste hotare a crescut substanţial, fiind de circa 3 
ori mai mare în raport cu scrutinele desfăşurate anterior (vezi Anexa nr. 9). Au fost situaţii în 
care alegătorii s-au prezentat la votare într-un număr mai mare decît capacitatea de absorbţie a 
unei singure secţii de votare, depăşindu-se numărul de 3 mii de alegători stabilit de legislaţia 
electorală, şi anume: Italia, or. Roma – 3061, or. Padova – 3202; Federaţia Rusă, or. Moscova – 
3.147. De asemenea, în secţia de votare nr. 316 din or. Paris, Republica Franceză, s-au prezen-
tat la votare 2.525 de cetăţeni, un număr mai mare decît numărul de buletine de vot solicitate. 
Birourile electorale ale secţiilor de votare sus-menţionate au decis, în conformitate cu norma 
constituţională, care garantează fiecărui cetăţean dreptul de vot, exercitarea acestui drept de 
către 956 de alegători pe foi A4. Comisia Electorală Centrală, pornind de la aplicarea legii 
speciale, Codul electoral, art. 57 alin. (1), lit. b) conform căruia se consideră nevalabile buleti-
50 Prin decret prezidenţial, pe 29 decembrie 2009 s-a înfiinţat Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, cu sediul 
la Madrid; pe 9 octombrie 2010 a fost inaugurat Consulatul General al Republicii Moldova la Iaşi.
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nele de alt model decît cel stabilit, a fost 
pusă în condiţia declarării invalabilităţii 
voturilor oferite de cetăţeni pe foi A4. În 
urma examinării situaţiei în ansamblu, 
s-a constatat că aceste voturi n-au influ-
enţat asupra rezultatelor finale ale votării 
şi repartizării mandatelor în viitorul for 
legislativ.

Pînă în anul 2009, în misiunile diplo-
matice şi oficiile consulare ale Republicii 
Moldova, preşedintele şi secretarul biro-
ului electoral erau aleşi din rîndul mem-
brilor cu drept de vot deliberativ, iar în 

cazul în care misiunile diplomatice şi oficiile consulare aveau mai puţin de 3 lucrători, votarea 
se efectua prin poştă diplomatică, buletinele de vot fiind expediate în adresa Comisiei Electo-
rale Centrale nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

Prin includerea în 2010 a unui nou articol 291 în Codul electoral care prevedea clar particularită-
ţile de constituire şi funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, la refe-
rendumul din 5 septembrie 2010, fiecare birou electoral al secţiei de votare din străinătate era con-
stituit dintr-un preşedinte desemnat şi din 4 reprezentanţi ai partidelor reprezentate în Parlament, 
cîte unul desemnat de fiecare partid. Secretarul era ales din rîndul membrilor biroului electoral.

Specificul lucrului reprezentanţilor diplomatici de pe teritoriul ţării-gazdă (în majoritatea 
cazurilor, dînşii şi sînt membri ai birourilor electorale din străinătate) constă în rotaţia regulată 
de personal. Aceasta necesită de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi de la 
Comisia Electorală Centrală măsuri suplimentare de organizare şi cheltuieli financiare pentru 
instruirea altor membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate. 

Comisia Electorală Centrală a acordat o atenţie deosebită instruirii persoanelor care în 
perioada electorală devin funcţionari electorali. Astfel, pentru reprezentanţii Ministerului Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) au fost organizate cursuri de instruire de tip 
BRIDGE, care constituie o oportunitate pentru perfecţionarea profesională în domeniul elec-
toral. Dînşii au participat la modulele „Votarea în afara ţării” şi „Educaţia civică” din luna 
iulie 2010 (2 grupe)şi la modulul ,,Votarea în afara ţării” desfăşurat în perioada 5-7 octombrie 
2011. În colaborare cu MAEIE şi cu susţinerea financiară a Consiliului Europei a fost organi-
zat un seminar de instruire pentru reprezentanţii MAEIE desemnaţi în calitate de preşedinţi ai 
secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Pentru fiecare scrutin organizat, birourilor electorale constituite în afara Republicii Moldo-
va le revenea obligaţia să întocmească listele electorale pe baza datelor colectate de conducăto-
rii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activau pe teritoriul statului respectiv.51 

51 La alegerile parlamentare din 22 martie 1998 nu a fost întocmită lista electorală pentru secţia de votare nr. 286 deschisă 
pe lîngă ambasada Republicii Moldova în România, toţi cei 2.079 de votanţi fiind înscrişi pe lista suplimentară. Fără liste 
electorale de bază s-a desfăşurat scrutinul din 23 mai 1999 (referendum republican constituţional) la secţiile de votare 
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În listele electorale se înscriau toţi colaboratorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare 
şi membrii familiilor – cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, alţi cetăţeni ai Republi-
cii Moldova, care se aflau la evidenţă consulară permanentă sau temporară, precum şi alegăto-
rii care au solicitat includerea lor în listele electorale.

Odată cu deschiderea în 2010 a secţiilor de votare suplimentare (altele decît cele de pe lîngă 
misiunile diplomatice şi consulare), listele electorale pentru aceste secţii se întocmeau în baza 
înregistrării prealabile. 

Pentru a fi înregistrat, cetăţeanul Republicii Moldova trebuia să completeze un formular de 
înregistrare on-line şi să depună o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirma că da-
tele pe care le-a indicat sînt autentice şi aprobă radierea din lista electorală de bază de la locul 
domiciliului/reşedinţei sale pe teritoriul Republicii Moldova. Informaţia privind posibilitatea 
înregistrării on-line şi a perioadei de înregistrare prealabilă la ultimele două scrutine a fost 
plasată pe site-urile Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, ambasadelor şi consulatelor, precum şi printr-o campanie de informare specială. 
Înregistrarea prealabilă a avut menirea să stabilească numărul estimativ de buletine de vot care 
trebuiau tipărite pentru secţiile de votare suplimentare deschise în străinătate. 

La referendumul din 5 septembrie 2010, pentru prima dată a fost aplicată procedura de 
înregistrare prealabilă on-line în listele electorale a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste 
hotarele ţării, fiind aplicată şi la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. La 
scrutinele din 5 septembrie şi 28 noiembrie 2010, de această posibilitate au beneficiat respec-
tiv, 660 şi 1.488 de alegători aflaţi în străinătate. 

Alegătorii, care nu au fost incluşi în listele electorale de bază sau nu au solicitat înregistrare 
prealabilă, dar se prezentau la votare în ziua alegerilor sau referendumului, erau înscrişi într-o 
listă suplimentară. 

Desigur, odată cu migraţia ridicată devine complicat să deţii liste electorale precizate la zi. 
Analizarea datelor din listele electorale întocmite pentru fiecare scrutin a demonstrat că ma-
joritatea cetăţenilor Republicii Moldova, care s-au stabilit sau lucrează în străinătate, votează 
pe liste electorale suplimentare. De exemplu, la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, doar 
258 de cetăţeni au votat pe lista electorală de bază din cei 18 mii 419 alegători înscrişi. Aceeaşi 
situaţie s-a înregistrat şi la scrutinul din 5 septembrie 2010: au fost incluşi pe listele electorale 
14 mii 81 de alegători, dintre care numai 526 s-au regăsit pe listele electorale de bază, iar cei 
19 mii 179 au votat pe liste electorale suplimentare (vezi Anexa nr. 10).

În vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, din cele 15 formaţiuni 
politice înregistrate în calitate de concurent electoral, 6 partide politice au depus demersuri 
la CEC privind acreditarea observatorilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii 
Moldova. Astfel, Comisia Electorală Centrală a acreditat în calitate de observatori naţionali în 
secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova 55 de persoane din partea următorilor 
concurenţi electorali: Alianţa ,,MOLDOVA NOASTRĂ” – 9 observatori, Partidul Liberal De-

constituite pe lîngă ambasadele Republicii Moldova în Republica Bulgaria (24 votanţi), Federaţia Rusă (574 de votanţi), 
România (729 de votanţi) şi Consulatul General la Frankfurt pe Main (31 de votanţi). În anul 2001 la alegerile parlamen-
tare anticipate din 25 februarie toţi 86 de alegători care au votat la secţia de votare nr. 283 deschisă pe lîngă ambasada 
Republicii Moldova în Republica Bulgaria au fost înscrişi în lista suplimentară. 
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mocrat din Moldova – 10, Partidul Libe-
ral – 18, Partidul Democrat din Moldova 
– 6, Partidul Popular Creştin Democrat – 
5 şi Partidul Politic ,,Uniunea Centristă 
din Moldova” – 7. La alegerile parlamen-
tare anticipate din 29 iulie 2009 de către 
CEC au fost acreditaţi în secţiile de vota-
re din străinătate 19 observatori naţionali 
din partea Partidului Liberal, 5 din partea 
Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va şi unul din partea Partidului Democrat 
din Moldova.

Pentru monitorizarea scrutinului din 
28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a acreditat 10 observatori internaţionali în 
secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova: 2 cetăţeni ai Federaţiei Ruse propuşi 
de Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI şi acreditaţi în secţia de 
votare nr. 356 din or. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă; 5 cetăţeni români, un cetăţean rus şi un 
cetăţean al Regatului Belgiei de la Fundaţia Est-Europeană din Moldova (fără indicarea denu-
mirii secţiei de votare) şi din partea Institutului European pentru Moldova un cetăţean francez 
acreditat la secţia de votare nr. 307 din or. Bruxelles, Regatul Belgiei. 

Interesul sporit al alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, desfăşurate 
după cele două scrutine ratate, s-a manifestat şi prin numărul impunător de observatori naţio-
nali acreditaţi, care au monitorizat alegerile de la secţiile de votare constituite în străinătate. În 
temeiul hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale emise în luna noiembrie 2010, au fost acredi-
taţi 141 de observatori naţionali în secţiile de votare din străinătate. Cei mai mulţi observatori 
acreditaţi au fost din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova (45), ur-
mat de Partidul Liberal (31), Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană (17) şi Partidul Naţional 
Liberal (4). Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei” au 
avut cîte 2 observatori naţionali, care au monitorizat alegerile parlamentare, respectiv la secţi-
ile de votare deschise la Iaşi şi Galaţi (România), şi în or. Vilnius (Lituania) şi Riga (Letonia). 

De asemenea, au fost acreditaţi 40 de observatori naţionali din partea a trei organiza-
ţii neguvernamentale din străinătate: Institutul European pentru Moldova, Reprezentanţa 
,,International Foundation for Electoral Systems” (IFES) şi Fundaţia Est-Europeană din 
Moldova.

Birourile electorale din misiunile diplomatice ale ţării de reşedinţă, la fiecare scrutin orga-
nizat, au întreprins măsurile necesare cu privire la informarea cetăţenilor Republicii Moldova, 
care se aflau pe teritoriul ţării respective, despre timpul şi locul unde se va efectua votarea, 
acordînd ajutor în exercitarea drepturilor lor electorale. De obicei, aceste informaţii erau afi-
şate la sediul secţiei de votare, pe pagina lor web, ulterior transmise şi prin intermediul mass-
mediei.

În vederea mobilizării electoratului aflat în străinătate, la ultimele scrutine organizate, Co-
misia Electorală Centrală a venit cu o abordare modernă în informarea cetăţenilor Republicii 
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Moldova aflaţi peste hotarele ţării, fiind utilizate un şir de instrumente de comunicare. În ca-
drul campaniilor de informare pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 a fost 
difuzat un spot social despre procedura de vot peste hotarele ţării. Drept suport informativ a 
servit publicaţia broşurii ,,Informaţii utile pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste ho-
tare”. De asemenea, au fost realizate şi distribuite 40 de mii de pliante cu adresele ambasadelor 
şi 10 mii de buclete pentru cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare. Materialele informative 
destinate alegătorilor din afara ţării au fost distribuite prin intermediul Ministerului Afacerilor 
Externe şi al Integrării Europene tuturor reprezentanţelor diplomatice ale RM, iar prin interme-
diul Î.S. „Gările şi Staţiile Auto”, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi Î.S. „Calea ferată 
din Moldova” cetăţenilor moldoveni la ieşirea din ţară. Un alt instrument utilizat de către CEC 
pentru a informa alegătorii a fost pagina web  www.voteaza.md lansată în martie 2009.

La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, pentru prima dată Comisia Electorală 
Centrală, împreună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei, a produs 54 de mii de broşuri şi 
calendare informative cu adresele secţiilor de votare din străinătate, 300 de postere distribuite 
prin intermediul ambasadelor, diasporei, Aeroportului Internaţional Chişinău, Gării feroviare 
şi auto, punctelor de trecere vamală. Anume pentru alegătorii aflaţi în străinătate au fost elabo-
rate şi difuzate 3 spoturi video.

Deoarece iniţial Codul electoral nu stipula expres în baza cărui act de identitate se poate 
vota fiind în străinătate, Comisia Electorală Centrală la scrutinul din 2005 pune pe ordinea de 
zi şi elaborează prima Instrucţiune cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parla-
mentare din 6 martie 2005 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, 
în care se nominalizau actele de identitate care-i permit cetăţeanului să participe la scrutin, şi 
anume: paşaportul diplomatic; paşaportul de serviciu; paşaportul cetăţeanului Republicii Mol-
dova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova; buletinul de identitate (numai în statele 
unde în baza acordului cu aceste state se permite circulaţia cetăţenilor Republicii Moldova în 
baza buletinelor de identitate); titlul de călătorie, care se elibera cetăţeanului în cazul pierderii 
actului de identitate. 

În urma modificării şi completării Codului electoral de către Parlamentul Republicii Mol-
dova în aprilie 2008, se face claritate asupra aspectului ce ţine de efectuarea votării şi preveni-
rii iregularităţilor, fiind nominalizate expres actele de identitate în baza cărora se permite exer-
citarea votului. Drept urmare a amendamentelor din Codul electoral, au fost revăzute un şir de 
acte normative, inclusiv, elaborată o nouă Instrucţiune cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, 
aprobată la şedinţa Comisiei Electorale Centrale din 27 februarie 2009. Astfel, cetăţeanul RM 
aflat peste hotare putea vota doar în baza paşaportului pentru intrare-ieşire din ţară sau cu li-
vretul de marinar. 

Pentru pregătirea alegerilor în afara ţării, în devizul de cheltuieli pentru organizarea şi des-
făşurarea scrutinelor sînt prevăzute surse financiare destinate activităţii birourilor electorale 
deschise în străinătate.

 Datele privind cheltuielile de asigurare a activităţii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare constituite peste hotarele ţării în perioada anilor 1998-2010 sînt prezentate în 
Anexa nr. 7.
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La 28 decembrie 2000 Parlamentul a 
adoptat Legea nr. 1439-XIV, prin care a 
fost completat art. 49 alin. (3) din Codul 
electoral, conform căruia pentru birouri-
le electorale ale secţiilor de votare con-
stituite în afara Republicii Moldova se 
tipăreau buletine de vot cu un supliment 
de cel mult 5 la sută la numărul de alegă-
tori înscrişi în listele electorale de bază. 
Această prevedere a fost aplicată pînă în 
anul 2010. Următoarea modificare pusă 
în vigoare prin Legea pentru modifica-
rea şi completarea unor acte legislative 
nr. 216 din 17 septembrie 2010 a anu-
lat suplimentul de 5 la sută, fiind stabilit 
un tiraj de buletine de vot în funcţie de 
numărul estimativ de alegători, care era 
calculat în baza informaţiei prezentate 
de Ministerul Afacerilor Externe şi In-

tegrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 
3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare deschisă în străinătate.

În urma centralizării voturilor pentru fiecare scrutin desfăşurat în secţiile de votare 
constituite în străinătate s-a constatat că, de la 1994 pînă în prezent, numărul total al ale-
gătorilor care se prezintă la urne este în creştere continuă. Interesul crescînd al cetăţenilor 
pentru viaţa politică s-a văzut şi în ziua alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, 
cînd Comisia Electorală Centrală a fost anunţată (prin demersurile parvenite de la birourile 
electorale constituite pe lîngă Consulatul Republicii Moldova la Bologna, Republica Itali-
ană şi Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) 
despre necesitatea prelungirii timpului de votare în secţiile de votare nr. 310 şi nr. 313 din 
cauza numărului mare de cetăţeni care se aflau în aşteptarea exercitării dreptului de vot. 
Prin urmare, conform legislaţiei electorale şi art. 38 din Constituţia Republicii Moldova, 
Comisia Electorală Centrală a hotărît, cu titlu de excepţie, prelungirea cu o oră a orarului 
de votare în secţiile respective. 

Încurajarea votului cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul sau reşedinţa 
în străinătate constituie o modalitate de creştere a participării acestora la viaţa politică şi de 
consolidare a legitimităţii şi reprezentativităţii puterii politice. Oferirea pe lîngă varianta 
clasică de votare şi a posibilităţii exercitării prin corespondenţă a dreptului de vot sau a 
votului electronic poate deveni o realitate, care va stimula implicarea în viaţa politică din 
Republica Moldova a cetăţenilor aflaţi peste hotare prin participarea cît mai activă la vo-
tare la scrutinele viitoare. Creşterea continuă a voturilor externe reprezentă o dimensiune 
importantă, care ar putea înclina balanţa într-o parte sau alta în măsură să influenţeze sub-
stanţial structura organelor puterii de stat.
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În ceea ce priveşte procedura de transmitere a buletinelor de vot birourilor electorale 
ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, iniţial, în cadrul alegerilor 
parlamentare, buletinele de vot tipărite se expediau de către Comisia Electorală Centrală 
consiliului electoral de circumscripţie şi se remiteau birourilor electorale ale secţiilor de 
votare în baza unui act de predare.

Ulterior, buletinele de vot se expediau birourilor electorale ale secţiilor de votare con-
stituite în afara Republicii Moldova de către Comisia Electorală Centrală, reieşind din nu-
mărul de alegători înscrişi în listele electorale actualizate, cu un supliment de cel mult 5 la 
sută.

Suplimentul de 5 la sută a fost exclus în 2010. Potrivit noilor prevederi din Codul elec-
toral, buletinele de vot se expediază birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite 
în afara Republicii Moldova de către Comisia Electorală Centrală, pornind de la numărul 
estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai 
mult de 3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare.

La 28 noiembrie 2010, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, la secţiile de votare 
din Paris, Roma şi Padova s-a prezentat la votare un număr de alegători mai mare decît cel 
estimat de misiunile diplomatice şi consulare. Astfel, 956 de alegători au votat pe foi A4.

Comisia Electorală Centrală a considerat că birourile electorale ale secţiilor de votare 
sus-menţionate au acţionat în condiţii „de extremă necesitate”. În opinia Comisiei în cadrul 
procedurii de vot excepţionale aplicate de aceste birouri din afara ţării în lipsa buletinelor 
de vot de modelul aprobat, organele electorale au acţionat în conformitate cu norma con-
stituţională, care garantează fiecărui cetăţean dreptul la vot, în aceste condiţii respectînd 
spiritul legii supreme. În urma examinării situaţiei în ansamblu CEC a constatat că voturile 
expuse pe foi A4 n-au influenţat rezultatele finale ale votării şi distribuirea de mandate în 
viitorul Parlament. Totuşi, reieşind din aplicarea legii speciale, art. 57 alin.(1) din Codul 
electoral, Comisia a declarat nevalabile aceste voturi.

În scopul ajustării legislaţiei în vederea creării cadrului legal de neadmitere a unor aseme-
nea situaţii pe viitor, Comisia Electorală Centrală a solicitat Curţii Constituţionale emiterea 
unei Adrese către Parlamentul Republicii Moldova.

La 18 iunie 2010 Parlamentul a adoptat Legea nr. 119, prin care Codul electoral a fost com-
pletat cu art. 291 „Particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străinătate 
şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate”. Una dintre noutăţile introduse 
a fost posibilitatea constituirii pentru alegătorii, care la data alegerilor se află în străinătate, 
cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor respective, a secţiilor de votare suplimentare 
la cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi consulare. Pentru a asigura organizarea secţiilor 
de votare suplimentare în străinătate, art. 291 alin.(3) a prevăzut colaborarea autorităţilor 
interne şi anume: Comisia Electorală Centrală, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene. La alin.(5) al art. 291 s-a stabilit ca particularităţile 
organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate să fie re-
glementate de Comisia Electorală Centrală, în coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene. Astfel, Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul privind 
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înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Re-
publicii Moldova aflaţi în străinătate52, 
precum şi Regulamentul cu privire la 
votarea cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi peste hotarele ţării53.

Pe parcursul evenimentelor electorale 
din a doua jumătate a anului 2010 (refe-
rendumul constituţional din 5 septembrie, 
alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie) reglementările sus-menţiona-
te au fost puse în aplicare prin hotărîrile 
Comisiei Electorale Centrale.54

Concurentul electoral PCRM, nefiind 
de acord cu hotărîrile,le-a contestat în instanţe de judecată, invocînd că acestea au fost adoptate 
cu încălcarea prevederilor articolelor 29 alin.(2) şi 291 alin.(3) din Codul electoral.

În opinia contestatarului, hotărîrile au fost adoptate cu ignorarea termenului limită de consti-
tuire a secţiilor de votare peste hotare, înregistrării prealabile a alegătorilor şi obţinerii acordului 
autorităţilor statului, unde se intenţionează deschiderea secţiilor de votare. Suplimentar, în cazul 
hotărîrii nr. 3672 din 19 octombrie 2010, contestatarul a invocat că demersul Guvernului din 
15 octombrie 2010 reprezintă doar propunerea Prim-ministrului şi nu a Guvernului Republicii 
Moldova, deoarece nu există o hotărîre de Guvern în acest sens.

Examinînd contestaţiile, instanţele judecătoreşti au respins cererile de chemare în judecată 
ale Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind anularea hotărîrilor nr. 3413 din 3 
august 2010, 3441 din 9 august 2010, 3672 din 19 octombrie 2010 ca nefondate.

52 Hotărîrea nr. 3354 din 20 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor 
Republicii Moldova aflaţi în străinătate”.
53 Hotărîrea nr. 3375 din 27 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotarele ţării.
54 Hotărîrile nr. 3368 din 23 iulie 2010 „Cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/45 din 20 iulie 
2010 privind organizarea secţiilor de votare din străinătate pentru referendumul republican constituţional din 5 septem-
brie 2010”; nr. 3413 din 3 august 2010 privind modificarea hotărîrii nr.3368 din 23 iulie 2010 „Cu privire la demersul 
Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/45 din 20 iulie 2010 privind organizarea secţiilor de votare din străinătate pen-
tru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010”;nr. 3441 din 9 august 2010 „Cu privire la contestaţia 
nr. RRC-9/2 din 6 august 2010 a reprezentantului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală 
Centrală, dl Serghei Sîrbu”; nr. 3672 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 
2204-86 din 15 octombrie 2010 privind organizarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010”.
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În vederea bunei organizări a alegerilor este nevoie de un buget suficient în acest scop. Pe 
parcursul a 15 ani de activitate cu modificările ulterioare ale Codului electoral şi schimbările 
esenţiale ale preţurilor şi serviciilor, cheltuielile pentru procesul electoral din an în an sînt în 
creştere.

Tip alegeri Anul/Perioada Deviz de cheltuieli (lei)

Alegeri parlamentare 1997 – 1998 (22 martie 1998) 10.000.000

Alegeri locale generale 1999 (23 mai – 4 iulie) 15.738.577

Referendum republican consultativ 1999 ( 23 mai) 156.140

Alegeri parlamentare 2001(25 februarie) 7.000.000

Alegeri locale generale 2003 (23 mai) 9.472.387

Alegeri parlamentare 2005 (6 martie) 9.599.750

Alegeri locale generale 2007 (3 iunie) 33.933.122

Alegeri parlamentare 2009 (29 iulie) 33.808.356

Referendum republican consultativ 2010 (5 septembrie) 32.723.964

Alegeri parlamentare 2010 (28 noiembrie) 43.132.060

Alegeri locale generale 2011 (5 iunie) 58.262.251

În devizele de cheltuieli menţionate mai sus cea mai mare pondere în mărime de 80 % o 
constituie achitarea recompenselor de remunerare a muncii în perioada electorală cu contribu-
ţiile de asigurări obligatorii de stat celor circa 27 mii de funcţionari electorali. 
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Administrarea mijloacelor 
financiare în alegeri se realizea-
ză prin planificarea, gestionarea, 
monitorizarea şi auditul regula-
rităţii gestionării mijloacelor fi-
nanciare şi raportarea lor de către 
consiliile electorale.

În perioadele electorale vo-
lumul activităţii este enorm şi în 
termene foarte restrînse. Pentru 
durata de 50 zile a organizării şi 
desfăşurării alegerilor se întocmeşte devizul de cheltuieli general al Comisiei Electorale Cen-
trale şi paralel se întocmesc 105 devize de cheltuieli pentru 35 de consilii electorale de circum-
scripţie de nivelul al doilea în toate raioanele, cu calculele separate reieşind din specificul de 
amplasare a raionului, distanţa, numărul de localităţi etc., 35 de consilii electorale de nivelul 
întîi şi 35 de devize pentru birourile electorale.

Tot în această perioadă se atribuie 105 conturi trezoreriale în toate Trezoreriile teritoriale şi 
se atribuie 35 de coduri fiscale noi de către Inspectoratele Fiscale Teritoriale.

Pe parcursul unei perioade electorale se efectuează diferite modificări ale devizelor de 
cheltuieli, în medie numărul devizelor întocmite fiind de minimum 200 şi al planurilor de fi-
nanţare în medie de 500.

La închiderea perioadei electorale se întocmeşte raportul financiar de totalizare a cheltuie-
lilor efectuate care conţine:

- Cheltuielile pentru Comisia Electorală Centrală, unde sunt incluse serviciile editoriale 
(buletinele de vot, invitaţii, procesele verbale şi alte materiale) în mărime de 75 %.

- Cheltuielile pentru întreţinerea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi 
şi al doilea.

- Cheltuielile pentru întreţinerea birourilor electorale.
Din suma cheltuită ponderea cea mai mare a avut-o recompensa achitată funcţionarilor 

electorali – 79 %, după care au urmat confecţionarea buletinelor de vot şi blanchetelor electo-
rale – 6,9 %, procurarea rechizitelor de birou (saci, ceară, pixuri, toner etc.) – 4,2 %, întreţine-
rea mijloacelor de transport – 7,1 %, achitarea serviciilor de telecomunicaţii şi poştă, deplasări 
şi alte cheltuieli – 2,8 %.

Pentru asigurarea gestionării corecte a mijloacelor financiare a fost implementat sistemul de con-
trol intern cu activităţile de audit financiar în evaluarea riscurilor şi politicilor în domeniul financiar.

Auditul regularităţii utilizării mijloacelor financiare, care au fost alocate în vederea organi-
zării şi desfăşurării alegerilor locale generale, a arătat că datele raportate de consiliile electora-
le de circumscripţie sînt veridice sub toate aspectele semnificative, iar operaţiunile financiare 
au fost în ansamblu efectuate conform reglementărilor în vigoare. Nu s-au stabilit relevant 
neregularităţi semnificative în perioada auditului.

Pentru îmbunătăţirea situaţiei ce vizează aspectul financiar în prezent se lucrează la elabo-
rarea propunerilor de completare a unor acte normative ale CEC.
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În perioada electorală Comisiei Electorale Centrale îi revine un rol foarte important în 
monitorizarea veniturilor şi cheltuielilor concurenţilor electorali (partide/formaţiuni politice 
şi candidaţi independenţi), deoarece susţinerea lor financiară în campaniile electorale este un 
aspect perceput ca sensibil atît în societate, cît şi de înşişi competitorii electorali.

După ce este înregistrat în calitate de concurent electoral, competitorul electoral poate să 
deschidă în orice bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”.

La stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concu-
rentului electoral în anii 2010 şi 2011 s-a ţinut cont şi de practicile altor ţări, sau 50 de euro-
cenţi pentru un alegător pe ţară pentru partide, organizaţii social-politice şi blocuri electorale. 
Candidaţii independenţi de toate nivelurile au avut dreptul la un plafon unic de 50 de eurocenţi 
pentru un alegător din circumscripţia respectivă.

Dinamica plafonului mijloacelor financiare în perioaDa De activitate De 15 ani:

Tip 
alegeri

Plafon mijloace financiare (lei)

partide / 
bloc electoral

candidat 
independent

candidat 
independent – 

primar

candidat
 independent – 

consilier
Alegeri parlamentare 
(22 martie 1998 500.000 30.000 ___ ___

Alegeri locale generale 
(23 mai - 4 iulie 1999) 800.000 ___ 20.000 - 100.000 10.000 - 50.000

Referendum 
republican consultativ 
(23 mai 1999)

800.000 ___ ___ ___

Alegeri parlamentare 
(25 februarie 2011) 1.000.000 50.000 ___ ___

Alegeri locale generale
 (23 mai 2003) 1.000.000 ___ 50.000 - 200.000 15.000 - 75.000

Alegeri parlamentare 
(6 martie 2005) 2.500.000 100.000 ___ ___

Alegeri locale generale 
(3 iunie 2007) 7.500.000 ___ 200.000 - 

1.000.000 50.000 - 300.000

Alegeri parlamentare 
(29 iulie 2009) 7.500.000 500.000 ___ ___

Referendum 
republican consultativ 
(5 septembrie 2010)

7.500.000 ___ ___ ___

Alegeri parlamentare 
(28 noiembrie 2010) 21.664.445 2.166.444 ___ ___

Alegeri locale generale
 (5 iunie 2011) 22.142.345 50 eurocenti x nr. 

alegatori*
50 eurocenti x 
nr. alegatori*

50 eurocenti x nr. 
alegatori*

Notă: * - numărul de alegători din circumscripţia respectivă înmulţit la cursul oficial al BNM.
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Concurentul electoral confirmă la 
Comisia Electorală Centrală persoana 
responsabilă de finanţe (trezorierul), 
iar dacă nu deschide un cont bancar cu 
menţinerea „Fond electoral” informea-
ză despre aceasta Comisia Electorală 
Centrală.

Finanţarea directă şi indirectă, susţi-
nerea materială prin alte forme a campa-
niilor electorale ale concurenţilor electo-
rali de către persoanele fizice şi juridice 
din ţară se efectuează cu respectarea tu-
turor condiţiilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare.

Se interzice finanţarea şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale de 
către:

a) cetăţeni ai Republicii Moldova care nu au împlinit 18 ani;
b) organizaţii finanţate de la bugetul de stat;
c) persoane anonime;
d) organizaţii de binefacere şi religioase.
Persoanele fizice şi juridice nu au dreptul să comande materiale electorale, publicitare pen-

tru şi în favoarea concurenţilor electorali şi să achite cheltuielile aferente producerii acestora 
fără acordul concurenţilor electorali şi cu mijloacele financiare care nu au fost virate pe contul 
„Fondul electoral” al concurentului electoral.

Mijloacele financiare virate pe contul „Fond electoral” nu pot fi folosite în scopuri perso-
nale. Concurenţilor electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie 
fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.

Concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 
rapoartele financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli con-
form destinaţiei.

CEC sau consiliile electorale de circumscripţie (la alegerile locale) ţin o condică ce cuprin-
de toate datele raportate de concurenţii electorali şi o pun la dispoziţia publicului.

Raportarea mijloacelor financiare a concurenţilor electorali, conform Codului electoral, 
este întocmită începînd cu anul 2005, dar din 2007 toate rapoartele financiare ale concurenţilor 
electorali sunt afişate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit Codului electoral (art.38), partidele politice sunt supuse unei examinări publice 
mai detaliate pe parcursul perioadei electorale. Ponderea cea mai mare a veniturilor şi chel-
tuielilor efectuate în perioada electorală revine la 5-6 partide politice. În tabel sunt reflectate 
cele mai mari venituri şi cheltuieli ale partidelor politice în perioadele electorale din anii 
2007 - 2011.
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Denumirea partidului
a. 2007 a. 2009 a. 2010 a. 2011

venituri cheltuieli venituri cheltuieli venituri cheltuieli venituri cheltuieli

Partidul Democrat 1535.90 1532.40 3754.00 3753.40 11706.70 11707.00 13267.10 13267.10

Partidul Liberal 455.10 453.90 1337.60 1319.50 3817.40 3817.40 4045.60 4045.10

Partidul Popular Creştin 
Democrat 2453.90 3092.10 1094.20 1094.20 835.20 835.20 187.90 187.90

Partidul Mişcarea Acţiu-
nea Europeană ___ ___ 520.00 520.00 2074.50 2074.50 ___ ___

PP Neam şi Ţară ___ ___ ___ ___ 1216.90 1216.80 ___ ___

PPAMN 1368.90 1269.00 3089.50 3088.90 2825.10 2825.10 ___ ___

Partidul Umanist din 
Moldova 216.70 216.70 ___ ___ 3527.40 3514.40 ___ ___

Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova 3566.00 3429.90 3892.40 3885.30 4463.80 4323.80 8427.10 8364.30

PSD 687.00 686.50 190.90 190.70 775.00 775.00 1099.10 1099.10

Partidul Liberal Democrat 
din Moldova ___ ___ 2209.00 2202.00 10077.10 10077.10 8097.20 8097.10

Partidul Democraţiei Soci-
ale din Moldova 1880.00 1871.90 ___ ___ ___ ___ ___ ___

 

TOTAL - partide enume-
rate mai sus 7910.50 12552.40 16087.60 16054.00 41319.10 41166.30 35124.00 35060.60

 

TOTAL - conform rapor-
tului de totalizare 13442.11 13742.51 16142.24 16108.59 45873.43 45716.84 36962.96 36897.01

 

Procentaj 90.50 % 99.00 % 90.00 % 95.00 %
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Procesul de reformare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale reprezintă 
una dintre cele mai importante provocări în stabilirea democraţiei. Reglementarea finanţelor 
partidelor politice şi a campaniilor electorale este esenţială pentru asigurarea oportunităţilor 
egale beneficiarilor acestui proces, precum şi pentru garantarea independenţei organelor de 
control faţă de influenţele inadecvate. 

Existenţa unui cadru legal aplicabil şi eficient contribuie la stabilirea unui echilibru între 
finanţarea privată şi oportunitatea finanţării de stat, reglementarea procesului de acumulare a 
veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor aferente, raportarea transparentă a acestora, asigurarea 
condiţiilor egale privind susţinerea financiară a partidelor politice şi a concurenţilor electorali, 
crearea unor organe competente în supravegherea activităţii de finanţare a partidelor politice 
şi a concurenţilor electorali, stabilirea unui sistem de sancţionare eficient şi proporţional gra-
vităţii faptelor comise.

Tematica finanţării partidelor politice este abordată pe larg atît la nivel naţional, cît şi pe 
plan internaţional. Acest fenomen reprezintă o preocupare a statelor cu o democraţie avansată, 
precum şi a celor care tind spre formarea acesteia. Atenţia organismelor internaţionale, la fel, 
este îndreptată spre dezvoltarea reformelor în acest domeniu, reprezentînd una dintre premise-
le de combatere a fenomenului corupţiei în sectorul politic.

De la adoptarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, le-
gislaţia nu a suferit modificări esenţiale la capitolul finanţării activităţii partidelor politice. 
În prezent, cadrul legal stabileşte sursele de finanţare a partidelor politice, regimul juridic al 
donaţiilor, condiţiile şi cuantumul finanţării de la bugetul de stat, precum şi modalitatea de 
raportare a surselor financiare.

Totodată, reglementările în domeniu necesită a fi revăzute în contextul sporirii nivelului 
de transparenţă a surselor de finanţare ale partidelor politice prin stabilirea unor condiţii şi 
reguli mai rigide în privinţa donaţiilor şi cotizaţiilor acumulate, delimitării stricte a acestor 
două surse de finanţare, a modului de raportare a mijloacelor financiare acumulate şi utilizate, 
a eficientizării sistemului de sancţionare, prin atribuirea împuternicirilor adecvate şi a resur-
selor suficiente unui organ responsabil, asistat, după caz, de alte autorităţi, de supravegherea 
activităţii partidelor politice. În fond, necesitatea operării modificărilor la legislaţia naţională 
a fost accentuată şi la nivel internaţional, prin formularea recomandărilor organismelor inter-
naţionale la acest capitol55.

În ceea ce priveşte condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale, este 
necesar de a menţiona că la acest compartiment au fost efectuate anumite intervenţii legislative 
prin adoptarea modificărilor la Codul electoral. Totuşi, prevederile actuale sînt insuficiente şi 
nu corespund condiţiilor şi necesităţilor determinate de evoluţiile din acest domeniu. Cadrul 
legal pertinent necesită a fi detaliat în proceduri şi corelat cu standardele internaţionale. 

Pornind de la premisele sus-menţionate, subiectului vizat i-a fost acordată o atenţie sporită 
începînd cu anul 2011, atunci cînd Comisia Electorală Centrală, cu suportul partenerilor de 
dezvoltare: Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), Programul Naţiunilor 

55 Grupul de State contra Corupţiei (GRECO), Raportul de evaluare a Moldovei, Transparenţa în finanţarea partidelor 
politice (tema II, runda trei), Strasburg, 28 martie –1 aprilie 2011. (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evalua-
tions/round3/GrecoEval3%282010%298_Moldova_Two_MD.pdf) 
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Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi 
OSCE/ODIHR, a organizat şi desfă-
şurat mai multe evenimente ample 
dedicate subiectului privind finanţa-
rea partidelor politice. 

Astfel, în perioada 27-28 octom-
brie 2011 a fost desfăşurată Con-
ferinţa Internaţională cu tematica 
„Reforma finanţelor partidelor poli-
tice în Republica Moldova”, la care 
au participat experţi internaţionali, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice şi 
ai partidelor politice, precum şi cei ai 
societăţii civile. În cadrul conferinţei, participanţii au purtat discuţii asupra aspectelor ce ţin de 
îmbunătăţirea sistemelor şi cerinţelor de raportare, determinarea punctelor slabe şi celor forte 
privind finanţarea de la bugetul de stat vs. facilităţile fiscale, controlul eficient al finanţelor 
partidelor politice şi pîrghiile de aplicare a acestui control.

Ulterior, într-un format mai restrîns, o fost organizată o masa rotundă, la care au fost abor-
date discuţii pe marginea subiectului „Reforma finanţării partidelor politice”. 

În urma desfăşurării acestor evenimente s-a decis crearea unui grup de lucru interinstituţi-
onal, care va avea drept scop elaborarea strategiilor şi implementarea activităţilor identificate 
în vederea realizării optime a procesului de reformare a sistemului de finanţare a partidelor po-
litice şi a campaniilor electorale şi elaborarea proiectului actului legislativ pentru modificarea 
şi completarea (ajustarea) cadrului legal existent în această sferă.

Necesitatea creării grupului de lucru s-a impus şi ca rezultat al obligaţiei statului nostru de a 
implementa recomandările formulate în Raportul de evaluare a Moldovei, în urma Rundei a III-a de 
evaluare, cu privire la „Transparenţa finanţării partidelor politice”, adoptat de GRECO (Grupul de 
State contra Corupţiei) la cea de-a 50-a şedinţă plenară (28 martie - 1 aprilie 2011), în care statului 
nostru i-au fost adresate 9 recomandări, ce urmează a fi puse în aplicare pînă la 31 octombrie 2012.

La 28 noiembrie 2011, prin dispoziţia preşedintelui CEC, a fost creat grupul de lucru res-
ponsabil de elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei în domeniul finanţării partidelor 
politice şi campaniilor electorale. Luînd în considerare importanţa domeniului abordat, pre-
cum şi subiecţii vizaţi, în componenţa grupului respectiv au fost incluşi reprezentanţi ai Co-
misiei Electorale Centrale şi persoanele delegate din partea altor instituţii publice, precum şi 
reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare. 

Totodată, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 12 din 17 februarie 2012 „Privind aprobarea 
Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 
pe anii 2011-2015”, Comisia Electorală Centrală, împreună cu alte instituţii publice, precum 
Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi, Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, au fost desemnate responsabile de ela-
borarea unui proiect de lege privind modificarea şi completarea cadrului legislativ în vederea 
punerii în aplicare a recomandărilor GRECO la capitolul „Transparenţa în finanţarea parti-
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delor politice”. Termenul de realizare 
a acestei acţiuni a fost stabilit pentru 
luna iunie 2012, perioadă în care res-
ponsabilii urmau să transmită Guver-
nului proiectul de lege spre aprobare.

În perioada sa de activitate, grupul 
de lucru constituit pentru elaborarea 
propunerilor de modificare a legisla-
ţiei în domeniul finanţării partidelor 
politice şi a campaniilor electorale 
s-a întrunit în 6 şedinţe, într-o com-
ponenţă deplină, şi în 45 de şedinţe 
lucrative, la care au a fost abordate 

teme separate ce vizează domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. În 
cadrul grupului de lucru au fost analizate şi discutate pe larg circa 200 de propuneri de amen-
dare înaintate de membrii grupului.

În urma activităţii desfăşurate de grupul de lucru a fost elaborat proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative, şi anume: Codul electoral, Legea privind par-
tidele politice, Codul contravenţional, Codul penal şi cel de procedură penală, Codul fiscal şi 
Legea Curţii de Conturi56.

Prin elaborarea proiectului în cauză s-a propus stabilirea surselor şi condiţiilor de finan-
ţare a partidelor politice şi campaniilor electorale, modalitatea de raportare asupra finanţării 
partidelor politice şi campaniilor electorale, mecanismul de supraveghere şi control asupra 
finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, măsurile de sancţionare proporţionale 
si corespunzătoare încălcărilor legislaţiei admise în domeniul finanţării partidelor politice şi 
campaniilor electorale. 

Principalele recomandări din Raportul de Evaluare a Rundei a III-a cu privire la Transpa-
renţa Finanţării Partidelor Politice realizat de către GRECO, precum şi cele formulate în alte 
rapoarte cu privire la finanţarea partidelor din Moldova, se referă la: reducerea plafoanelor 
pentru donatorii privaţi; reglementări clare privind cotizaţiile; oferirea finanţării echitabile 
de la stat; determinarea clară şi strictă a regulilor de evidenţă şi raportare financiară; elabora-
rea de instrucţiuni/ghiduri metodice şi efectuarea instruirii în scopul respectării standardelor 
şi aplicării uniforme a legislaţiei; elaborarea sistemului de sancţionare proporţional şi adec-
vat încălcărilor admise; monitorizarea procesului de implementare şi executare a legislaţiei 
în domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale; stabilirea competenţe-
lor funcţionale de supraveghere şi control în domeniul finanţării partidelor şi campaniilor 
electorale. 

Pornind de la recomandarea ce vizează determinarea clară şi strictă a regulilor de evidenţă 
şi raportare financiară, se precizează că patru dintre recomandările GRECO se referă direct la 
regulile cu privire la raportare, şi anume: „de a impune obligaţia ca rapoartele financiare anuale 
56 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, http://cec.md/index.php?pag=proiecte&opa
=view&id=67&start=&l= 
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ale partidelor politice destinate publicării şi prezentării autorităţilor de supraveghere să includă 
informaţie mai exactă, garantând o privire de ansamblu completă asupra bunurilor partidului 
şi veniturilor şi cheltuielilor sale”; „de a obliga ca toate donaţiile, ce depăşesc o sumă anumită, 
primite de partidele politice în afara campaniilor electorale, precum şi identitatea donatorilor, 
să fie dezvăluite autorităţilor de supraveghere şi să fie făcute publice”; „de a lua măsurile re-
spective pentru a asigura că toate donaţiile şi serviciile oferite partidelor sau candidaţilor în 
bunuri sau condiţii avantajoase sunt identificate în modul cuvenit şi înregistrate completamen-
te, la valoarea lor de piaţă, atît în rapoartele anuale ale partidelor, cît şi în rapoartele privind 
finanţarea campaniilor”, şi „de a explora posibilităţile de consolidare a rapoartelor anuale ale 
partidelor politice şi a rapoartelor privind finanţarea campaniilor, pentru ca să fie incluse toate 
entităţile asociate direct sau indirect cu acestea sau care sunt sub controlul lor în alt mod”.

Recomandările în acest sens se regăsesc în proiectul de lege elaborat. Astfel, s-a propus 
reglementarea mecanismului de raportare a surselor de venit şi a cheltuielilor efectuate de 
către partidele politice prin inserarea obligativităţii de prezentare anuală a rapoartelor privind 
gestiunea financiară a activităţii acestora. Formularul acestor rapoarte va fi aprobat de către 
Comisia Electorală Centrală şi va fi obligatoriu pentru toate partidele politice. Raportul de 
gestiune financiară va fi unul complex, care va permite reflectarea cît mai detaliată a operaţi-
unilor financiare desfăşurate de partidele politice, incluzînd informaţii referitoare la: bunurile 
şi veniturile partidului, inclusiv gruparea acestor venituri după tipul lor; toate donaţiile oferite 
partidului, inclusiv suma donată, identitatea donatorului; cheltuielile (altele decât cele pentru 
campania electorală), grupate în cheltuieli operaţionale şi de gestionare a bunurilor şi obliga-
ţiile partidului. 

Respectivele rapoarte vor fi verificate şi analizate detaliat de Comisia Electorală Centrală, 
fiind ulterior plasate pe site-ul său oficial, care va permite accesarea acestora de către factorii 
interesaţi. În cazul primirii alocaţiilor de la bugetul de stat, partidele politice vor prezenta ra-
poartele lor şi Curţii de Conturi.

Novatoriu este şi faptul că pentru prima dată a fost inserată obligativitatea comandării de 
către partidele politice, ale căror venituri sau cheltuieli anuale depăşesc un milion de lei, să 
comande auditul rapoartelor privind gestiunea financiară cel puţin o dată la 3 ani. Raportul 
de audit, împreună cu raportul anual privind gestiunea financiară vor fi expediate Comi-
siei Electorale Centrale şi Curţii de Conturi, în cazul primirii de către partid a alocaţiilor 
din bugetul de stat.

La capitolul donaţii, grupul de lucru a ţinut cont de recomandările formulate în acest sens 
şi a propus următoarele amendamente:

Reducerea limitelor pentru contribuţii individuale (persoana fizică – 20 de salarii medii 
lunare pe economia naţională, persoana juridică – 40 de salarii medii lunare pe economia 
naţională). Aceste limite au fost stabilite şi pentru perioada electorală. În schimb, s-a propus 
majorarea plafonului maxim al surselor totale de venit obţinute de un partid politic în urma 
donaţiilor de la 0,1% la 0,25% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv. 
Diminuarea plafoanelor contribuţiilor individuale reprezintă una dintre recomandările înainta-
te de Consiliul Europei.

GRECO, printre recomandările sale, a indicat ca donaţiile în natură şi serviciile prestate în 
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condiţii avantajoase să fie contabilizate şi identificate în mod cuvenit. În acest context, pro-
iectul de lege descrie mai detaliat tipurile de donaţii (donaţii în formă de proprietăţi, bunuri, 
servicii gratuite sau cu condiţii mai favorabile decît valoarea comercială (de piaţă), achi-
tarea unor bunuri şi servicii utilizate de partid). Aceste donaţii se reflectă în contabilitatea 
partidului la valoarea lor de piaţă.

Proiectul de lege detaliază procedura de depunere şi recepţionare a donaţiilor de către par-
tidele politice. Astfel, ţinînd cont şi de recomandările GRECO (utilizarea sistemului bancar în 
scopul asigurării transparenţei în procesul de acumulare a donaţiilor şi efectuarea cheltuielilor), 
în proiect au fost incluse reglementări potrivit cărora donaţiile în bani pentru un partid politic 
se efectuează prin operaţiuni ale sistemului bancar (card bancar, transfer direct), iar identitatea 
donatorului se indică în documentul bancar. În cazul în care donatorul nu deţine cont bancar 
şi donaţia se efectuează în numerar, banii se depun la contul bancar al partidului. În cazul în 
care banii se vor depune în numerar la partid, persoana fizică confirmă depunerea donaţiei prin 
semnarea unei declaraţii pe propria răspundere, care va fi păstrată de partid şi va fi anexată la 
documentele contabile. Formularul declaraţiei privind donaţia este aprobat de Comisia Electo-
rală Centrală (recomandare formulată şi de Consiliul Europei.

Totodată, printre amendamentele propuse se impune necesitatea deschiderii de către parti-
dele politice a unui cont bancar special unde vor fi transferate toate contribuţiile băneşti acor-
date partidelor, inclusiv donaţiile şi cotizaţiile de membru. În scopul asigurării respectării trans-
parenţei în procesul finanţării partidelor politice, rechizitele acestui cont bancar se vor plasa 
pe pagina web a partidului, se vor indica în rapoartele anuale privind gestiunea financiară a 
partidului şi se vor comunica Comisiei Electorale Centrale.

Cu referire la cotizaţiile de membru de partid, prin proiectul de lege s-a propus delimi-
tarea exhaustivă a sumelor cotizaţiilor percepute de sumele donaţiilor efectuate în favoarea 
partidelor politice, cotizaţia şi donaţia fiind reflectate separat în contabilitatea partidului şi în 
rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia. Acest amendament se fundamentează şi pe 
recomandarea GRECO, potrivit căreia se impune necesitatea întreprinderii măsurilor adecvate 
pentru limitarea riscurilor ca cotizaţiile de membru percepute de partide să fie folosite pentru 
ocolirea regulilor de transparenţă care se aplică pentru donaţii.

O atenţie sporită a fost acordată capitolului finanţării din bugetul de stat a partidelor po-
litice, precum şi modului de utilizare a acestor surse. Amendamentele înaintate la acest com-
partiment au avut drept scop crearea unor condiţii mai echitabile pentru subiecţii care vor fi în 
drept să pretindă la alocaţiile de stat şi să lărgească cercul acestora. Criteriile propuse pentru 
determinarea cercului de subiecţi, care vor putea pretinde la alocaţiile de la bugetul de stat, 
au fost diversificate, avînd la bază atît rezultatele obţinute în alegeri (mandate atribuite), cît şi 
cuantumul cheltuielilor efectuate şi declarate în campania electorală, precum şi în funcţie de 
nivelul asigurării principiului gender, în promovarea femeilor pe liste de candidaţi în alegeri, 
proporţional cu numărul mandatelor obţinute de candidaţi femei.

Proiectul de lege elaborat conţine reglementări menite să înlăture lacunele şi contradicţiile exis-
tente la capitolul asigurării controlului asupra modului de finanţare a partidelor politice şi a campa-
niilor electorale, să determine organele abilitate cu prerogativa de a supraveghea această activitate 
şi de a întreprinde măsurile de rigoare. La fel, amendamentele înaintate ţin să clarifice sistemul de 
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sancţionare, termenele de examinare a 
cauzelor ce vizează finanţarea activităţii 
partidelor politice şi campaniilor electo-
rale, subiecţii unor astfel de cauze, com-
petenţele organelor de control la acest 
capitol. 

În acest context, se precizează că 
potrivit noilor reglementări, în calita-
te de organ independent de suprave-
ghere şi control în domeniul finanţă-
rii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, Comisia Electorală Cen-
trală va fi responsabilă de elabora-
rea instrucţiunilor şi ghidurilor detaliate privind virarea, recepţionarea şi evidenţa donaţiilor, 
a contribuţiilor non-financiare în beneficiul partidelor politice şi al concurenţilor electorali, 
despre utilizarea acestora conform destinaţiilor, precum şi alte aspecte ce vizează finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electorale; examinarea sesizărilor privind încălcarea legis-
laţiei din domeniul finanţării partidelor politice şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei 
din domeniul finanţării campaniilor electorale; aplicarea sau solicitarea aplicării sancţiunilor 
prevăzute de Codul electoral şi Legea privind partidele politice pentru încălcarea prevederilor 
despre finanţarea campaniilor electorale/partidelor politice, sesizarea organelor competente în 
privinţa încălcărilor ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau pentru încăl-
carea fiscală.

Reieşind din faptul că Comisia Electorală Centrală va fi organul abilitat cu prerogativa de 
supraveghere şi control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, aceasta va fi 
în drept să aplice sancţiuni privind lipsirea de dreptul la alocaţiile de la bugetul de stat pentru 
partidele politice care au comis încălcări la acest capitol.

Totodată, potrivit propunerilor de amendare, Comisia Electorală Centrală va avea com-
petenţa de agent constatator, în persoana preşedintelui acesteia, fiind abilitată cu atribuţii de 
constatare a cauzelor contravenţionale şi de întocmire a proceselor-verbale pe aceste cauze. 
Procesele-verbale cu privire la respectivele contravenţii se vor remite spre examinare în fond 
instanţei de judecată competente. 

În esenţă, Comisia Electorală Centrală, în calitatea sa de agent constatator, va constata 
cauzele contravenţionale ce vizează neprezentarea de către concurenţii electorali a rapoartelor 
privind finanţarea campaniei electorale în termenele şi în formatul stabilite; încălcarea dispo-
ziţiilor legislaţiei privind regulile de evidenţă şi utilizare a patrimoniului partidelor politice şi 
a mijloacelor din fondul electoral, inclusiv neprezentarea datelor de identificare a donatorilor; 
neprezentarea de către partidele politice a raportului anual privind gestiunea financiară în 
termenul şi formatul stabilit conform legii de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv pre-
zentarea datelor incomplete în raport; utilizarea contrar destinaţiei a alocaţiilor de la bugetul 
de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral.

Tot în acest context, se precizează că au fost propuse amendamente la legislaţia penală 
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şi cea contravenţională, fiind descri-
se noi componenţe de infracţiuni şi 
de contravenţii la capitolul finanţării 
partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, fapt care va permite con-
statarea şi sancţionarea adecvată a 
subiecţilor ce se fac vinovaţi de co-
miterea acestor fapte. 

Pornind de la faptul că examina-
rea şi constatarea încălcărilor la capi-
tolul finanţării campaniilor electorale 
îşi au relevanţă doar în perioada elec-
torală, ale căror consecinţe nu pot fi 

remediate după expirarea acestei perioade, s-a propus înlăturarea termenelor de prescripţie la 
examinarea contestaţiilor în privinţa finanţării campaniilor electorale. Prin această măsură se 
propune aplicarea pîrghiilor de constrîngere, în funcţie de gravitatea faptelor săvîrşite, faţă de 
partidele politice care s-au înregistrat în calitate de concurenţi electorali şi care au comis încăl-
cări la capitolul finanţării campaniei electorale.

Amendamentele proiectului de lege înaintat spre aprobare au menirea de a reglementa 
mecanismul de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale în corespundere cu 
recomandările organismelor abilitate şi cu factorii interni, care influenţează acest proces, prin 
înlăturarea carenţelor şi contradicţiilor de ordin legislativ şi procedural la acest capitol, con-
tribuind esenţial la asigurarea transparenţei asupra modului de desfăşurare a activităţilor de 
finanţare şi la sporirea nivelului de încredere în rolul şi importanţa partidelor politice la con-
stituirea unui stat bazat pe principii democratice, precum şi în organele abilitate cu competenţa 
de a supraveghea modalitatea de finanţare a activităţii acestora. 

În final, prerogativa de legiferare aparţine organului legislativ care, ţinînd cont sau nu de 
propunerile formulate de către grupul de lucru, urmează să asigure aplicarea recomandărilor 
GRECO la capitolul transparenţei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
adoptînd în acest sens modificările aferente la legislaţia naţională. Prin urmare, intervenţia le-
giuitorului este una inerentă şi necesită a fi întreprinsă în cele mai proxime termene. 
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Pilonul unui stat democrat repre-
zintă voinţa poporului de a constitui 
baza puterii de stat prin alegeri libe-
re, care au loc periodic prin sufragiu 
universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat.

Statul garantează realizarea drep-
turilor electorale şi politice ale parti-
cipanţilor la procesul electoral, asi-
gurînd un sistem eficient de recurs 
împotriva tentativelor de suprimare a 
drepturilor garantate. 

Situaţii de conflict între partici-
panţii la relaţiile de drept electoral 

sînt inevitabile în cursul oricărei campanii electorale. Acest fapt nu urmează a fi calificat drept 
o verigă slabă a sistemului electoral, ci, dimpotrivă, reprezintă manifestarea unei atitudini, re-
acţii faţă de procesul electoral. 

Orice scrutin electoral se desfăşoară în condiţii de competitivitate între principalii actori 
ai procesului electoral – concurenţii electorali. Astfel, este logic şi firesc ca fiecare con-
curent electoral să se asigure asupra faptului respectării de către adversarul său a regulilor 
prestabilite.

Totodată, competitorii electorali au menirea de a supraveghea modul în care activează or-
ganele electorale. Or, în mare parte, de acţiunile şi deciziile acestora depinde realizarea drep-
turilor politice ale concurenţilor electorali.

În acelaşi timp, cei care decid asupra modului de formare a puterii de stat – alegătorii, tre-
buie să aibă certitudinea că procesul electoral se desfăşoară pe principii de legalitate, echitate, 
admisibilitate şi maximă transparenţă, iar în condiţiile, în care principiile de drept nu sunt 
garantate, să fie abili de a contesta iregularităţile admise în faţa unei instituţii judiciare com-
petente. 

Făcînd o retrospectivă asupra amendamentelor suportate de legislaţia electorală, precum 
şi asupra procesului de depunere, examinare şi soluţionare a contestaţiilor, putem identifica 
următoarele aspecte care au avut un impact semnificativ aspra nivelului de aplicare a procedu-
rilor judiciare în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Subiecţii şi obiectul unei contestaţii
La capitolul subiecţii unei contestaţii, legislaţia electorală nu a suferit modificări, garantînd 

dreptul de a depune contestaţii următoarelor categorii de subiecţi implicaţi în procesul electo-
ral: alegătorul şi concurentul electoral.

Astfel, în urma efectuării unui studiu analitic asupra categoriei de autori şi a numărului 
contestaţiilor depuse de către aceştia la CEC în perioada organizării scrutinelor electorale din 
2007, 2009, 2012 şi 2011, pot fi remarcate următoarele cifre:

 • alegerile locale generale din 03.06.2007 – la CEC au parvenit 267 de contestaţii, dintre 
care: 204 din partea concurenţilor electorali, 63 din partea alegătorilor;
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 • alegerile parlamentare din 5.04.2009 – au fost depuse 186 de contestaţii, dintre care: 
concurenţi electorali – 167, alegători – 4, alţi subiecţi – 15;

 • alegerile parlamentare anticipate din 29.07.2009 – au fost depuse 74 de contestaţii, din-
tre care: concurenţi electorali – 70, alegători – 1, alţi subiecţi – 3;

 • referendumul republican constituţional din 5.09.2010 – au fost depuse 10 contestaţii, 
dintre care: participanţi la referendum – 9, alţi subiecţi – 1;

 • alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 – au fost depuse 89 de contestaţii, din-
tre care: concurenţi electorali – 69, alegători – 8, alţi subiecţi – 12;

 • alegerile locale generale din 05.06.2011 – la CEC au parvenit 108 contestaţii, dintre 
care: 47 din partea concurenţilor electorali, 7 din partea alegătorilor, alţi subiecţi – 54. 

În context, este de menţionat că cea mai stringentă problemă cu care se confruntă or-
ganele electorale la capitolul „subiecţii unei contestaţii” este cea cu privire la faptul că în 
anumite situaţii se depun contestaţii de către subiecţii în drept, fără însă a se indica care 
drepturi sau interese legitime le-au fost lezate prin adoptarea unei hotărîri, săvîrşirea sau 
abţinerea de la săvîrşirea unor acţiuni. Într-un cuvînt, unii subiecţi „abuzează” de acest 
drept. 

De la adoptarea Codului electoral şi pînă în prezent, prevederile legislaţiei electorale 
referitoare la obiectul unei contestaţii au suferit mai multe modificări, care au avut drept 
scop lărgirea acestuia. Iniţial, alegătorii sau concurenţii electorali puteau contesta doar 
acţiunile şi hotărîrile organelor electorale. Ulterior, obiectul contestaţiei a fost comple-
tat prin introducerea pe lîngă „acţiunile” organelor electorale şi a noţiunii „inacţiunile” 
acestora. Mai mult ca atît, luînd în considerare faptul că majoritatea contestaţiilor vizau 
acţiunile şi/sau inacţiunile concurenţilor electorali, obiectul contestaţiei a fost completat 
şi în acest sens.

a) În prezent, în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul electoral, pot fi contestate: acţiunile 
(inacţiunile) şi hotărîrile organelor electorale;

b) acţiunile (inacţiunile) concurenţilor electorali.
Cu referire la obiectul contestaţiilor, se menţionează că în majoritatea cazurilor CEC a fost 

sesizată asupra încălcării legislaţiei electorale, precum:
 • modalitatea de efectuare a agitaţiei electorale de către concurenţii electorali, inlcusiv în 

ziua alegerilor şi cea precedentă zilei alegerilor;
 • nereflectarea în rapoartele financiare a cheltuielilor legate de difuzarea şi plasarea pu-

blicităţii electorale sau reflectarea unor informaţii neveridice; 
 • finanţarea şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale; 
 • utilizarea resurselor administrative; 
 • nesuspendarea din funcţie a candidaţilor concurenţilor electorali/realizarea atribuţiilor 

de serviciu în condiţiile suspendării din funcţie; 
 • erorile comise la înscrierea datelor despre alegători în listele electorale; 
 • modul de constituire a organelor electorale ierarhic inferiore, precum şi acţiunile/inac-

ţiunile altor instituţii/organizaţii etc. 
La prima vedere se apreciază că prevederile Codului electoral indică în mod expres care 

este obiectul unei contestaţii. În practică însă, organele electorale se confruntă cu problema 
identificării acelor acţiuni sau inacţiuni ce pot fi contestate, care este limita de contestare a 



82

acestora (ex. contestarea acţiunilor unor membri ai organelor electorale/candidaţilor de pe lis-
ta concurenţilor electorali/acţiunilor unor instituţii, organizaţii pubilce sau private). În aceste 
condiţii se impune necesitatea descrierii mai ample a obiectului unei contestaţii, identificarea 
acţiunilor/ inacţiunilor care pot fi contestate, procedura în cazul în care faptele contestate nu 
vizează obiectul unei contestaţii electorale. 

Forma unei contestaţii 
Reieşind din prevederile Codului electoral, contestaţia se întocmeşte în formă scrisă 

şi trebuie să conţină descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul 
legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o de-
pune57.

În mare parte, autorii contestaţiilor ţin cont de cerinţele specificate la art. 65 alin. (5) din 
Codul electoral, atunci cînd întocmesc şi depun o contestaţie în organul electoral. Totodată, 
în procesul de recepţionare şi examinare a contestaţiilor, calitatea probelor prezentate este 
nesatisfăcătoare. De cele mai multe ori, contestaţiile depuse nu sînt însoţite de probe care să 
confirme faptele invocate de către contestatar, iar în cazul prezentării anumitor probe, acestea 
se dovedesc a fi de o proastă calitate (ex. CD-urile, xerocopiile). 

În consecinţă, organele electorale întîmpină dificultăţi în procesul de administrare a pro-
belor, iar acest fapt contribuie la tergiversarea procesului de examinare a contestaţiilor, influ-
enţînd negativ asupra operativităţii soluţionării acestora. Întrucît probele reprezintă una dintre 
cerinţele pe care trebuie să le conţină o contestaţie, iar de prezenţa şi calitatea acestora depinde 
în mare parte procesul de examinare a contestaţiilor, organele electorale sînt puse în situaţia de 
a solicita contestatarului prezentarea probelor/suplinirea acestora, chiar dacă aceasta reprezin-
tă o condiţie de formă, pe care trebuie s-o întrunească orice contestaţie, iar respectarea acesteia 
este pusă pe seama părţii care depune contestaţia. 

Termenul de depunere şi examinare a contestaţiilor
În toate cazurile, termenul de depunere a contestaţiilor este de 3 zile calendaristice de la 

data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Calcularea termenului de 
depunere începe cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată in-
acţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.

Modificările operate la Codul electoral în iunie 2010 au avut un impact pozitiv asupra mo-
dului de calculare şi determinare a momentului depunerii unei contestaţii. Astfel, pentru prima 
dată, ca unitate de măsură a timpului în care urmează a fi depusă o contestaţie a fost stabilită 
prin zi calendaristică, iar termenul în care începe a curge este ziua imediat următoare zilei în 
care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea. (Ante-
rior, se întîmpinau dificultăţi la acest capitol, în special la calcularea zilelor de odihnă sau de 
sărbătoare).

În majoritatea cazurilor, termenul de prescripţie pentru depunerea contestaţiilor este res-
pectat de către contestatari, fiind cunoscute doar cîteva cazuri în care contestaţiile au fost res-
pinse, ca fiind depuse tardiv.

În ceea ce priveşte termenul de examinare a contestaţiilor, Codul electoral prevede:
57 Anexa nr.1 la Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale 
în perioada electorală, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010.
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 • 3 zile calendaristice (de la depu-
nere, dar nu mai tîrziu de ziua ale-
gerilor) – examinarea contestaţi-
ilor privind acţiunile/inacţiunile 
şi hotărîrile consiliilor electorale 
de circumscripţie şi ale birourilor 
secţiilor de votare;

 • 5 zile calendaristice (de la depu-
nere, dar nu mai tîrziu de ziua 
alegerilor) - examinarea contesta-
ţiilor privind acţiunile/inacţiunile 
concurenţilor electorali, precum 
şi acţiunile/inacţiunile şi hotărî-
rile Comisiei Electorale Centrale. 
Delimitarea competenţelor în procesul de examinare a contestaţiilor:
În procesul de examinare a contestaţiilor, Comisia Electorală Centrală s-a confruntat 

cu problema delimitării competenţei jurisdicţionale, întrucît contestatarul avea posibili-
tatea de a alege organul electoral la care să depună contestaţia, fără a respecta ierarhia. 
De asemenea, se menţionează că subiecţii electorali dispuneau de posibilitatea alegerii 
organului competent de a examina litigiile electorale atît pe verticală la nivelul organelor 
electorale, cît şi pe linie orizontală, adică alegerea unui organ electoral sau adresarea în 
instanţele de judecată. 

În acest sens, pentru a evita conflictele de jurisdicţie, au fost definite mai clar responsa-
bilităţile diferitor organe care examinează contestaţiile şi sesizările prin adoptarea de către 
Parlament a Legii nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, potrivit căreia a fost stabilită următoarea 
competenţă: 

1) competenţa organelor electorale – contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor se examinează de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora (art.65 
alin.(2) din Codul electoral):

- Comisia Electorală Centrală ;
- Consiliile electorale de circumscripţie;
- Birourile electorale ale secţiilor de votare;
2) competenţa altor organe:
a) instanţele de judecată - contestaţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise; 

contestaţiile privind refuzul de a difuza sau de a publica publicitate electorală, contra 
plată sau gratuit; contestaţiile asupra deciziilor organelor electorale şi ale Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului;

b) Consiliul Coordonator al Audiovizualului - contestaţiile privind reflectarea campaniei 
electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova (art.65 alin.
(3) din CE);

c) alte organe – cazurile cînd se constată că examinarea acţiunilor descrise în contestaţie 
ţine de competenţa altor instituţii (organele procuraturii, organele afacerilor interne, 
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organele administraţiei publice locale 
etc.).

În pofida acestor modificări, în 
cadrul alegerilor locale generale din 
5.06.2011 au fost stabilite mai multe 
cazuri în care contestatarii adresau, în 
acelaşi timp, una şi aceeaşi contesta-
ţie mai mult organe abilitate cu com-
petenţa de a examina litigiile electo-
rale. Astfel, o contestaţie era depusă 
concomitant la biroul electoral, con-
siliul electoral şi Comisia Electorală 
Centrală ori la unul din organele elec-
torale şi în instanţa de judecată. Acest 

fapt a influenţat asupra operativităţii şi eficienţei examinării contestaţiilor.

Măsurile întreprinse de către organele electorale în urma recepţionării contestaţiei
1) Examinarea în fond a contestaţiei cu adoptarea hotărîrii;
2) Transmiterea spre examinare conform competenţei – în cazul în care în urma veri-

ficării se stabileşte că examinarea nu ţine de competenţa organului electoral respectiv, 
contestaţia, precum şi materialele anexate la ea se transmit, prin scrisoare de însoţire, 
spre examinare conform competenţei, în cel mult 2 zile calendaristice de la data recep-
ţionării (art.66 alin.(5) din Codul electoral); 

3) Restituirea contestaţiei depunătorului – în cazul în care obiectul contestaţiei depuse 
nu constituie contestarea unor acţiuni/inacţiuni ale concurenţilor electorali sau acţiuni/
inacţiuni, precum şi hotărîri ale organelor electorale, aceasta nu se examinează şi se 
restituie depunătorului, ca fiind depusă contrar prevederilor art. 65 alin. (1) din Codul 
electoral.

În procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor pe parcursul scrutinelor din 2007, 
2009, 2010 şi 2011, Comisia Electorală Centrală a întreprins următoarele măsuri:

 • alegerile locale generale din anul 2007 – din 267 de contestaţii recepţionate, 99 au fost 
remise după competenţă consiliilor electorale de circumscripţie, iar asupra a 80 de con-
testaţii au fost adoptate hotărîri, prin care 40 de contestaţii au fost admise, iar 40 au fost 
respinse ca fiind neîntemeiate. La fel, 88 de contestaţii au fost examinate, asupra cărora 
s-a dat răspuns prin scrisoare contestatarilor;

 • alegerile parlamentare din 5.04.2009 – din cele 186 de contestaţii depuse, 25 au fost 
remise spre examinare după competenţă consiliilor electorale de circumscripţie şi altor 
autorităţi. Asupra a 107 contestaţii au fost adoptate 91 de hotărîri, prin care 13 contesta-
ţii au fost admise integral, 31 – admise parţial, iar 63 au fost respinse ca fiind neînteme-
iate sau din lipsă de probe. La 41 de contestaţii solicitantului i-a fost remis răspuns prin 
scrisoare. 9 contestaţii au fost retrase de către contestatar, iar 1 contestaţie a fost depusă 
de o persoană neîmputernicită;

 • alegerile parlamentare anticipate din 29.07.2009 – au fost depuse 74 de contestaţii, din-
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tre care: 3 au fost remise spre examinare după competenţă consiliilor electorale de cir-
cumscripţie şi altor autorităţi. Asupra a 50 de contestaţii au fost adoptate 37 de hotărîri, 
prin care 3 contestaţii au fost admise integral, 15 – admise parţial, iar 27 au fost respinse 
ca fiind neîntemeiate sau din lipsă de probe. 5 contestaţii au fost transmise organelor 
competente spre soluţionare. La 16 contestaţii a fost remis răspuns solicitantului prin 
scrisoare. O contestaţie a fost examinată de organul electoral teritorial, iar 4 contestaţii 
au fost retrase de către contestatar;

 • referendumul republican constituţional din 5.09.2010 – au fost depuse 10 contesta-
ţii, dintre care: 1 a fost restituită contestatarului, iar 2 au fost remise spre examinare 
conform competenţei. O contestaţie a fost examinată de organul electoral inferior, iar 
1 contestaţie a fost retrasă de către contestatar. Asupra celorlalte contestaţii au fost 
adoptate hotărîri, prin care 1 contestaţie a fost admisă parţial, 3 au fost respinse ca fiind 
neîntemeiate, iar 1 contestaţie a fost remisă organului competent spre investigare şi so-
luţionarea cazului semnalat;

 • alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 – din cele 89 de contestaţii recepţi-
onate, au adoptat 36 de hotărîri pe marginea a 47 de contestaţii, prin care: 21 au fost 
admise, 8 admise parţial, 16 respinse ca fiind neîntemeiate, lipsă de probe sau tardive, 
iar asupra a 2 din ele s-a luat act şi s-a stabilit că examinarea obiectului acestora nu ţine 
de competenţa Comisiei. S-a răspuns prin scrisoare la 7 contestaţii, iar 17 contestaţii au 
fost restituite prin scrisori de însoţire ca fiind depuse de persoane neîmputernicite şi/sau 
nu constituie obiectul unei contestaţii. 15 contestaţii au fost transmise spre examinare 
conform competenţei, iar 2 contestaţii au fost retrase de către contestatari. O contestaţie 
a fost examinată de către organul electoral ierarhic inferior;

 • alegerile locale generale din 05.06.2011 – din cele 108 contestaţii recepţionate, CEC 
a adoptat 30 de hotărîri asupra a 31 de contestaţii, prin care: 7 au fost admise, 7 
admise parţial, 15 respinse ca fiind neîntemeiate, tardive sau depuse de o persoană 
neîmputernicită, iar asupra a 2 contestaţii s-a luat act şi s-au remis pentru examinare, 
conform competenţei. Totodată, s-a răspuns prin scrisoare la 14 contestaţii, iar la 5 
Comisia a explicat contestatarilor despre dreptul acestora de a se adresa în instanţa de 
judecată. 8 contestaţii au fost restituite prin scrisori de însoţire ca fiind depuse de per-
soane neîmputernicite şi/sau nu constituie obiectul unei contestaţii. 42 de contestaţii 
au fost transmise spre examinare conform competenţei, iar 3 au fost depuse concomi-
tent la 2 organe electorale de nivel diferit, fiind examinate de organul electoral abilitat 
conform art. 65 alin. (2) din Codul electoral. În cazul 1 contestaţii, contestatarul a 
fost informat asupra procedurii de depunere a contestaţiilor cu respectarea ierarhiei 
organelor electorale. 1 contestaţie a fost restituită depunătorului pe motivul existen-
ţei unei hotărîri judecătoreşti definitive pe marginea acesteia, iar 3 au fost retrase de 
către contestatari. 

Aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei electorale
În cadrul soluţionării contestaţiilor, Comisia Electorală Centrală s-a confruntat cu proble-

ma determinării competenţei de aplicare a răspunderii juridice, întrucît art. 69 din Codul elec-
toral stabileşte prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a aplica sancţiuni doar faţă de 



86

concurenţii electorali, însă în calitate de părţi ale unei contestaţii figurau şi alţi subiecţi decît 
concurenţii electorali.

Totodată, prevederile acestui articol au suportat modificări ca rezultat al identificării la-
cunelor în procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul răspunderi juridice, precum şi în ve-
derea uniformizării cadrului legal pentru asigurarea atingerii scopului unei sancţiuni juridice 
– educarea şi corectarea subiecţilor vinovaţi de comiterea încălcărilor electorale şi prevenirea 
săvîrşirii de noi încălcări.

Sub acest aspect, se precizează că legislaţia electorală a cunoscut mai multe tipuri de sanc-
ţiuni aplicate subiecţilor care se făceau vinovaţi de comiterea încălcărilor acesteia. Astfel, înce-
pînd cu anul 2005 (Legea nr. 176-XVI din 22 iulie 2005), Codul electoral prevedea două tipuri 
de sancţiuni, şi anume avertismentul şi amenda. Este de remarcat faptul că sancţiunea sub 
formă de „amendă” nu şi-a găsit aplicabilitate, fiind exclusă la puţin timp de la introducerea 
acesteia, şi anume prin Legea nr. 79-XVI din 16 aprilie 2006. Mai mult ca atît, tot prin Legea 
nr. 79-XVI din 16 aprilie 2006, Comisia Electorală Centrală a fost lipsită de competenţa de a 
aplica sancţiuni pentru încălcări ale legislaţiei electorale.

În aceste condiţii, pe parcursul campaniei electorale din 2007, în procesul de examina-
re a contestaţiilor şi constatării încălcărilor legislaţiei electorale, CEC nu a avut pîrghii de 
sancţionare. 

Problema ce ţine de competenţa Comisiei Electorale Centrale la aplicarea sancţiunilor, 
sesizată în perioada alegerilor locale generale din 2007, a fost remarcată şi de către experţii 
în domeniu, care au opinat că CEC trebuie să dispună de unele pîrghii eficiente pentru a 
dirija procesul electoral în cazul încălcării legislaţiei electorale. Luînd în considerare expe-
rienţa diferitor ţări la acest capitol, precum şi existenţa unor reglementări anterioare, ulterior 
excluse din Codul electoral, au fost înaintate propuneri de introducere a unor prevederi clare 
ce ar permite Comisiei Electorale Centrale să poată interveni eficient pentru înlăturarea în-
călcărilor stabilite. 

Prin urmare, modificările operate la Codul electoral prin Legea nr. 76-XVI din 10 aprilie 
2008, au permis Comisiei Electorale Centrale pe parcursul campaniilor electorale din anii 
2009, 2010 şi 2011 să intervină în cazul în care era sesizată asupra încălcării legislaţiei electo-
rale comise de către unii subiecţi implicaţi în procesul electoral şi să aplice măsuri de sancţio-
nare faţă de aceştia. 

O lacună a legislaţiei electorale identificată de către Comisie a constituit lipsa competen-
ţei organelor electorale inferioare de a aplica măsuri de sancţionare a subiecţilor care încalcă 
legislaţia electorală. Această incapacitate a organelor electorale inferioare de tragere la răs-
pundere juridică se răsfrîngea negativ asupra procesului electoral, în mod special, în cadrul 
alegerilor locale generale sau locale noi. De aceea, CEC după alegerile din 2009 a propus 
Parlamentului completarea Codului electoral cu prevederi ce ar stabili pentru consiliile elec-
torale de circumscripţie prerogativa de a aplica sancţiuni, întrucît în cazul constatării încăl-
cărilor la examinarea contestaţiilor acest organ se dovedeşte a fi neputincios, iar activitatea 
sa – ineficientă. 

Această lacună a fost înlăturată prin adoptarea Legii nr. 119 din 18 iunie 2010 cu privire la 
modificare şi completarea Codului electoral, potrivit căreia: 
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 • Avertismentul se aplică prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale în cazul oricăror 
alegeri, precum şi prin hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie – în cazul ale-
gerilor locale.

 •  Anularea înregistrării se aplică, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul 
alegerilor locale, şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărîre 
judecătorească definitivă în condiţiile art. 69 alin. (4) din Codul electoral. 

Contestarea hotărîrilor CEC în instanţa de judecată
Potrivit art. 66 alin. (3) din Codul electoral, contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Co-

misiei Electorale Centrale se depun la Curtea de Apel Chişinău. Astfel, pe parcursul perioadei 
de desfăşurare şi organizare a alegerilor, în instanţa de judecată au fost contestate acţiunile şi 
hotărîrile CEC, după cum urmează:

 • alegerile parlamentare din 5.04.2009: 21 de hotărîri au fost menţinute în vigoare prin 
hotărîre judecătorească definitivă, iar cererile de contestare a răspunsurilor Comisiei au 
fost respinse. 1 hotărîre a fost anulată parţial, iar 2 integral;

 • alegerile parlamentare anticipate din 29.07.2009: 22 de hotărîri au fost menţinute în vi-
goare prin hotărîre judecătorească definitivă, iar în 2 cazuri CEC a fost obligată să ofere 
un răspuns suplimentar. 3 hotărîri au fost anulate integral şi una parţial; 

 •  referendumul republican constituţional din 5.09.2010: 7 hotărîri, dintre care 6 hotărîri 
au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecătorească definitivă, iar o hotărîre a fost 
anulată integral;

 • alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010: Concurenţii electorali/membrii parti-
delor politice au contestat la Curtea de Apel Chişinău 8 hotărîri ale Comisiei, iar 82 de 
hotărîri au fost contestate de către un singur cetăţean. Dintre acestea, 89 au fost menţi-
nute în vigoare prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi doar 1 (una) a 
fost anulată prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău;

 • alegerile locale generale din 05.06.2011: În instanţa de judecată au fost contestate răs-
punsurile prin scrisoare expuse pe marginea a 3 contestaţii, 2 fiind respinse ca nefonda-
te, iar în cazul unei acţiuni instanţa a admis parţial contestaţia, obligînd CEC să exami-
neze în fond contestaţia. Totodată, instanţa de judecată a dispus: respingerea acţiunilor 
înaintate ca fiind nefondate în cazul contestării a 4 hotărîri ale Comisiei; admiterea 
acţiunii şi anularea unei hotărîrii a CEC, restituirea unei cereri pe motivul că acţiunea 
înaintată nu ţine de competenţa instanţei judiciare. La fel, în instanţa de judecată au fost 
contestate şi inacţiunile Comisiei, fiind respinse cererile în toate cele 3 cazuri.

În concluzie, existenţa contestaţiilor şi implicit a litigiilor în procesul electoral trebu-
ie privită ca o parte inerentă a acestui proces. Mai mult, esenţa şi complexitatea litigiilor 
electorale din cadrul oricărui scrutin electoral sînt în măsură să contribuie la identificarea 
lacunelor de drept şi la stabilirea nivelului de realizare a activităţilor organelor electorale, 
precum şi aprecierea acestora atît la nivel naţional, cît şi internaţional, fapt care va determi-
na operarea promptă şi eficientă a modificărilor legislaţiei în domeniu şi luarea de atitudine 
faţă de persoanele care au admis încălcarea principiilor şi normelor de drept în cadrul acestui 
proces.
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8.1. SiSteMul inFoRMaȚional autoMatizat de Stat „aleGeRi”
Odată cu creşterea nivelului de informatizare a societăţii se diversifică formele şi metodele 

de organizare şi de desfăşurare a alegerilor şi a referendumurilor. În esenţă, procesul de alegere 
a autorităţilor publice eligibile, inclusiv prin implementarea procedeelor electronice în orga-
nizarea şi desfăşurarea alegerilor, reprezintă o modalitate de consolidare şi de coeziune civică 
a societăţii în cadrul unui stat democratic. Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral 
permite diminuarea substanţială a muncii manuale şi eficientizarea controlului asupra legalită-
ţii şi transparenţei procesului electoral.

În prezent, realizarea unor funcţii, cum ar fi întocmirea listelor electorale, este deja posibilă în 
baza Registrului de stat al populaţiei. Însă, odată cu dezvoltarea sistemului informaţional în Repu-
blica Moldova, asemenea funcţii vor deveni inutile sau vor fi modificate esenţial, întrucît cetăţenii 
Republicii Moldova, în perspectivă, vor avea posibilitate să voteze la orice secţie de votare, inde-
pendent de amplasarea teritorială a acesteia, inclusiv la secţiile de votare ale misiunilor diplomatice 
şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, sau nemijlocit prin intermediul 
portalului informaţional al Comisiei Electorale Centrale, fără prezenţa personală la secţia de votare 
(se vor lua în considerare specificul alegerilor locale şi cel al alegerilor parlamentare).

Obiectivul de perspectivă stabilit – de a desfăşura alegeri complet automatizate – va putea 
fi atins  după soluţionarea mai multor probleme de ordin organizaţional şi tehnic, cum ar fi: 
fundamentarea unui sistem modern de automatizare a tuturor proceselor electorale, identifica-
rea cetăţenilor în sistemul electoral electronic, implementarea totală a procedurii privind sem-
nătura digitală, formarea deprinderilor de utilizare pe scară largă de către cetăţenii Republicii 
Moldova a tehnologiilor informaţionale etc. 

De faptul ce fel de tehnologie va fi aleasă la prima etapă de implementare a prezentei 
concepţii depinde, în mare măsură, care vor fi cerinţele faţă de automatizarea celorlalte etape. 
Diapazonul deciziilor se extinde de la tehnologiile deja utilizate de Comisia Electorală Centra-
lă pînă la perspectiva votării complet electronice, cînd alegătorul se va identifica în sistemul 
informaţional automatizat cu ajutorul unui document mecanolizibil, va primi pe ecran lista 
concurenţilor electorali, prin apăsarea tastei îşi va da votul pentru un anume concurent şi va 
confirma alegerea făcută, după care sistemul îi va bloca posibilitatea de a vota repetat la altă 
secţie de votare. Va deveni inutilă întocmirea listelor electorale,  întrucît cetăţeanul va putea 
vota la orice secţie de votare şi numai o singură dată. Rezultatele votării se vor determina ime-
diat după încheierea votării, iar datele privind numărul de alegători, care au participat la vot, 
vor putea fi obţinute în orice moment pe parcursul votării.

Implementarea şi utilizarea unor asemenea tehnologii informaţionale în domeniul electoral 
sînt posibile numai după efectuarea modificărilor corespunzătoare ale cadrului legislativ-nor-
mativ. Informatizarea proceselor electorale este considerată drept o componentă importantă a 
Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”. În proce-
sul de inovare a sistemelor electorale, la fel, şi Comisia Electorală din Republica Moldova a 
început procesul de informatizare a proceselor electorale prin următoarele activităţi: 

În anul 2006, de către SA „INTEXNAUCA”, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, 
au fost elaborate Cerinţele-Business pentru Sistemul informaţional de stat „Alegeri” modulul 
„Registrul de stat al alegătorilor”.
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Apoi, în anul 2007, de către ÎS 
„Centrul de Telecomunicaţii Specia-
le” au fost elaborate Sarcina tehnică 
şi Proiectul tehnic. 

În anul 2008, Comisia Electorală 
Centrală în conlucrare cu Ministe-
rul Tehnologiilor Informaţionale au 
descris parametrii tehnici necesari 
pentru serverul destinat SI, totodată a 
fost elaborată şi specificaţia tehnică a 
softului necesar pentru SI.

Comisia Electorală Centrală a 
elaborat şi promovat proiectul de lege 
privind Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” şi la data 15 mai 
2008 de către Parlament a fost aprobată Legea Nr.101 cu privire la Concepţia Sistemului infor-
maţional automatizat de stat „Alegeri”.

Sistemul informaţional automatizat de stat „Alegeri” este elaborat în scopul automatizării 
proceselor de pregătire, de desfăşurare şi de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumu-
rilor. La primele etape de implementare, pînă la asigurarea organizaţional-tehnică şi ajustarea 
cadrului legislativ-normativ, valoare juridică vor avea exclusiv rezultatele numărării manuale 
a voturilor exprimate. 

Registrul de stat al alegătorilor este un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a 
alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei infor-
maţiei despre cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu sînt legal limitaţi 
în drepturile lor civile.

Ce a fost realizat
În vara anului 2010, a fost procurat serverul destinat sistemului, în subsolul clădirii Comisi-

ei Electorale Centrale a fost amenajată o cameră pentru server, conform standardelor necesare 
şi instalat serverul cu toate componentele adiţionale.

 În anul 2011 au fost demarate mai multe proiecte pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea 
automatizării procesului electoral, unele din acestea fiind o continuare a celor testate în cadrul 
scrutinelor din 2009 şi 2010, luînd la bază concluziile şi recomandările respective.

Este realizat blocul de funcţii „Pregătirea”, care prevede înregistrarea secţiilor de votare. 
Se înregistrează secţiile de votare constituite în baza secţiilor anterioare, precum şi cele nou-
formate. Se pot constitui, de asemenea, secţii de votare speciale pe lîngă spitale, sanatorii, ma-
ternităţi, precum şi pe lîngă alte instituţii sociale. În cazul desfăşurării alegerilor parlamentare 
şi referendumurilor republicane, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Repu-
blicii Moldova de peste hotare se constituie secţii de votare pentru lucrătorii acestor instituţii 
şi pentru membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările 
respective, indiferent de numărul acestora. 

La fel a fost implementat blocul de funcţii „Concurenţii”, care a permis înregistrarea elec-
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tronică a candidaţilor la funcţiile de primar şi consilier. La înregistrarea formaţiunilor politice 
în calitate de concurenţi electorali, în sistem au fost introduse şi datele candidaţilor de pe listele 
lor, ceea ce a permis generarea automată a buletinelor de vot.

La blocul de funcţii „Votarea”, la momentul încheierii alegerilor a fost întocmit automat 
un raport, pe fiecare circumscripţie electorală, cu date privind rata de participare la votare şi 
numărul de mandate obţinute de fiecare concurent electoral. 

După procesarea electronică de către consiliile electorale de circumscripţie a proceselor-
verbale cu privire la rezultatele votării, pe site-ul CEC au fost plasate automat din baza de date 
SIAS „Alegeri” circa 38 mii de rapoarte privind totalizarea alegerilor în limbile de stat şi rusă, 
oferind persoanelor interesate posibilitatea de a lua cunoştinţă de datele respective.

Pentru a asigura un progres continuu în automatizarea activităţilor electorale, care au fost 
incluse în Planul strategic al CEC pentru anii 2012-2015, capitolul respectiv prevede acţiuni 
în vederea implementării complete a SIAS „Alegeri” pentru alegerile din 2015 şi utilizarea 
deplină a SIAS „Alegeri” de către organele electorale inferioare (cu excepţia E-voting). 

Arhitectura sistemului
SIAS „Alegeri” este o arhitectură web care constă dintr-o serie de module ce leagă în mod 

direct anumite activităţi ale alegerilor pentru a forma un sistem integrat.
La implementarea SIAS „Alegeri” se foloseşte Limbajul de programare C#, Baza de date 

MS SQL Server 2008, Sistemul de operare Windows 2008 Server.

Meniul principal al SIAS „Alegeri”

A. Selectarea limbii – Utilizatorul face click pe caseta derulantă pentru a selecta limba dorită. 
a. Statutul – SIAS „Alegeri” va oferi un feedback în timp util privind acţiunile utilizatoru-

lui. Culoarea textului va indica, de asemenea, gradul de severitate a erorii: 
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b. Negru – Informaţii generale, cum ar fi confirmarea acţiunii utilizatorului.
c. Albastru – Ceva a fost selectat şi utilizatorul trebuie să fie atent, de ex. un avertisment 

că alegătorul găsit nu este din secţia de votare respectivă. 
B. Roşu – A apărut o eroare şi SIAS nu a putut procesa cererea, de ex. introducerea dublă a 

numărului secţiei de votare. În aceste cazuri, utilizatorul trebuie să remedieze problema 
şi să retrimită cererea.

C. Titlul paginii – Elementul din meniu care este selectat la moment (F) va fi afişat ca titlul 
paginii. Aceasta este o indicaţie a sarcinii sau a acţiunii cu care este în prezent ocupat 
utilizatorul, cum ar fi Alegător sau Delimitare. 

D. Utilizator logat – Este afişat numele utilizatorului curent. Toate acţiunile şi modificări 
vor fi înregistrate în dreptul numelui acestui utilizator. 

E. Ieşire – Utilizatorul trebuie să părăsească sistemul ori de câte ori îl lasă nesupravegheat. 
Acest lucru va preveni accesul neautorizat al sistemului. 

F. Opţiunile meniului – Numai acţiunile autorizate pentru utilizatorul înregistrat (D) vor 
fi afişate în meniu. 

G. Spaţiul de bază – Majoritatea acţiunilor vor avea loc în această zonă. 
H. Contacte – Dacă apare vreo problemă cu SIAS, toate informaţiile de contact necesare 

pot fi găsite aici. 

Testarea Registrului de stat al alegătorilor 

Blocul de funcţii “Lista electorală”, include funcţia de întocmire a listei electorale. Listele 
electorale sunt constituite la prima etapă în baza Registrului de stat al populaţiei, iar din mo-
mentul formării Registrului de stat al alegătorilor – în baza acestui registru. 

În listele electorale pot fi efectuate modificări în condiţiile şi termenele prevăzute de lege 
doar de persoanele avizate de Comisia Electorală Centrală.

Registrul de stat al alegătorilor este un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a ale-
gătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informa-
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ţiei despre cetăţenii Republicii Mol-
dova care au atins vîrsta de 18 ani şi 
nu sînt legal limitaţi în drepturile lor 
civile.

Ultima testare/implementare gra-
duală a Registrului de stat al alegăto-
rilor a fost realizat la alegerile locale 
noi din 13 mai 2012 în comuna Trifă-
neşti raionul Floreşti. Cele mai masi-
ve testări au fost efectuate de 3 ori pe 
un eşantion de 43 de secţii de votare 
la referendumul republican din 5 sep-
tembrie 2010, la alegerile parlamen-

tare din 28 noiembrie aceluiaşi an şi la alegerile locale generale din 5 iunie 2011, şi la turul 
doi de scrutin pentru alegerile primarului capitalei. După cum am menţionat, în 43 de secţii de 
votare din sectorul Centru al municipiului Chişinău a fost implementat Registrul de stat al ale-
gătorilor, care este parte componentă a Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”. 

În vederea implementării Registrului de stat al alegătorilor, definit în Codul electoral ca 
sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat 
colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţeni, Comisia Electorală 
Centrală, în ziua de 5 şi, respectiv, 19 iunie 2011, a desfăşurat un proiect-pilot de testare a Re-
gistrului (acesta constituind parte componentă a Sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri”) în 43 secţii de votare din sectorul Centru al municipiului Chişinău. 

Alegătorilor înscrişi în listele electorale din sectorul Centru, începînd cu secţia nr.111 pînă 
la secţia nr. 153, le-au fost distribuite în cutiile poştale foi volante (bilingve), iar la sediul 
secţiilor de votare au fost afişate postere, care informau despre posibilitatea de a participa la 
înregistrarea electronică. 

Pentru a realiza proiectul, s-au importat din baza de date a Întreprinderii de Stat „Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS „Registru”) datele utile despre per-
soanele cu drept de vot (cu domiciliul/reşedinţa valabilă în sectorul Centru) în baza de date a 
Comisiei Electorale Centrale. Aceste date au fost suprapuse peste listele electorale transmise 
de Pretura sectorului Centru, iar diferenţele apărute au fost eliminate manual. În acest fel s-au 
creat liste electorale electronice. 

Au fost selectaţi şi instruiţi 90 de operatori care au lucrat în ziua scrutinului la secţiile de 
votare menţionate. Lor li s-a pus la dispoziţie cîte un laptop conectat la Internet prin tehnologia 
3G şi pe fiecare calculator s-a instalat un soft special care forma conexiune securizată VPN cu 
serverul Comisiei Electorale Centrale. 

Pentru a fi înregistrat electronic, alegătorul trebuia să prezinte operatorului actul de identitate 
în baza căruia putea să participe la votare. Operatorul avea sarcina de a verifica dacă persoana are 
dreptul să voteze anume la această secţie sau dacă este înscrisă la o altă secţie de votare, ori dacă 
nu ar fi votat anterior. Sistemul afişa aceste date, după ce operatorul introducea seria şi numărul 
buletinului de identitate sau IDNP al alegătorului în cîmpul respectiv din sistem. 
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Odată cu confirmarea că alegătorul se regăseşte în lista electorală operatorul urma să bifeze 
şi butonul de participare la alegeri. În cazul în care alegătorul nu era înscris în lista electroni-
că, era îndrumat să verifice existenţa includerii datelor personale în lista electorală de bază pe 
suport de hîrtie, aflată la membrii biroului electoral al secţiei de votare. 

Proiecte-pilot similare s-au desfăşurat deja cu succes în alegerile locale din s. Ştefăneşti şi s. Se-
mionovca, r-nul Ştefan Vodă (noiembrie 2009) şi or. Sîngera, mun. Chişinău (mai 2010), precum şi la 
referendumul republican din 5 septembrie şi alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.   

Comisia Electorală Centrală urmează să realizeze, în scrutinele următoare, implementarea 
graduală a prevederilor referitoare la Registrul de stat al alegătorilor, parte componentă a Sistemu-
lui informaţional de stat „Alegeri”. În limita resurselor financiare disponibile, CEC tinde să imple-
menteze şi să utilizeze pe deplin, cu excepţia e-voting, acest sistem informaţional către anul 2015.

Testările registrului de stat al alegătorilor

Nr.
d/o

Data
desfăşurării alegerilor Raionul Localitatea Tipul 

alegerilor
Nr. 
s/v

1 29 noiembrie 2009 Ştefan Vodă com. Ştefăneşti Locale noi 1
2 13 mai 2010 Chişinău or. Sîngera Locale noi 5
3 5 septembrie 2010 Chişinău sec. Centru, mun. Chişinău Referendum 43
4 28 noiembrie 2010 Chişinău sec. Centru, mun. Chişinău Parlamentare 43
5 5, 19 iunie 2011 Chişinău sec. Centru, mun. Chişinău Locale generale 43
6 13, 27 mai 2012 Floreşti com. Trifăneşti Locale noi 2

Ce urmează a fi realizat
Pentru a fi finalizată implementarea SIAS „Alegeri” urmează să fie implementate următoa-

rele funcţionalităţi:  
a) înregistrarea membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare;
b) înregistrarea membrilor grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului, a 
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observatorilor acreditaţi în alegeri, 
reprezentanţilor concurenţilor electo-
rali etc;
c) eliberarea documentelor de înre-
gistrare şi de acreditare;
d) eliberarea legitimaţiilor persoane-
lor alese;
e) generarea modelelor de documente 
de organizare şi de dispoziţie;
f) votarea electronică. 

În perspectiva, procesul de vota-
re, cu utilizarea portalului informa-

ţional al Comisiei Electorale Centrale, va oferi alegătorului posibilitatea să participe la vot 
din orice punct al lumii. Votarea electronică poate fi realizată cu utilizarea mecanismelor 
semnăturii digitale, în cazul în care alegătorul posedă cheia privată a semnăturii digitale şi 
certificatul cheii publice valabil, eliberat în conformitate cu legislaţia în domeniul semnă-
turii digitale, ambele fiind pe un suport informaţional compatibil cu echipamentul şi softul 
SIAS „Alegeri”.

Totalmente urmează a fi realizate blocurile de funcţii/modulele „Rotaţia”şi „Controlul fi-
nanciar”, care includ următoarele funcţii:

a) evidenţa persoanelor eliberate din funcţiile elective;
b) evidenţa persoanelor care pot ocupa funcţia electivă vacantă, conform listelor candidaţilor 

supleanţi confirmate de către instanţa de judecată, fie conform rezultatelor alegerilor noi.
În SIAS „Alegeri” se vor înregistra, în baza declaraţiilor depuse de către concurenţii elec-

torali, toate mijloacele financiare folosite în campania electorală, inclusiv controlul asupra 
utilizării şi rambursării creditelor acordate de stat. 

Mecanismul controlului financiar va fi bazat pe prelucrarea informaţiei introduse în sistem 
şi pe rezultatele votării.

Sistemul informaţional are un rol important în obţinerea rezultatului veridic, rapid, şi cu 
un efort fizic (uman) redus. Pentru a înţelege rolul SIAS „Alegeri” în societate trebuie sa găsim 
o modalitate de a analiza interacţiunile şi interdependenţele complexe dintre o tehnologie şi 
contextul ei mai larg. Informatizarea proceselor electorale nu exagerează şi nici nu diminuează 
autonomia dintre societate şi tehnologie, ci doar uşurează lucrul persoanelor implicate în pro-
ces reduce numărul persoanelor implicate, minimizează erorile comise de oameni şi măreşte 
viteza de afişare a rezultatelor. 

Introducerea unei noi tehnologii e întotdeauna un proces complex, care are multiple aspec-
te: de natură tehnică, dar şi socială, politica, organizatorica şi comportamentală. Din punct de 
vedere istoric, aspectele sociale şi valorile democratice au fost luate în considerare doar parţial, 
în procesul de design al sistemelor, în centrul atenţiei fiind factorii tehnici şi economici. 

Astfel, abia începem să clarificăm multe din chestiunile importante. Totuşi, rezultatele 
noastre arată că sînt necesare multe experimente, pe scară mică sau mare, pentru a permite 
dezvoltarea tehnologiei într-un mod responsabil.
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După cum ne-am convins, există diverse variante ale sistemului electoral, testate de practi-
ca alegerilor din întreaga lume. Putem afirma că nu există sisteme electorale bune sau rele, ci 
sisteme electorale adecvate sau inadecvate condiţiilor ţărilor care le aplică în alegerea organe-
lor reprezentative.

8.2. aCtivitatea CoMiSiei eleCtoRale CentRale pRivind 
peRFeCŢionaRea liSteloR eleCtoRale 

Listele electorale constituie un element esenţial pentru organizarea şi desfăşurarea unor 
alegeri libere şi corecte în fiecare ţară, unde principiile democratice şi de drept stau la baza 
funcţionării statului şi procesului electoral. De aceea, listele electorale necesită o deosebită 
atenţie din partea organelor electorale, precum şi a tuturor actorilor implicaţi în dezvoltarea 
sistemului electoral modern şi eficient. 

Conform Codului electoral, obligaţiunea de a întocmi lista electorală şi de a înscrie în ea 
toate datele necesare, cum ar fi numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul 
actului de identitate al alegătorului, este pusă în sarcina primăriei. Tot primăria precizează lista 
electorală şi o transmite biroului electoral pentru verificare şi introducerea modificărilor în 
caz de necesitate. În acest context, Comisia Electorală Centrală la începutul fiecărei campanii 
electorale adoptă un model al listei electorale de care se conduc toate primăriile şi care asigură 
aplicarea unanimă a prevederilor Codului electoral pe teritoriul ţării. 

Model de listă electorală
 

Luând în considerare experienţa acumulată de către Comisia Electorală Centrală în urma 
organizării şi desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare, precum şi necesitatea responsabili-
zării membrilor birourilor în ceea ce priveşte corectitudinea şi perfecţionarea listelor electorale, 
Comisia a întreprins un şir de măsuri pentru a îmbunătăţi atît calitatea întocmirii listelor, cît şi 
conţinutul lor. 
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Din motivele enumerate, Comisia Electorală Centrală a 
decis să vină în sprijin şi să ofere un îndrumar practic. Ex-
plicaţiile date şi etapele descrise în această publicaţie pot 
uşura munca şi pot contribui la îmbunătăţirea procesului 
electoral.

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale privind în-
tocmirea şi prezentarea listelor electorale, a fost pentru pri-
ma dată prevăzută procedura transmiterii acestora către CEC 
în format electronic cu scopul efectuării controlului asupra 
calităţii lor şi acordării suportului metodologic primăriilor 
în caz de necesitate. Această procedură a permis verificarea 
la distanţă a calităţii întocmirii listelor electorale în fiecare 
primărie, identificarea problemelor şi înlăturarea lor la timp, 
ţinerea evidenţei asupra prezentării lor la CEC şi conlucra-
rea mai strînsă între autorităţile administraţiei publice locale. 
Analiza listelor făcută la un nivel centralizat a demonstrat că 

mecanismul propus de Comisia Electorală Centrală este corect şi eficient.

Schemă. Recepţionarea listelor electorale în format electronic de la APL

De asemenea, s-a desfăşurat o campanie amplă de informare a alegătorilor cu genericul 
„Un alegător informat este un alegător conştient”, în cadrul căreia un compartiment special s-a 
referit la informarea alegătorilor asupra necesităţii de a verifica listele electorale, precum şi 
asupra modalităţilor prin care ei o puteau face. 

Prin intermediul spoturilor sociale, care au mobilizat electoratul să participe la alegeri şi să 
verifice listele electorale, de asemenea, s-a contribuit la îmbunătăţirea calităţii listelor electorale.

La 16 septembrie 2011, prin dispoziţia preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, a fost 
creat un grup de lucru, care va analiza listele electorale (parvenite la CEC în format electronic), 
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va examina deficienţele şi problemele aparente în menţinerea corectă a acestora şi va elabora 
propuneri de îmbunătăţire a situaţiei, pentru implementarea Registrului de stat al alegătorilor.

Grupul de lucru privind listele electorale a fost format din:
 • membrii şi funcţionarii Comisiei Electorale Centrale (8 persoane);
 • reprezentanţii partenerilor de dezvoltare (4 persoane);
 • reprezentanţii ministerelor (9 persoane);

După crearea grupului de lucru privind listele electorale a fost aprobat un plan de acţiuni, 
care urma să fie realizat în perioada 2011-2012. Pentru realizarea acestui plan sa-u propus un 
şir de activităţi:

1. Recepţionarea de la APL a listelor electorale actualizate, care au fost utilizate la alege-
rile locale generale.

2. Efectuarea analizei privind corectitudinea informaţiei înscrise în listele electorale.
3. Realizarea studiului/auditului listelor electorale „de la alegător la listă”, în cazul în-

tocmirii acestora de APL, şi „de la listă la alegător”, referitor la datele furnizate de ÎS 
„Registru”.

4. Analiza Codului electoral şi a altor acte legislative conexe privind înregistrarea alegă-
torilor. 

5. Plasarea integrală a listelor electorale pe web şi asigurarea accesului la ele în regim 
on-line.

6. Analiza abilităţilor şi a capacităţilor APL privind întocmirea listelor electorale. 
7. Comunicarea cu ÎS „Cadastru” în vederea implementării Registrului Naţional de Adre-

se (RNA).
8. Examinarea modalităţilor de întocmire a listelor electorale pentru secţiile de votare din 

străinătate.
9. Oferirea asistenţei tehnice şi metodologice APL.
10. Desfăşurarea conferinţei internaţionale. 
11. Analiza diverselor sisteme de înregistrare a alegătorilor (Organizarea şi desfăşurarea 

cursului BRIDGE – modulul „Înregistrarea alegătorilor”).
12. Crearea unui modul de instruire „Listele electorale” pentru predare la Academia de Ad-

ministrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (în continuare – AAP).
Marea majoritate din aceste activităţi deja au fost realizate.
În perioada 06-17 februarie 2012, Comisia Electorală Centrală în comun cu Fundaţia Inter-

naţională pentru Sisteme Electorale (IFES) au desfăşurat pentru prima dată, în toate raioanele 
republicii, un seminar pentru autorităţile administraţiei publice locale (APL) privind întocmi-
rea şi actualizarea listelor electorale de bază.

Seminarul a fost destinat persoanelor responsabile de actualizarea listelor electorale din primării. 
Acest seminar se înscrie în acţiunile întreprinse de CEC în vederea sporirii calităţii listelor 

electorale şi totodată a dezvoltării bazei pentru crearea Registrului de stat al alegătorilor.
În urma analizei listelor recepţionate de la APL s-a decis elaborarea unor soluţii tehnice 

pentru evitarea şi eliminarea celor mai frecvente erori în procesul întocmirii şi actualizării 
listelor, de asemenea, organizarea instruirii în teritoriu a responsabililor de această activitate. 

Scopul seminarelor a fost de a oferi sprijinul necesar autorităţilor locale în activitatea ce 
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ţine de întocmirea şi actualizarea listelor pentru obţinerea unor liste cît mai exacte. În cadrul 
instruirii s-a atras atenţia asupra deficienţelor depistate în cadrul analizei listelor electorale, 
punîndu-se accentul pe aplicarea corectă a cadrului legal în procesul de întocmire, administra-
re, transmitere şi actualizare a acestora.

La sfîrşitul programului de instruire s-a preconizat atingerea următoarelor rezultate: 
 • transmiterea directă reprezentanţilor autorităţilor APL a mesajului CEC privind impor-

tanţa actualizării listelor şi eliminării erorilor din ele;
 • asigurarea autorităţilor APL cu materiale informative, instrucţiuni, cu programul speci-

al de identificare a erorilor din listele electorale;
 • comunicarea îmbunătăţită între CEC şi autorităţile APL datorită contactului personal al 

funcţionarilor aparatului CEC cu reprezentanţii autorităţilor  APL şi aprecierea muncii 
depuse de APL pentru actualizarea listelor şi eliminarea erorilor din listele electorale;

 • integrarea în structura curriculumului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral a programului de instruire pentru APL elaborat şi testat în cadrul instruirii.

Rezultatele pozitive ale măsurilor întreprinse de către Comisia Electorală Centrală pentru 
organizarea alegerilor şi referendumurilor referitor la listele electorale ar putea fi apreciate 
analizînd numărul de alegători incluşi în listele suplimentare pentru anii 2005-2011:

 • la 6 martie 2005 – 159.869 de alegători, ceea ce constituie (7,04 %); 
 • la 5 aprilie 2009 – 100.906 de alegători, ceea ce constituie (3,94 %);
 • la 15 aprilie 2009 (în urma renumărării voturilor) – 117.794 de alegători (4,55 %); 
 • la 29 iulie 2009 – 105.223 de alegători (4,04 %);
 • la 28 noiembrie 2010 – 165.546 de alegători (6,25 %); 
 • la 15 decembrie 2010 (în urma renumărării voturilor) – 165.448 de alegători. Dintre 

aceştia la alegerile din 28 noiembrie 2010 pe listele electorale suplimentare au votat: 
- 62.412 de cetăţeni ai Republicii Moldova peste hotarele ţării; 
- 17.672 – în baza certificatelor cu drept de vot;
- 12.035 de studenţi şi elevi cu drept de vot; 
- 7.704 alegători au domiciliul sau reşedinţa în localităţile din stînga Nistrului.
Ţînînd cont de aceste cifre, precum şi de referinţele făcute de observatorii naţionali şi cei 

internaţionali privind activitatea ce ţine de listele electorale, se observă o tendinţă pozitivă în 
această direcţie.

Este evident că rămîn şi anumite rezerve în privinţa calităţii listelor electorale, asupra cărora 
Comisia Electorală Centrală va lucra în continuare pentru a înlătura neajunsurile. Spre exem-
plu, cu scopul precizării continue a listelor electorale şi introducerii în ele a datelor din listele 
suplimentare, Comisia Electorală Centrală a adoptat recent modificări la Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Arhivei Comisiei prin care s-a stipulat că după alegeri sau referendu-
muri listele electorale se vor transmite judecătoriilor unde se vor păstra 6 luni, după care vor fi 
transmise înapoi primăriilor care le-au întocmit. În comparaţie cu practica precedentă, cînd listele 
se transmiteau la judecătorie şi după 6 luni se nimiceau, această modificare va permite efectuarea 
precizărilor necesare la timp, va contribui la diminuarea considerabilă a numărului de alegători 
incluşi în listele suplimentare şi la ridicarea calităţii întocmirii listelor electorale de bază.

Fiind unul dintre instrumentele principale ale procesului electoral şi aflîndu-se la baza 
acestui proces, listele electorale necesită o atenţie permanentă din partea Comisiei Electorale 
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Centrale cu scopul perfecţionării lor. 
Comisia îşi va canaliza în permanen-
ţă eforturile spre dezvoltarea şi opti-
mizarea întregului proces electoral şi, 
ca rezultat, va consolida principiile 
statului de drept şi democratic în Re-
publica Moldova.

Pentru efectuarea analizei com-
puterizate curente au fost identificate 
următoarele criterii:

1. Lipsă:
 • a datei de naştere a alegă-

torului;
 • a numărului actului de identitate;
 • a datei de naştere a alegătorului şi a numărului actului de identitate.

2. Repetări/dublări:
 • repetări ale numărului actului de identitate în cadrul unei/mai multor secţii de votare;
 • dublări ale numerelor în listă

3. Indicarea greşită a denumirii actului de identitate provizoriu F9 (actele de identitate în 
numerele cărora figurează combinaţiile F9, Forma, Ф9, Форма, FormA9, CertificatN9).

4. Numărul de alegători înscrişi în listele electorale suplimentare.
5. Formatul listelor electorale expediate (Excel, Word).
6. Modul de memorizare/transmitere a listelor electorale
7. Termenul prezentării listelor electorale.
Analiza computerizată a listelor electorale întocmite de către autorităţile publice locale 

este o iniţiativă binevenită, un mecanism eficient de îmbunătăţire a calităţii listelor electorale. 
Mecanismul dat permite identificarea erorilor tehnice din listele electorale şi elaborarea unor 
strategii pentru eliminarea acestora. 

Registrul de stat al alegătorilor ar rezolva, în primul rînd, problema fraudei prin vot multi-
plu, alegătorul fiind marcat în registru că a participat la votare şi orice accesare făcută de el de 
la altă secţie de votare va fi semnalizată pe ecran. Şi nu doar atît: Registrul electronic al ale-
gătorilor ar permite aplicarea metodelor alternative de vot, cum ar fi votarea prin intermediul 
reţelei globale Internet, ceea ce ar uşura cu mult sarcina alegătorilor care se află temporar în 
altă ţară sau localitate, dar care doresc să voteze.

Pe lîngă datele de identitate ale alegătorului, Registrul electronic, va conţine informaţia 
despre localul secţiei de votare şi hotarele acesteia. 

În acelaşi timp, pentru implementarea integrală a Sistemului automatizat urmează a fi so-
luţionate un şir de probleme. O provocare ar fi faptul că Republica Moldova nu dispune de un 
sistem unic de codificare a străzilor, iar în unele localităţi rurale nu sunt utilizate denumirile 
de străzi.

Pentru realizarea acţiunilor privind procesul de administrare a listelor electorale, Comisia 
Electorală Centrală, conform prevederilor legale, conlucrează cu Întreprinderea de Stat „Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (ÎS „CRIS Registru”) şi autorităţile locale. 
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La solicitare şi în baza contractului de prestări serviciu informaţionale, ÎS „CRIS Registru” 
transmite Comisiei Electorale Centrale informaţia extrasă din Registrul de Stat al Populaţiei 
(prescurtat RSP) privind modificările şi completările datelor persoanei fizice pentru toate uni-
tăţile administrativ-teritoriale ale ţării.

Extrasul din RSP se generează după următoarele criterii:
- persoane care au împlinit vîrsta de 18 ani;
- cetăţeni care şi-au înregistrat domiciliul/reşedinţa;
- persoane decedate;
- cetăţenii care şi-au retras domiciliul/reşedinţa;
- cetăţenii care şi-au reperfectat actele de identitate.
Sistemul repartizează automat, conform informaţiei disponibile despre domiciliu, cetăţenii pe 

secţii de votare, formînd astfel varianta prealabilă a Registrului electronic al alegătorilor (REA). 
CEC, la rîndul său, face accesibilă această secvenţă de date autorităţilor locale, fiecare din 

ele avînd acces doar la segmentul de populaţie al cărui domiciliu/reşedinţă valabilă corespunde 
teritoriului administrat de această autoritate locală.

Avînd la dispoziţie lista cetăţenilor care au fost repartizaţi deja la secţiile de votare, pre-
cum şi lista cetăţenilor care au rămas nerepartizaţi, autoritatea locală verifică corectitudinea 
repartizării, precum şi repartizează manual cetăţenii care nu au fost repartizaţi automat de către 
sistem. Orice cetăţean din lista electorală a acestei autorităţi locale poate fi ataşat sau detaşat 
de la secţia de votare, dar nicidecum eliminat din sistem.

Dacă autoritatea locală dispune de informaţie precum că un cetăţean are înregistrarea do-
miciliului/reşedinţei în localitatea pentru care realizează listele electorale, însă cetăţeanul re-
spectiv nu se află în listele la care are acces, ea are posibilitatea căutării globale în sistem 
conform numărului IDNP. În caz că persoana dată este găsită ca fiind arondată la o altă secţie 
de votare, autoritatea locală se poate adresa autorităţii locale în subordinea căreia se află secţia 
de votare respectivă pentru a exclude persoana dată din lista electorală, cu motivarea cererii. În 
caz că solicitarea este soluţionată pozitiv, alegătorul este trecută de la o secţie de votare la alta.
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Totodată, autoritatea locală are 
posibilitatea să facă comentarii asu-
pra fiecărei înscrieri în parte, comen-
tariile fiind transmise şi către MTIC, 
astfel făcîndu-se o legătură bidirecţio-
nală, scopul căreia este de a contribui 
la îmbunătăţirea calităţii Registrului 
de Stat al Populaţiei şi, prin acesta, a 
Registrului alegătorilor.

Realizat periodic, acest mecanism 
ar permite transmiterea înainte de 
alegeri către secţiile de votare a liste 
electorale (LE) formate atît în baza 
informaţiei pe care o deţine autoritatea locală, cît şi a informaţiei din Registrul de Stat al Popu-
laţiei, fapt ce ar duce la o îmbunătăţire esenţială a calităţii listelor electorale.

Pe de altă parte, acest mecanism exclude la maximum factorul uman la compilarea listelor 
electorale, necesitatea verificării listelor electorale la domiciliul alegătorilor, multitudinea de 
forme ale listelor electorale, precum şi problema păstrării şi accesării acestora. 

8.3. evoluŢia paGinii web oFiCiale a CoMiSiei eleCtoRale 
CentRale

În era informaţională utilizarea noilor tehnologii este o tendinţa necesară pentru evoluţia 
organizaţiilor, inclusiv a instituţiilor publice. Utilizarea tehnologiei informaţionale în dome-
niul public include democraţia electronică, care este orientată spre guvernare şi spre guvernare 
electronică. Este indiscutabil faptul că aplicarea acestor tehnologii îmbunătăţeşte în mod evi-
dent eficienţa sectorului public şi participarea cetăţenilor la procesul decizional prin forumuri 
electronice.

În scopul sporirii nivelului de transparenţă a activităţii autorităţilor publice şi a accesului la infor-
maţia de interes public, autorităţile publice au obligaţia de a crea şi întreţine pagini oficiale web.

Pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale a fost lansată în reţeaua Internet în anul 
2003, cu o interfaţă foarte simplă şi o funcţionalitate redusă. Iniţial, structura site-ului era foar-
te restrînsă, dar se actualiza permanent cu noi hotărîri, legi, regulamente etc.

Pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 a fost creat site-ul www.voteaza.md, cu 
scopul informării şi educării electorale a cetăţenilor. Pînă în prezent site-ul www.voteaza.md 
funcţionează şi se modifică cu informaţii noi şi spoturi electorale.

În luna noiembrie 2010 structura site-ului Comisiei Electorale Centrale a fost modificată şi 
în această variantă se utilizează pînă în prezent. Site-ul are o structură bine dezvoltată şi o in-
terfaţă uşor aplicabilă pentru vizitatori. S-au adăugat noi posibilităţi, compartimente şi funcţii 
conform Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice 
în reţeaua Internet58. Structura cuprinde 7 blocuri verticale şi 6 blocuri orizontale, fiecare avînd 

58 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012.
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cîteva semiblocuri care la rîndul lor includ pagini noi. Pagina principală este simplă, uşor de 
înţeles şi asigură reflectarea celor mai operative informaţii, precum şi navigarea pe structura 
resurselor informaţionale şi a serviciilor.

Sloganul site-ului citează Codul electoral: „Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. 
Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin 
apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral”. 

Site-ul se împarte în trei părţi pe verticală, în care se amplasează:
1) în partea de sus:
a) simbolica de stat a Republicii Moldova – în colţul stîng, conform prevederilor art. 12 din 

Constituţia Republicii Moldova 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 1994 nr.1); 

b) denumirea paginii-web oficiale 
c) bara de meniuri care conţine următoarele butoane:

 • „Prima pagină”, 
 • „Ordinea de zi”, 
 • „Hotărîri”,
 • „Centrul de instruire” – se divizează în: „Despre Centrul de Instruire”, „Cursuri”, 

„Calendar”;
 • „Biblioteca on-line” – se divizează în: „Catalogul cărţilor”, „Buletinul informa-

tiv”, „Newsletter”, „Materialele conferinţelor”, „Electorala” şi „Alte publicaţii”;
 • „Anticamera” – se divizează în „Contacte”, „Audienţa cetăţenilor”, „Competenţa 

Comisiei Electorale Centrale”, „Modul de petiţionare”, „Adresează o cerere on-
line” şi „Documente Intrare/Ieşire”.

 
2) în partea de mijloc:
a) meniul de navigare este format din următoarele compartimente:

 • „Despre CEC”: Prezentare, Componenţa, Organigrama, Subdiviziuni ale aparatu-
lui, Planuri şi rapoarte; 

 • „Actualităţi”: Noutăţi şi evenimente, Şedinţe/Procese-verbale, Achiziţii publice, 
Funcţii vacante;

 • „Baza legală”: Baza legală: Legi, Hotărîri, Regulamente, Instrucţiuni, Alte acte; 
 •  „Alegeri şi referendumuri”: Alegeri parlamentare, Alegeri locale, Referendumuri;
 • „Mass-media”: Comunicate de presă, Interviuri/Declaraţii, Galerie Foto, Galerie Video;
 • „Transparenţa decizională”: Reglementări, Programe/Rapoarte privind transparenţa în 

procesul decizional, Consultări publice: Anunţuri, Proiecte de documente, Alte documen-
te; Rezultatele procesului de elaborare: Procese-verbale, Proiecte de decizii aprobate;

 •  „Relaţii Internaţionale”: Acorduri de colaborare, Proiecte de asistenţă externă, 
Deplasări, Link-uri utile.

b) blocul de noutăţi, evenimente, anunţuri.

3) în partea de jos: 
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Informaţii suplimentare – statis-
tica accesării, referinţele (bannere) 
utile, clauze privind protecţia datelor 
cu caracter personal ale utilizatorilor, 
dreptul de autor.

În conformitate cu Regulamentul 
privind modul de publicare şi actuali-
zare a materialelor informative pe pa-
gina web oficială a Comisiei Electo-
rale Centrale59, structura paginii-web 
oficiale se modifică de către opera-
torul tehnico-tehnologic, responsabi-
lul desemnat în acest sens din cadrul 
Direcţiei tehnologii informaţionale şi 
gestionarea listelor electorale, doar după coordonarea şi avizarea obligatorie a modificărilor 
de către secretarul Comisiei. Modificarea meniului de navigare este posibilă pe trei nivele de 
includere. 

Informaţia plasată pe pagina-web oficială a Comisiei poate fi accesată în două versiuni 
lingvistice: limba de stat şi cea rusă. După caz, materialele informaţionale plasate pe site-ul 
oficial al Comisiei se traduc într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză).

Pe site sînt prevăzute două moduri de căutare, căutare pe site şi căutare la compartimentul 
„Hotărîri”, ceea ce simplifică căutarea pentru orice utilizator sau vizitator. 

La sfîrşitul anului 2011 s-a extins blocul „Anticamera”. Pentru transparenţă maximă Comi-
sia Electorală Centrală a inclus rubricile Documente de Intrare şi Documente de Ieşire, unde se 
plasează zilnic corespondenţa de intrare-ieşire. La scanarea şi afişarea informaţiei respective 
se ţine cont de cerinţele privind protecţia datelor cu caracter personal. Tot în acest bloc a mai 
fost inclusă opţiunea de a adresa o cerere on-line, aceasta incluzînd un formular pentru com-
pletare şi transmitere direct pe poşta electronică a Comisiei Electorale Centrale.

59  Aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 1347 din 10 iulie 2012.
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9

INStRUIREA 
fUNCŢIoNARIloR  

ElECtoRAlI 
şI A AltoR 

SUbIECŢI ElECtoRAlI



Instituirea unei comisii electorale 
permanente la 21 noiembrie 1997 şi a 
unui aparat de lucru mai mare au fost 
dictate de necesitatea creării unei struc-
turi de stat competente şi specializate. 
Drept rezultat, a crescut calitatea, efici-
enţa şi numărul activităţilor organizate 
şi gestionate. 

Practic în toate rapoartele de moni-
torizare pregătite atît de către instituţii-
le naţionale cît şi cele internaţionale era 
menţionată importanţa creşterii profesi-
onalismului membrilor organelor elec-
torale. Un sistem modern şi eficient de 

administrare şi desfăşurare a alegerilor se bazează în mare parte pe competenţa funcţionarilor 
electorali. În acest context, instruirea funcţionarilor electorali, dar şi a altor actori implicaţi în 
procesul electoral, reprezintă o necesitate stringentă şi o prioritate a Comisiei Electorale Cen-
trale care. 

Organizarea şi desfăşurarea instruirii în trecut
La începutul perioadei de activitate a comisiei, seminarele de instruire erau, în mare parte, 

legate de anumite evenimente electorale şi se desfăşurau într-un mod prestabilit cu utilizarea 
tehnicilor clasice de instruire. Astfel, după constituirea consiliilor electorale de circumscripţie, 
CEC organiza seminare republicane de instruire cu preşedinţii şi secretarii consiliilor. Ulterior, 
consiliile electorale respective cu suportul şi participarea CEC desfăşurau seminare raionale cu 
preşedinţii şi secretarii birourilor, care aveau o durată de 1-2 ore şi erau desfăşurate sub formă 
de prelegere. Organele electorale primeau informaţii privind planul calendaristic, cu menţio-
narea celor mai importante atribuţii ale lor. În acest mod, pentru fiecare eveniment electoral 

erau instruiţi peste 4 000 de funcţionari 
electorali din totalul de circa 20 000. 

De menţionat că numărul funcţio-
narilor electorali ce trebuiau instruiţi a 
crescut semnificativ către alegerile locale 
din 2003, odată cu reforma teritorial-ad-
ministrativă din luna februarie a aceluiaşi 
an. Prin această reformă numărul circum-
scripţiilor electorale de nivelul II a cres-
cut de la 10 la 32, iar cele de nivelul I de 
la 644 la 898.

După acelaşi model erau organizate 
şi seminarele pentru autorităţile adminis-
traţiei publice. Totodată, în luna februa-
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rie a fiecărui an aveau loc seminare 
republicane în problema întocmirii şi 
actualizării listelor electorale.

Uneori erau organizate semina-
re şi pentru alţi subiecţi electorali. 
Spre exemplu, pentru alegerile par-
lamentare din 25 februarie 2001 
IFES Moldova, în comun cu CEC, 
Procuratura şi Curtea Supremă de 
Justiţie, au organizat cursuri de in-
struire pentru toţi judecătorii şi pro-
curorii implicaţi în examinarea con-
testaţilor electorale. Către alegerile 
locale generale din 2007, CEC a 
desfăşurat un seminar cu reprezentanţii partidelor, organizaţiilor social-politice privind 
selectarea candidaturilor pentru a fi înaintate în componenţa organelor electorale.

Se depuneau eforturi pentru organizarea unor activităţi de instruire şi în afara perioadei 
electorale, cu invitarea experţilor străini şi a unui spectru mai larg de actori electorali. Aici 
am menţiona ciclul de seminare cu tema „Organele electorale. Organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor – realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor de a alege şi a fi aleşi” organizate 
în perioada mai-iunie 2000, cu sprijinul IFES Moldova. Astfel de instruiri au fost desfăşurate 
practic în toate unităţile teritorial-administrative din RM, avînd printre participanţi reprezen-
tanţi ai APL, funcţionari electorali, jurnalişti, reprezentanţi ai partidelor politice şi ONG-urilor. 

Modernizarea procesului de organizare şi desfăşurare a instruirii
Menţionăm că instruirea organizată de CEC în maniera descrisă mai sus era insuficientă, 

lucru menţionat şi în rapoartele observatorilor. Astfel, în raportul Misiunii de Observare a 
Alegerilor OSCE/BIDDO privind alegerile parlamentare din 6 martie 2005 se semnala că: „în 
general, ar fi binevenit ca Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale sec-
ţiilor de votare să beneficieze de o în-
drumare mai consecventă şi instruire 
efectuată în timp util de către CEC. În 
ceea ce priveşte instruirea primarilor 
şi a funcţionarilor responsabili de ad-
ministrarea alegerilor putea fi obser-
vată o lipsă de uniformitate.”

Prin hotărîrea CEC nr.1765 din 8 
iulie 2008 a fost aprobată Strategia 
de instruire a funcţionarilor electorali 
şi de educaţie civică a alegătorilor 
pentru anii 2008-2013. Scopul aces-
tui document este crearea unui cadru 
modern şi eficient pentru instruirea 
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funcţionarilor electorali şi educaţia civi-
că a alegătorilor. 

Odată cu modernizarea procesului 
electoral, aprobarea strategiei sus-menţio-
nate, constituirea Secţiei Educaţie civică, 
traininguri şi secretariat (în anul 2007) şi 
graţie suportului financiar al partenerilor 
străini, instruirea capătă noi valenţe. Aici 
am dori să aducem mulţumiri partenerilor 
noştri de dezvoltare – Fundaţia Internaţi-
onală pentru Sisteme Electorale (IFES), 
PNUD Moldova, Consiliul Europei, care 
au avut un aport considerabil în susţinerea 
organizării şi desfăşurării trainingurilor. 

Comisia a început să organizeze cursuri de instruire mai complexe, utilizînd metode in-
teractive de predare, care presupun o învăţare prin comunicare şi colaborare. Sînt folosite 
tehnici de predare ce pun accentul pe „învăţarea prin practicare” şi oferă participanţilor opor-
tunităţi mai mari de abordare a chestiunilor care ar putea fi neclare sau interpretabile.

Printre primele activităţi organizate de către CEC în maniera descrisă mai sus menţionăm 
programul de instruire a potenţialilor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie la ale-
gerile parlamentare 2009. Fundaţia Internaţională pentru Sisteme electorale (IFES) şi CEC au 
colaborat asupra conceptului şi planului instruirii, desfăşurînd şi o instruire pentru traineri. 

Vom nota că pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a fost orga-
nizat cel mai amplu program de instruire de la constituirea CEC. Formula pentru care a optat 
comisia a fost modelul de instruire „în cascadă”, termen ce reflectă modul în care instruirea se 
desfăşoară asemenea cursului unui rîu. Cu fiecare etapă, rîul devine mai mare, transformîndu-
se în final în cascadă. Asemenea unui rîu, CEC începe, de la prima etapă, instruirea preşedin-
ţilor şi secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie. Mai apoi, conducerea consiliilor 

electorale de circumscripţie organizează 
instruirea preşedinţilor şi secretarilor bi-
rourilor electorale ale secţiilor de votare. 
În final, cînd putem vorbi la figurat de o 
cascadă, conducerea birourilor electora-
le ale secţiilor de votare trebuie să-i in-
struiască pe ceilalţi membri ai birourilor. 
Această modalitate permite instruirea 
tuturor celor circa 20.000 de funcţionari 
electorali. 

Seminarul pentru consiliile electorale 
a durat timp de 2 zile şi a fost structurat 
în sesiuni plenare şi ateliere de lucru în 
cadrul cărora s-a discutat atît despre res-
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ponsabilităţile consiliilor electorale, 
cît şi despre modalitatea organizării 
instruirii membrilor birourilor electo-
rale. Ulterior, conducerea consiliilor 
electorale a organizat cîte 2 seminare 
de instruire cu conducerea birourilor 
electorale. Primul a fost unul general 
şi informativ, cu o durată de circa 2 
ore, iar cel de-al doilea a reprezentat o 
noutate – un program de instruire ac-
tivă de circa 3 ore, cu multe exerciţii 
practice. În premieră a fost efectuată 
o evaluare a instruirii, participanţii 
apreciind înalt modul de organizare 
şi metodele de predare utilizate la acest seminar.

O noutate a acestor seminare a constituit şi materialele didactice pregătite de către CEC. 
Astfel, pentru toate tipurile de instruiri au fost pregătite şi distribuite manuale şi ghiduri, 
care, pe lîngă regulamente şi instrucţiuni, mai cuprind şi informaţie privind implementarea 
în practică a legislaţiei electorale, descrierea tuturor activităţilor ce trebuie întreprinse de 
diferite categorii de subiecţi electorali, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, modele 
de documente. Totodată, au fost pregătite ghiduri pentru preşedinţii organelor electorale şi 
alte materiale (spoturi video, materiale pentru activităţi practice) necesare pentru instruirile 
organizate de către ei. Preşedinţii secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării au benefi-
ciat de un seminar separat, desfăşurat de CEC în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene.

Metoda de instruire în cascadă a fost utilizată şi pentru pregătirea către ultimele alegeri 
locale generale din 2011, principala provocare fiind faptul că, spre deosebire de alegerile parla-
mentare, pentru acest tip de scrutin este constituit încă un nivel de organe electorale – consiliile 
electorale de circumscripţie de nive-
lul întîi, în care activează circa 9.000 
de persoane.

Alegerile parlamentare şi cele 
parlamentare anticipate din anul 
2009 au scos la iveală un şir de caren-
ţe în ceea ce priveşte calitatea listelor 
electorale. Din acest motiv, s-a atras 
o atenţie sporită procesului de actua-
lizare a listelor electorale efectuat de 
către autorităţile APL. Cel mai com-
plex şi mai amplu spectru de activi-
tăţi de instruire a avut loc în perioada 
6-17 februarie 2012. Seminarele au 
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fost desfăşurate în toate unităţile teritori-
al-administrative de nivelul II. În cadrul 
instruirii s-a atras atenţia asupra erorilor 
depistate în cadrul analizei listelor elec-
torale, punîndu-se accent pe aplicarea co-
rectă a cadrului legal în domeniu. Pe lîngă 
sesiunea propriu-zisă, participanţilor le-a 
fost prezentată o aplicaţie de identificare 
a erorilor în listele electorale şi le-au fost 
repartizate mai multe materiale informa-
tive, inclusiv un ghid elaborat de CEC. 
98 la sută din participanţi au considerat 
că instruirea a fost utilă şi foarte utilă.

Odată cu adoptarea Legii nr. 101 din 15 
mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, Comisia 
Electorală Centrală a implementat un şir de proiecte-pilot ale „Registrului electronic al alegători-
lor”. Pentru aceasta au fost instruiţi operatori ai proiectului-pilot şi membri ai birourilor electorale. 

Totodată, CEC a organizat seminare şi pentru alţi funcţionari ai organelor electorale: pen-
tru contabilii consiliilor electorale şi pentru operatorii consiliilor, responsabili de transmiterea 
electronică a datelor şi totalizarea electronică a rezultatelor alegerilor.

În afară de seminarele menţionate mai sus, comisia a participat la activităţi de instruire des-
făşurate şi pentru alte categorii de subiecţi electorali: mass-media, observatori, trezorierii parti-
delor politice, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne etc. Drept exemplu ne poate servi 
seminarul cu tema „Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale” desfăşurat în 
colaborare cu Comisia Europeană, Agenţia SIDA şi Consiliul Europei. La acţiune au participat 
persoane responsabile de gestionarea finanţelor din cadrul APL, partidelor politice, precum şi 
reprezentanţi ai instituţiilor de audit, control, investigare. Lucrările seminarului au vizat imple-
mentarea noilor prevederi legislative privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor elec-

torale. Drept urmare a acestui seminar, a 
fost pregătit şi distribuit un ghid.

Organizarea cursurilor de tip 
BRIDGE

În procesul de instruire un loc aparte 
îl ocupă cursurile de tip BRIDGE – cele 
mai cunoscute în lume seminare de per-
fecţionare profesională pentru administra-
torii electorali. BRIDGE este un acronim 
care vine din engleză şi înseamnă Crearea 
resurselor pentru Democraţie, Guverna-
re şi Alegeri. Aceste cursuri reprezintă un 
curriculum elaborat în comun de către In-
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ternational IDEA, Diviziunea Asisten-
ţă Electorală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi Comisia Electorală Australia-
nă. BRIDGE utilizează o metodologie 
bazată pe tehnici de învăţare pentru 
adulţi, lucru în echipă şi instruire prin 
practicare. Pe lîngă cunoştinţe, meto-
dologia modernă şi inovativă, BRID-
GE oferă participanţilor posibilitatea 
de a consolida comunicarea în interi-
orul organizaţiei sau între mai multe 
organizaţii, ţări şi culturi.

În Republica Moldova, primul 
curs de instruire de tip BRIDGE, şi 
anume modulul Formare de facilitatori, a avut loc în anul 2009. Urmare a TtF-ului de 2 săp-
tămîni desfăşurat la Chişinău în 2009, au fost semiacreditaţi în calitate de facilitatori BRIDGE 
11 reprezentanţi ai CEC şi ai partenerilor de dezvoltare. După moderarea unui anumit număr 
de ore pe parcursul anilor 2010-2011 şi obţinerea recomandărilor din partea formatorilor stră-
ini cu experienţă care i-au asistat la desfăşurarea seminarelor, 7 dintre aceştia şi-au definitivat 
acreditarea şi sînt facilitatori BRIDGE de nivel Workshop, iar 2 persoane au obţinut calitatea 
de formator cu drept de acreditare. Aşa cum CEC şi-a consolidat capacitatea de a desfăşura 
cursuri BRIDGE de sine stătător, pînă în prezent comisia împreună cu partenerii de dezvoltare 
PNUD şi IFES a organizat 1 seminar BRIDGE cu tema „Planificarea strategică şi financia-
ră”, 3 – cu tema „Votarea în afara ţării”, 2 – cu tema „Educaţie civică”, 1 – cu tema „Intro-
ducere în administrarea alegerilor”, 1 – cu tema „Înregistrarea alegătorilor” şi 2 seminare cu 
tema „Finanţarea partidelor politice”. 

Pe lîngă membrii şi funcţionarii aparatului CEC, la aceste seminare au mai participat funcţio-
nari electorali din partea organelor electorale inferioare, reprezentanţi ai autorităţilor administra-
ţiei publice locale, ai Ministerului Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene, 
ai instituţiilor publice centrale care au 
atribuţii în domeniul înregistrării ale-
gătorilor, instituţii de stat cu funcţii de 
control în domeniul finanţării partide-
lor politice şi a campaniei electorale, 
reprezentanţi ai organizaţiilor interna-
ţionale partenere, ai partidelor politice 
şi ONG-lor înregistrate în RM.

În afară de seminarele sus-men-
ţionate, în perioada 2011-2012, re-
prezentanţi ai CEC au participat la 
cursurile BRIDGE organizate la ni-
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vel regional în Aşgabat (Turkmenistan), 
Budapesta (Ungaria), Tbilisi (Georgia) şi 
Bucureşti (România). Menţionăm că la 
seminarul desfăşurat la Tbilisi şi Bucu-
reşti un reprezentat al CEC a participat şi 
în calitate de formator. 

Constituirea Centrului de instruire 
continuă în domeniul electoral

Unul dintre obiectivele de bază ale 
Strategiei de instruire a funcţionarilor 
electorali şi de educaţie civică a alegă-
torilor pentru anii 2008-2013 a fost con-
stituirea unui Centru de instruire conti-

nuă a funcţionarilor electorali. Deoarece procesul electoral naţional se află în perfecţionare 
continuă, fiind supus unor schimbări legislative periodice, iar studierea şi aplicarea normelor 
legale de către funcţionarii electorali trebuie să fie făcută din timp, proiectul respectiv presu-
pune consolidarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale pentru instruirea funcţionarilor 
electorali. Acelaşi motiv este valabil pentru instruirea tuturor actorilor implicaţi în domeniul 
electoral – mass-media, observatori, partide politice, alegători etc.

Chiar dacă o parte dintre funcţionarii electorali încadraţi în alegeri deţin experienţă în domeniul 
electoral, activitatea lor este problematică din cauza termenului scurt şi periodic de activitate. Toto-
dată, numărul persoanelor care urmează a fi instruiţi pentru buna organizare şi desfăşurare a alege-
rilor este destul de impunător, iar timpul disponibil în perioada electorală este destul de redus pentru 
organizarea unei instruiri şi certificări corespunzătoare.

Instituirea unui Centru de instruire continuă în domeniul electoral poate elimina lacunele 
existente şi poate îmbunătăţi calitatea instruirii, iar ca rezultat va duce la creşterea credibilităţii 
faţă de organele electorale şi întreg procesul electoral.

Unul dintre primii paşi în implemen-
tarea strategiei sus-menţionate a fost 
promovarea completărilor de rigoare la 
Codul electoral. Astfel, a fost introdusă 
noţiunea de Centru de instruire continuă 
în domeniul electoral ca subdiviziune a 
Comisiei Electorale Centrale, care rea-
lizează instruirea specializată a funcţi-
onarilor electorali. Conform noilor pre-
vederi, începînd cu alegerile din 2013, 
vor putea fi incluşi în organele electorale 
doar persoanele care au trecut instruirea 
şi au fost certificate, prin urmare nu ne 
vom mai confrunta cu problema schim-
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bării funcţionarilor deja instruiţi cu 
persoane care nu au trecut instruirea 
şi nu au competenţele necesare. 

Pentru pregătirea regulamentului, 
Comisia Electorală Centrală s-a bazat 
pe experienţa anterioară, necesităţile 
de instruire, legislaţia şi practica na-
ţională şi internaţională în domeniul 
constituirii şi organizării activităţii 
unor astfel de centre. În 2011 a avut 
loc şi un atelier de schimb de experi-
enţă cu Centrul georgian pentru Dez-
voltarea Sistemelor Electorale, Re-
forme şi Instruire. 

La data de 9 decembrie 2011 CEC a constituit oficial Centrul de instruire şi a aprobat re-
gulamentul acestuia. Astfel, centrul de instruire continuă în domeniul electoral este o instituţie 
publică, care dispune de autonomie administrativă şi financiară, ştiinţifică şi pedagogică, pre-
cum şi de alte atribute ale persoanei juridice. Centrul va fi condus de către un director, numit 
în funcţie prin hotărîrea CEC la propunerea preşedintelui comisiei. Personalul centrului va fi 
angajat de către director. 

Comisia a obţinut spaţiul necesar pentru amplasarea centrului, a fost efectuată evaluarea bu-
nurilor procurate anterior şi a necesităţilor existente. Ulterior, în paralel cu restructurarea Apara-
tului CEC se planifică anunţarea concursurilor şi angajarea personalului necesar pentru centru. 
Funcţionarii CEC au iniţiat procesul de pregătire a bazei de date a funcţionarilor electorali care 
urmează a fi instruiţi şi certificaţi şi continuă activitatea comisiei în ceea ce priveşte elaborarea şi 
perfecţionarea materialelor şi metodicii necesare pentru desfăşurarea instruirilor. Totodată, bene-
ficiind de desfăşurarea alegerilor locale noi din primăvara anului 2012, CEC a testat procedura 
de certificare a funcţionarilor electorali.

Pe lîngă instruirile sus-menţiona-
te, funcţionarii şi membrii CEC bene-
ficiază şi de alte cursuri de perfecţio-
nare. Aici am menţiona trainingurile 
organizate pentru funcţionarii publici 
în cadrul Academiei de Administrare 
Publică de pe lîngă Preşedintele RM 
şi cursurile organizate de către parte-
nerii de dezvoltare în colaborare cu 
CEC. Astfel, pe parcursul ultimilor 
ani, practic toţi funcţionarii aparatu-
lui CEC au participat la cursuri de 
studiere a limbii engleze şi de utiliza-
re a Microsoft Office. 
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În scopul eficientizării activităţii de 
educaţie electorală a alegătorilor şi de in-
struire a diverşilor actori electorali, Co-
misia Electorală Centrală, prin hotărîrea 
nr. 312 din 4 octombrie 2006, a constituit 
Secţia educaţie civică, traininguri şi se-
cretariat, o subdiviziune interioară, com-
ponentă a Direcţiei management alegeri. 
Una dintre atribuţiile de bază ale acestei 
secţii consta în elaborarea şi implemen-
tarea programelor de instruire a funcţi-
onarilor electorali, de educaţie civică şi 
informare a cetăţenilor. 

Pînă la momentul formării subdivizi-
unii menţionate, toate activităţile de educaţie civică şi informare a alegătorilor erau desfăşurate 
de către organizaţiile neguvernamentale, adesea în colaborare cu Comisia Electorală Centrală. 
Astfel, în perioada cuprinsă între anul 1997, momentul înfiinţării Comisiei Electorale Centrale 
ca organ de stat cu statut permanent, şi pînă în anul 2007, un suport remarcabil în acest dome-
niu a fost oferit Comisiei de către Programul IFES în Moldova (Fundaţia Internaţională pentru 
Sisteme Electorale). Tot aici vom menţiona şi colaborarea dintre Comisia Electorală Centrală 
şi Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova (LADOM), Fundaţia Soros-Moldo-
va, Comitetul Helsinki din Moldova, Centrul pentru Dezvoltarea Democraţiei Participative 
(CDDP), Comitetul pentru libertatea presei din Moldova etc. 

Printre cele mai importante activităţi de educaţie electorală şi informare a alegătorilor, rea-
lizate în special pentru alegerile locale generale şi referendumul republican consultativ din 23 
mai 1999 şi alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, vom remarca:

- Seminarul internaţional „Alegerile locale şi impactul lor asupra societăţii”, organizat de 
Asociaţia primarilor şi colectivităţilor locale din Republica Moldova. Seminarul şi-a des-
făşurat lucrările în perioada 9-10 aprilie 1999 în Chişinău, întrunind peste 80 de parti-
cipanţi: reprezentanţi ai Consiliului Europei şi Parlamentului RM, membri ai Comisiei 
Electorale Centrale, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, organizaţiilor neguverna-
mentale şi mass-media. În cadrul acestui seminar, preşedintele Comisiei Electorale Cen-
trale, dl Dumitru Nidelcu, a vorbit despre paşii întreprinşi pentru organizarea alegerilor 
locale din 23 mai 1999. 

- La 13 octombrie 1999, a fost organizată o masă rotundă, în cadrul căreia au fost discuta-
te diferite aspecte ale proceselor electorale din Moldova şi străinătate, în special despre 
rolul şi necesitatea promovării educaţiei electorale a alegătorilor. La acest eveniment au 
participat expertul IFES, dl Paul De Gregorio, membrii Comisiei Electorale Centrale, re-
prezentanţii formaţiunilor politice, organizaţiilor neguvernamentale şi mass-mediei.

- În perioada 6-8 octombrie 1999, vicepreşedintele Comi siei Electorale Centrale, dl Nicolae 
Televco, a participat la conferinţa anuală a Asociaţiei funcţionarilor electorali din Europa 
Centrală şi de Est (ACEEEO) din Bratislava. Tematica conferinţei a fost: „Un deceniu 
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de democraţie: rolul educaţiei 
electorale în realizarea dreptului 
la vot”. În cadrul conferinţei, dl 
Nicolae Televco a vorbit despre 
rolul substanţial care îi revine 
educaţiei civice în determinarea 
cetăţenilor de a participa activ la 
alegeri. În mod special, vice-
preşedintele CEC s-a referit la 
problema participării tinerilor 
la alegeri. 

- La 11 noiembrie 1999, repre-
zentanţi ai Comisiei Electorale 
Centrale au participat la inaugu-
rarea programului „Şcoli electorale”, organizate de asociaţiile obşteşti „Stelele Europei” 
şi „CDM XXI”. Scopul acestei şcoli a fost de a instrui „aripile tinere” ale partidelor po-
litice. Participanţii la reuniune au discutat despre drepturile electorale ale cetăţenilor şi 
exercitarea lor, sistemele electorale din alte ţări şi monitorizarea alegerilor. 

- În ziua de 22 martie 2000, Comisia Electorală Centrală a desfăşurat în comun cu IFES-
Moldova seminarul „Particularităţile sistemelor electorale”. Seminarul şi-a desfăşurat lu-
crările în oraşul Bălţi, iar la el au participat reprezentanţi ai societăţii civile, partidelor 
politice şi mass-media. 

- În lunile martie-iunie 2000, Comisia Electorală Centrală a organizat, cu sprijinul IFES-
Moldova, un ciclu de seminare cu tema „Organele electorale. Organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor – realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor de a alege şi a fi 
aleşi.” Seminarele au avut loc în majoritatea centrelor judeţene din Republica Moldova, 
la fiecare dintre ele participînd peste 60 de persoane: reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale, funcţionari electorali, jurnalişti, membri ai partidelor politice şi organi-
zaţiilor neguvernamentale. În cadrul seminarelor reprezentanţilor le-au fost distribuite 
numeroase materiale informative şi analitice despre legislaţia electorală şi activitatea 
autorităţilor publice locale. 

Odată cu constituirea Secţiei educaţie civică, traininguri şi secretariat ca subdiviziune a Apa-
ratului Comisiei Electorale Centrale, educaţia civică a alegătorilor s-a materializat în activităţi 
concrete. La 8 iulie 2008, Comisia Electorală Centrală a aprobat Strategia de instruire a funcţi-
onarilor electorali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013. Prin acest document, 
Comisia Electorală Centrală a declarat perfecţionarea şi instruirea continuă a funcţionarilor din 
cadrul aparatului propriu de lucru, a celor din rezerva de funcţionari electorali ai CEC şi a altor 
persoane implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor drept o prioritate.

Astfel, pe parcursul anilor 2008-2012, Comisia Electorală Centrală a desfăşurat un şir de 
activităţi care au avut ca scop educaţia electorală şi informarea cetăţenilor: Ziua Internaţională 
a Alegerilor, Ziua Tînărului Alegător, conferinţe şi seminare cu tinerii, campanii de educaţie 
civică şi informare a alegătorilor cu ocazia evenimentelor electorale etc. 
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 Ziua Internaţională a Alegerilor. Ini-
ţiativa de a institui o Zi mondială a alege-
rilor a fost lansată la Conferinţa Globală a 
Oficialilor Electorali, desfăşurată în peri-
oada 14–17 septembrie 2005 în Ungaria. 
Comisia Electorală Centrală din Republi-
ca Moldova a participat la Conferinţă în 
calitate de membră a Asociaţiei Oficiali-
lor Electorali din Europa Centrală şi de 
Est (ACEEEO), unul dintre organizatorii 
evenimentului. Reprezentanţii organelor 
electorale din lume au desemnat prima 
zi de joi din luna februarie ca Zi Inter-
naţională a Alegerilor datorită faptului că 

majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au fost semnate în această perioadă a anului. 
În această zi, în lumea întreagă se desfăşoară seminare, mese rotunde la care se discută 

despre importanţa alegerilor democratice, se trec în revistă principalele momente din istoria 
alegerilor şi a democraţiei, se abordează provocările legate de organizarea unor alegeri credi-
bile şi transparente. 

Începînd cu anul 2008, CEC sărbătoreşte anual Ziua Internaţională a Alegerilor prin reali-
zarea şi difuzarea unor spoturi televizate tematice (2008, 2009, 2011) sau chiar emisiuni radi-
ofonice şi televizate (2010, 2011), prin organizarea unor mese rotunde şi conferinţe raionale 
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012), prin organizarea unor concursuri de desene, eseuri, postere şi 
slogane (2008, 2011), conferinţe de presă (2008, 2009, 2010, 2011), simularea unui referen-
dum (2010) etc. 

Ziua Tînărului Alegător a fost lansată de CEC în anul 2006. Obiectivele principale ale 
activităţii sînt conştientizarea de către tinerii alegători a necesităţii de a participa la ale-
geri, formarea atitudinii civice faţă de problemele curente ale societăţii, cultivarea senti-
mentului de responsabilitate personală pentru situaţia din ţară, familiarizarea cu principa-
lele aspecte ale procesului electoral etc. Ziua Tînărului Alegător se desfăşoară, de regulă, 
toamna. Pe parcursul anilor, această zi a fost sărbătorită în diferite moduri. În anul 2006 
au avut loc două ediţii: primăvara acţiunea a avut loc în şcolile şi liceele din municipiul 
Chişinău, iar toamna acţiunea a fost desfăşurată la nivel naţional, în toate instituţiile de 
învăţămînt din ţară, sub forma unor întîlniri ale membrilor CEC, deputaţi, aleşi locali cu 
elevii şi studenţii.

Ediţia 2008. În perioada 20-27 octombrie 2008 circa 12 000 de tineri (liceeni din clasele 
XI-XII, precum şi cei care au absolvit recent instituţiile de învăţămînt) din 28 de unităţi te-
ritorial-administrative s-au întîlnit cu membrii Comisiei Electorale Centrale, cu aleşii locali, 
precum şi cu deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova. Întîlnirile au avut loc la nivel de 
centru raional şi au putut fi organizate cu sprijinul administraţiilor publice locale. 

Ediţia 2009. În perioada 23 noiembrie–6 decembrie 2009 CEC a elaborat şi propus insti-
tuţiilor de învăţămînt din ţară următoarele materiale didactice: prezentarea Power Point „Ziua 
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tînărului alegător”, îndrumar pentru 
prezentarea Power Point şi propunerea 
de activitate „Alegerile în clasa mea”.

Ediţia 2010. Ziua tînărului alegă-
tor a avut loc la 30 septembrie 2010 în 
incinta Comisiei Electorale Centrale 
cu genericul „O zi la Comisia Electo-
rală Centrală”. La eveniment au fost 
invitaţi cei mai buni 40 de liceeni ai 
clasei a XII-a din toate raioanele. În 
cadrul acţiunii, tinerii au aflat cum 
funcţionează sistemul instituţiilor 
electorale în Republica Moldova, ce 
se înţelege prin absenteism electoral 
şi care sînt cauzele şi metodele de diminuare a acestui fenomen. Totodată, ei au avut posibi-
litatea de a vizita subdiviziunile aparatului CEC şi de a se familiariza cu activitatea acestora. 

Ediţia 2011. În cadrul celei de-a şasea ediţii a Zilei tînărului alegător Comisia Electorală 
Centrală a organizat un concurs TVC cu genericul „20 de ani de alegeri democratice”. Con-
cursul s-a desfăşurat la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” în parteneriat cu Minis-
terul Tineretului şi Sportului şi IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Scopul acestuia a fost 
încurajarea tinerilor de a se implica mult mai activ în procesul electoral, precum şi formarea 
atitudinii civice faţă de problemele curente ale societăţii.

Campanii de informare şi educaţie civică pentru alegeri/referendumuri
În perioada 2005-2012, CEC a organizat 6 evenimente electorale majore: 2 alegeri locale 

generale, 3 alegeri parlamentare şi un referendum republican constituţional. Campaniile de in-
formare şi educaţie civică a alegătorilor, desfăşurate pentru scrutinele menţionate, au fost posi-
bile datorită suportului şi asistenţei organizaţiilor internaţionale, precum Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare prin proiectul „Suport electoral pentru Moldova”, Consiliul Europei, 
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei. 

În cadrul campaniei organizate pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, sloganul 
căreia a fost Votul tău contează! Nu ezita, votează!, au fost elaborate 12 spoturi sociale, acestea 
fiind difuzate prin intermediul a 23 de posturi de televiziune, care cumulativ acoperă tot terito-
riul Republicii Moldova. De asemenea, în Chişinău şi în regiuni au fost plasate billboard-uri, 
light-box-uri, street-linere, au fost realizate şi distribuite pliante cu informaţie pentru studenţi, 
postere de mobilizare, calendare mici, pixuri cu semnul campaniei, inserturi pentru paşaport, 
pliante cu adresele ambasadelor, buclete pentru cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare. Un alt 
instrument utilizat de către CEC pentru a informa alegătorii a fost pagina web www.voteaza.
md creată în acelaşi an. 

Sloganul campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 a fost: 
„Votul tău contează! Tu decizi, votează!” Un compartiment special din campanie a vizat 
informarea alegătorilor asupra modalităţilor prin care ei pot verifica listele electorale. Mai 
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mult, CEC prin campania desfăşurată a 
încurajat alegătorii să participe activ la 
această procedură, inclusiv prin promo-
varea unui slogan specific: „Verificarea 
listelor este în interesul tuturor”. 

Pentru alegerile parlamentare antici-
pate din 29 iulie 2009 au fost elaborate 16 
spoturi sociale, acestea fiind difuzate prin 
intermediul a 21 de posturi de televiziu-
ne şi 13 de radio care cumulativ acoperă 
tot teritoriul Republicii Moldova. Pentru 
alegătorii moldoveni aflaţi peste hotarele 
RM, Comisia, împreună cu Organizaţia 
Internaţională a Migraţiei (OIM), au ela-

borat spoturi procedurale şi motivaţionale, difuzate la canalele TV din ţările unde locuiesc cu 
prioritate migranţi moldoveni.

În cadrul campaniei de educaţie civică şi informare a alegătorilor au fost plasate billboard-
uri, light-box-uri şi street-linere. Bannere ale Comisiei Electorale Centrale au fost puse pe 
paginile web ale agenţiilor media, portaluri de ştiri etc. cu mesaj general de chemare la vot şi 
îndemnul de a verifica listele electorale. Noutăţi pentru campania de educaţie civică şi infor-
mare desfăşurată de CEC au fost „Linia Fierbinte a Comisiei Electorale Centrale” şi utilizarea 
mesajelor scurte de tip SMS. 

Pentru informarea şi educaţia civică a electoratului în preajma referendumului republican 
constituţional din 5 septembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a elaborat 4 spoturi publicitare 
la subiectul verificarea listelor electorale, obţinerea certificatului cu drept de vot şi procedura de 
votare în ziua referendumului. Totodată, a fost realizat pentru a fi plasat în fiecare secţie de vota-
re, inclusiv peste hotare, posterul „Votarea pas cu pas” şi posterul „Procesul-verbal de totalizare 
a rezultatelor referendumului republican constituţional”.

Cu ocazia alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală 
Centrală a venit cu o abordare integrată nouă şi modernă în informare a cetăţenilor. CEC în 
premieră a utilizat reţelele sociale (Facebook, Twitter, YouTube) şi a lansat un concurs pe Inter-
net adresat tinerilor şi persoanelor care se află în străinătate (www.lume.md). Toate materialele 
de informare a alegătorilor (leaflet-uri, calendare, panouri stradale, light-box-uri, street-linere, 
ecrane plasma, bannere Internet) au fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării. CEC a produs 
10 spoturi de informare şi educaţie civică adresate diferitor grupuri-ţintă de alegători din ţară 
şi din afara ţării, care au fost difuzate pe întreg spaţiul informaţional al Republicii Moldova. 

În ceea ce priveşte informarea cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării, Comisia Electorală 
Centrală, împreună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei, au editat broşuri şi calendare 
informative cu adresele secţiilor de votare, postere şi 3 spoturi video. 

Şi în campania pentru alegerile din 28 noiembrie 2010, CEC a utilizat mesajele scurte de 
tip SMS, cu îndemnul de a participa la votare, şi „linia fierbinte”, la care alegătorii au putut 
obţine rapid informaţii pertinente privind participarea la scrutin. 
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Ţinînd cont de lecţiile învăţate 
din alegerile precedente, CEC a iniţi-
at pentru alegerile locale generale din 
iunie 2011 o colaborare mai extinsă 
cu ONG-le naţionale şi organizaţiile 
internaţionale. Iniţiativa a constat în 
delimitarea campaniei de informare a 
alegătorilor în două părţi: motivaţio-
nală şi informativă.

Partea motivaţională a fost în 
mare parte acoperită de Coaliţia Ci-
vică pentru Alegeri Libere şi Corec-
te (CALC), care reuneşte 12 ONG-
uri locale (din domeniul drepturilor 
omului, politici publice, mass-media, aspecte de gen, juridice, administrare publică, etc.). CEC 
a semnat un memorandum de parteneriat cu CALC pentru Campania de educaţie civică la 
alegerile locale generale din 2011. Acest acord s-a bazat pe experienţa pozitivă de la alegerile 
parlamentare precedente. Partea informativă a campaniei a fost coordonată de CEC împreună 
cu partenerii săi internaţionali, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES) şi 
Consiliul Europei (CoE).

În realizarea campaniilor de informare şi educaţie civică pentru alegerilor locale generale 
din iunie 2011 Comisia Electorală Centrală a utilizat cele mai diverse mijloace de informare, 
ca de exemplu tradiţionalele radio şi TV, broşurile, foile volante, panourile publicitare (bill-
board-urile), reţeaua Internet, precum şi reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, care a transmis pe-
riodic mesaje telefonice cu caracter electoral. Pe reţeaua socială Facebook şi canalul YouTube 
au fost plasate spoturi informative, iar pe 3 dintre cele mai vizitate pagini web au rulat bannere 
Internet.

În perioada electorală CEC a lansat campania de informare „De la Mic, la Mare” cu me-
sajul general că oamenii din cel mai mic sătuc, la fel ca şi cei din comune, oraşe şi municipii 
dispun de drepturi egale pentru a-şi alege reprezentanţii la nivel local. Abordarea „De la Mic 
la Mare” are o încărcătură emoţională care sugerează apartenenţa individului la un tot întreg. 
Astfel, alegătorii, printr-un efort comun, decid soarta localităţii lor, a raionului şi, implicit, a 
ţării pentru cîţiva ani înainte. 

Suplimentar, alegătorii s-au putut informa apelînd la serviciile Biroului de documentare şi in-
formare pentru cetăţeni de pe lîngă CEC sau la Linia fierbinte a Comisiei Electorale Centrale. În 
perioada aprilie-iunie 2011, aceasta a deservit peste 650 de cetăţeni. În perioada 25 mai–3 iunie 
2011 un microbuz a circulat pe teritoriul Republicii Moldova şi o echipă mobilă a informat ale-
gătorii despre alegerile locale generale din 5 iunie 2011. Microbuzul a distribuit fluturaşi cu in-
formaţii despre actele de identitate, în baza cărora se efectuează votarea, şi a organizat un concurs 
informativ-distractiv privind importanţa alegerilor cu participarea cetăţenilor aflaţi prin preajmă. 

Pentru turul al doilea de scrutin, CEC a continuat campania de informare şi a elaborat 
spoturi informative de tip „Ştiaţi că…”. Astfel, CEC a informat despre data turului II de 
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scrutin prin intermediul unor date cu-
rioase referitoare la votul obligatoriu, 
obţinerea dreptului femeilor de a alege 
şi de a fi alese, provenienţa cuvîntului 
„buletin” etc. 

În total pentru campania de informa-
re pentru alegerile locale generale din 
iunie 2011 Comisia Electorală Centrală 
a produs 16 spoturi TV şi radio difuzate 
de circa 9000 de ori prin intermediul a 
28 de radiodifuzori (14 posturi de te-
leviziune şi 14 posturi de radio), care 
cumulativ acoperă tot spaţiul informa-
ţional al Republicii Moldova.

Un capitol aparte al activităţii de informare şi educaţie civică a alegătorilor reprezintă 
campania de informare privind implementarea proiectelor-pilot ce ţin de „Registrul electro-
nic al alegătorilor”. Alegătorii înscrişi în listele electorale din secţiile de votare, în care au 
fost implementate asemenea proiecte-pilot, au fost anunţaţi prin intermediul unor fluturaşi 
bilingvi, distribuiţi în cutiile poştale ale acestora, şi prin postere afişate la sediul secţiilor 
de votare, despre posibilitatea şi modul de participare la înregistrarea electronică. Alegăto-
rilor li s-a amintit, de asemenea, că ei pot verifica corectitudinea datelor înscrise în listele 
electorale şi le-a fost prezentată lista actelor de identitate în baza cărora pot vota conform 
legislaţiei în vigoare. 

În edificarea unei societăţi democratice este desigur nevoie de educaţie civică şi electora-
lă a cetăţeanului. Numai în urma unei educaţii temeinice şi destoinice se va asigura o poziţie 
activă faţă de procesul electoral, o prezenţă sporită de participare la alegeri, nivelul de cultură 
civică reprezentînd şi un factor de stabilitate politică, o măsură a bunei funcţionări a instituţi-
ilor democratice. 
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Observarea alegerilor a căpătat o re-
cunoaştere largă în lume şi joacă un rol 
important în asigurarea aprecierii exac-
te şi imparţiale a caracterului procese-
lor electorale. Garanţia desfăşurării unor 
alegeri libere şi corecte depinde în mare 
parte de prezenţa şi activitatea observa-
torilor. 

Evenimentele electorale din Repu-
blica Moldova sînt supuse observării în 
mod constant de către observatorii naţi-
onali şi cei internaţionali. În activitatea 
lor ei se conduc de Constituţia Republicii 
Moldova, de Codul electoral, de Regula-

mentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, de alte acte nor-
mative în domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Aprecierile pozitive date de experţii electorali reprezintă dovada organizării şi desfăşurării 
unor alegeri democratice. Devenind membră a unor instituţii internaţionale şi colaborînd cu 
organizaţiile sus-menţionate, Republica Moldova şi-a asumat anumite angajamente pe care 
trebuie să le respecte. Totodată, în urma monitorizării efectuate, reprezentanţii acestor instituţii 
văd care sînt necesităţile reale în edificarea unui proces electoral viabil şi care sînt deficienţele 
legislative. Ca urmare, ei prezintă rapoarte şi propun spre implementare diverse proiecte prin 
intermediul cărora Comisiei Electorale Centrale îi este acordată asistenţă pentru îmbunătăţirea 
procesului electoral.

După constituirea Comisiei Electorale Centrale permanente, la 13 martie 1998 a fost apro-
bat „Regulamentul privind statutul observatorilor din partea concurenţilor electorali”, care 
reglementa doar acreditarea acestor tipuri de observatori de către consiliile electorale de cir-
cumscripţie. În conformitate cu legislaţia electorală, observatorii internaţionali erau acreditaţi 
de către Ministerul Afacerilor Externe, iar Comisia Electorală Centrală, în baza documentului 
de acreditare, le elibera legitimaţii. Ulterior, la 16 aprilie 2003 şi 30 decembrie 2004 au fost 
aprobate regulamente care reglementau acreditarea atît a observatorilor naţionali, cît şi a celor 
străini (internaţionali).

În pofida existenţei unui cadru, în general, prielnic pentru monitorizarea procesului elec-
toral de către observatorii internaţionali, totuşi la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au 
fost înregistrate unele cazuri de refuz al acreditării şi expulzării reprezentanţilor cîtorva orga-
nizaţii, care au anunţat că intenţionau să depună cereri de acreditare la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Moldova. În opinia observatorilor, această situaţie a putut fi evitată dacă 
procedura de acreditare a observatorilor internaţionali ar fi fost mult mai clară şi stipulată ex-
pres în legislaţia electorală.

De menţionat că ultima variantă a regulamentului a fost adoptată la 24 octombrie 2006, 
avînd drept scop clarificarea şi detalierea procedurii de acreditare a observatorilor (naţionali, 
cît şi internaţionali) şi a drepturilor, şi obligaţiilor acestora. Pînă în prezent el a suferit mai 
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multe modificări, care au îmbunătăţit 
substanţial procesul electoral. Printre 
cele mai esenţiale modificrări men-
ţionăm: prerogativele de a invita şi 
acredita observatori internaţionali 
i-au revenit Comisiei Electorale Cen-
trale; observatorii naţionali au obţi-
nut posibilitatea de a depune sesizări 
privind neregulile depistate, care se 
examinează de către preşedintele or-
ganului electoral; hotărîrea de anulare 
a acreditării în calitate de observator 
poate fi contestată; a fost reglemen-
tată crearea oficiului de protocol şi 
înregistrarea interpreţilor pentru observatorii internaţionali; a fost introdusă lista expresă de 
acte şi condiţiile pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a fi acreditată în calitate 
de observator.

Potrivit art. 63 din Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi proce-
dura de acreditare a acestora, CEC acreditează observatori naţionali şi internaţionali. Aceştia 
pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi în toate secţiile de votare. 
Consiliile electorale de circumscripţie au competenţa de a acredita doar observatori naţionali 
din partea asociaţiilor obşteşti şi cîte un observator din partea concurenţilor electorali în fiecare 
secţie de votare. Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie pot monitoriza 
alegerile doar în circumscripţia sau secţia de votare respectivă.

Pentru asigurarea monitorizării procesului electoral din RM, Comisia Electorală Cen-
trală colaborează strîns cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 
(OSCE/ODIHR), care realizează cele mai mari misiuni internaţionale de observare şi face re-
comandări pentru îmbunătăţirea procedurilor şi legislaţiei electorale încă de la primele alegeri 
democratice desfăşurate în RM. Astfel de misiuni au fost realizate şi de către alte organizaţii 
internaţionale (Consiliul Europei, Comunitatea Statelor Independente, Centrul Liberal Inter-
naţional Suedez, Congresul Puterilor Centrale şi Regionale din Europa, Congresul Autorităţi-
lor Locale şi Regionale din Europa, Asociaţia Avocaţilor Americani, USAID etc.) şi de către 
misiunile diplomatice acreditate în R. Moldova.

Invitaţii de a participa la observarea alegerilor şi referendumurilor sînt trimise şi autorităţi-
lor electorale ale altor state cu care Comisia Electorală Centrală a stabilit în mod direct relaţii 
de colaborare. Prin reciprocitate funcţionarii şi membrii CEC participă la misiuni de monitori-
zare a alegerilor şi referendumurilor în aceste ţări. În colaborare cu experţii electorali prezenţi 
la alegeri este efectuat schimbul de experienţă necesar pentru elaborarea şi implementarea 
celor mai bune practici în domeniul electoral.

ONG-urile moldoveneşti, de asemenea, joacă un rol semnificativ în scrutine. Spre exem-
plu, la alegerile locale din 2003 LADOM şi Comitetul Helsinki au asigurat pentru prima oară 
acoperirea, practic, a tuturor celor aproximativ 2000 de secţii de votare cu observatori. În pre-
zent, cei mai mulţi observatori locali sînt acreditaţi de către Asociaţia Obştească „Promo-Lex 
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în parteneriat cu Coaliţia Civică pentru 
Alegeri Libere şi Corecte. Printre alte 
ONG-uri de profil, care sînt implicate în 
procesul de monitorizare a scrutinelor, 
am menţiona: ADEPT, Fundaţia Est-Eu-
ropeană, IDOM, IRI, NDI, IFES etc. 

Avînd în vedere specificul alegerilor 
locale, concurenţii electorali au posibi-
litatea de a înainta observatori doar în 
consiliile electorale de circumscripţie 
de nivelul întîi în scopul monitorizării 
alegerilor în fiecare secţie de votare din 
localitatea pentru care ei şi-au înregis-
trat candidaţi. Norma a fost prevăzută 

pentru a nu admite acreditarea într-o secţie de votare a mai multor persoane din partea 
aceluiaşi concurent, în caz contrar s-ar crea condiţii inegale participanţilor la alegeri şi 
aglomeraţie în localul secţiei de votare. Totodată, concurenţii au posibilitatea de a-şi înre-
gistra cîte un reprezentant în organele electorale de fiecare nivel.

Pentru alegerile parlamentare şi referendumurile naţionale, cînd sînt deschise secţii de vo-
tare peste hotarele ţării, Comisia Electorală Centrală acreditează observatori pentru monitorti-
zarea acestor scrutine, inclusiv din partea concurenţilor electorali.

Observatorii acreditaţi îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi înaintea în-
ceperii, pe parcursul şi după terminarea perioadei electorale. Pe parcursul campaniei electorale 
Comisia Electorală Centrală se află într-o colaborare continuă şi consolidată cu reprezentanţii 
misiunilor de observare, fiind receptivă la doleanţele şi solicitările lor. Observatorilor le este 
garantată libera participare la şedinţele organelor electorale şi la alte proceduri electorale im-
portante, despre care ei sînt anunţaţi preventiv. Tradiţional, înainte de ziua alegerilor CEC or-
ganizează un briefing pentru observatori, în cadrul căruia este făcută o totalizare preliminară a 
activităţii sale şi sunt distribuite CD-uri, ghiduri şi alte materiale ce conţin informaţie utilă, în 
limbile de stat, rusă şi engleză. La solicitare, reprezentanţii CEC participă în calitate de experţi 
la seminarele de instruire organizate pentru observatori.

În scopul asigurării bunelor condiţii de activitate a observatorilor internaţionali, pentru pe-
rioada electorală, începînd cu alegerile locale generale din anul 2003, CEC constituie un oficiu 
de protocol. La moment, oficiul este constituit atît din reprezentanţi ai CEC, cît şi ai Cancelari-
ei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor şi Ministerului Culturii. Oficiul are următoarele atribuţii: organi-
zează întîlniri şi cazarea observatorilor, îi acreditează, le asigură întrevederi cu reprezentanţii 
tuturor subiecţilor implicaţi în alegeri, acumulează informaţie cu privire la alegeri de la obser-
vatorii internaţionali şi o generalizează, organizează briefinguri pentru observatorii internaţio-
nali, totalizează materialele prezentate de ei etc. 

Colaborarea CEC cu instituţiile care monitorizează alegerile continuă şi în afara perioadei 
electorale. Astfel, reprezentanţii acestor organizaţii sunt invitaţi la diferite evenimente orga-
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nizate de comisie (şedinţe, seminare, conferinţe, mese rotunde, cluburi de discuţii electorale). 
Printre cele mai importante activităţi am menţiona conferinţele de analiză post-electorală, în 
cadrul cărora sînt invitaţi toţi subiecţii electorali pentru identificarea problemelor şi soluţiilor 
necesare pentru îmbunătăţirea procesului electoral. Totodată, şi reprezentanţii comisiei par-
ticipă activ la activităţile organizate de către aceste instituţii. CEC comunică în continuu cu 
aceste organizaţii prin comunicate de presă, newsletter-uri electronice, întrevederi tête-à-tête 
etc., ţinîndu-le la curent cu activitatea Comisiei. Deseori, CEC solicită opinia acestor instituţii 
în chestiuni de ţin de modificarea legislaţiei şi practicii electorale.

Observatorii pot asista la toate operaţiunile electorale, însă fără a interveni în procesul elec-
toral. Este foarte important ca în activitatea lor observatorii să fie imparţiali şi prin acţiunile lor 
să nu facă agitaţie electorală. Ei au dreptul doar să monitorizeze procesul electoral, fără a se 
implica în organizarea şi desfăşurarea lui, avînd posibilitatea de a informa preşedintele organu-
lui electoral despre neregulile observate. Totodată, pentru obţinerea unei monitorizări cît mai 
corecte şi mai credibile, organele electorale şi alţi subiecţi electorali nu trebuie să se implice în 
activitatea observatorilor, avînd acest drept doar în condiţiile legii. 

Cu părere de rău, la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 CEC a constatat încălcarea 
statutului de observator de către observatorii acreditaţi din partea unei organizaţii obşteşti şi a 
fost nevoită să anuleze acreditarea acestora. Deşi organizaţia respectivă a atacat hotărîrea emi-
să de CEC în instanţă de judecată, aceasta a rămas în vigoare.

Susţinerea democraţiei din Republica Moldova este pe agenda de lucru a multor organizaţii 
internaţionale. Acesta este unul dintre motivele pentru care numărul de observatori internaţio-
nali este în creştere. Totodată, creşte numărul şi calitatea organizaţiilor neguvernamentale care 
doresc să acrediteze observatori. De remarcat, că tradiţional alegerile parlamentare reprezintă 
un interes sporit pentru comunitatea internaţională şi ca urmare la CEC parvin mai multe soli-
citări de acreditare. 

Făcînd o analiză a perioadei 1997–2012, observăm că dacă pentru alegerile parlamen-
tare din 1998, CEC a acreditat în total doar 742 de observatori, iar pentru scrutinul din 
2001 doar 414 persoane, începînd cu anul 2005, atît numărul de persoane acreditate, cît şi 
numărul instituţiilor doritoare de a monitoriza alegerile din ţara noastră a crescut simţitor. 
Cel mai viu interes din partea observatorilor l-au atras alegerile parlamentare din 2010, 
2009, 2005 şi cele locale generale din 2007. De exemplu, referindu-ne la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010, vom menţiona că scrutinul a fost monitorizat 
de 3.554 observatori naţionali din partea a 26 de instituţii (inclusiv 6 concurenţi electorali) 
şi 594 de observatori internaţionali din partea a 39 de instituţii (inclusiv 31 din partea a 7 
instituţii electorale străine). 

În final vom menţiona că, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale din autonomia găgă-
uză, care nu are competenţa necesară, Comisia Electorală Centrală invită şi acreditează obser-
vatori internaţionali la alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi la alegerile Guver-
natorului (Başcanului) UTA Găgăuzia.
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12.1. ColaboRaRea Cu autoRitĂŢile adMiniStRaŢiei publiCe 
CentRale 

Pentru soluţionarea diverselor probleme apărute în procesul de organizare şi desfăşurare a 
scrutinelor electorale, dar şi în îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Electorală Centrală con-
lucrează în continuu atît cu organele administraţiei publice centrale de specialitate, cît şi cu 
cele ale administraţiei publice locale.

Astfel, în perioadele preelectorale, Comisia Electorală Centrală aprobă prin hotărîre res-
ponsabilităţi suplimentare pentru unele autorităţi ale administraţiei publice centrale şi alte 
instituţii, care asigură, conform competenţelor stabilite, pregătirea pentru desfăşurarea eve-
nimentelor electorale. Periodic, autorităţile vizate prezintă informaţii despre executarea atribu-
ţiilor stabilite.

Prin urmare, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumu-
rilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, „Moldtelecom” S.A. au asigurat procesul de 
organizare şi desfăşurare a scrutinelor electorale conform domeniilor de competenţă, după 
cum urmează:

 – cu Ministerul Economiei s-a conlucrat în vederea asigurării alimentării fără întrerupere 
cu energie electrică a tuturor organelor electorale;

 – cu Ministerul Afacerilor Interne – privind asigurarea securităţii şi ordinii publice în 
localităţile şi localurile de desfăşurare a întîlnirilor în teritoriu ale concurenţilor elec-
torali cu alegătorii, prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţi-
unilor în activitatea electorală, acordarea asistenţei preşedinţilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare la asigurarea ordinii publice în localul de votare şi pe teritoriul 
din preajmă, în rază de 100 de metri de la locul votării, păstrarea bunurilor materiale 
la consiliile şi birourile electorale, escortarea transportării buletinelor de vot şi asi-
gurarea integrităţii acestora şi a altei documentaţii electorale, asigurarea securităţii 
incendiare;

 – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a acordat asistenţa necesară, în 
limitele legislaţiei, privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor în secţiile de vota-
re constituite pentru cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi în străinătate. Constitu-
irea, pentru prima oară la alegerile par-
lamentare anticipate din 2009 şi ulterior 
la referendumul republican constituţio-
nal din 5 septembrie 2010 şi la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 a secţiilor de votare suplimentare în 
afara misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare, a generat o serie de probleme, 
soluţionarea cărora a necesitat din partea 
CEC şi a ministerului eforturi comune;
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 – în conlucrare cu Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor a fost asi-
gurată eliberarea, în termene 
rezonabile, la solicitarea cetă-
ţenilor Republicii Moldova, a 
actelor de identitate necesare 
pentru participarea la alegeri, 
eliberarea gratuită, începînd 
cu 5 zile pînă la şi în ziua ale-
gerilor, a actului de identitate 
provizoriu de tip F-9, oficiile 
de documentare a populaţiei 
din raioane fiind deschise în 
ziua votării de la 7.00 pînă la 21.00;

 – în perioada alegerilor s-a conlucrat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor privind asigurarea căilor de acces către birourile electorale ale secţiilor de vo-
tare şi consiliile de circumscripţie;

 – cu „Moldtelecom” S.A. s-a conlucrat privind asigurarea funcţionării, fără întrerupere, 
a reţelelor telefonice, în special în sediile secţiilor de votare, şi a accesului funcţiona-
rilor electorali, la solicitarea acestora, la serviciile reţelei de Internet.

Totodată, în cadrul şedinţelor Comisiei Electorale Centrale, care au avut loc în zilele pre-
mergătoare desfăşurării alegerilor, reprezentanţii ministerelor/instituţiilor au raportat informa-
ţiile generalizate referitoare la măsurile întreprinse pentru organizarea şi desfăşurarea alegeri-
lor şi au răspuns la întrebările membrilor şi reprezentanţilor partidelor.

Astfel, în baza rapoartelor prezentate periodic, Comisia Electorală Centrală a adoptat ho-
tărîri prin care a luat act de multitudinea acţiunilor întreprinse în scopul bunei desfăşurări a 
scrutinelor electorale.

În cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, incontestabil, necesită a se menţiona 
şi cooperarea organelor electorale cu Direcţia informaţii şi evidenţe operative a MAI, care a 
răspuns tuturor solicitărilor privind compatibilitatea candidaţilor la funcţiile elective cu preve-
derile art. 13 alin. (2) lit. c) şi d) din Codul electoral.

12.2. ColaboRaRea Cu autoRitĂŢile adMiniStRaŢiei publiCe 
loCale

Comisia Electorală Centrală, conform prevederilor Codului electoral, atît în procesul de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor, cît şi în perioada dintre alegeri, conlucrează eficient cu 
autorităţile publice locale.

 Consiliile locale de nivelul întîi şi al doilea, preşedinţii de raioane şi primarii realizează în 
această perioadă de timp un şir de acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea bunei 
organizări şi desfăşurări a alegerilor de toate tipurile. 

 E de remarcat că, în perioada organizării şi desfăşurării scrutinelor, autorităţile locale con-
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tribuie substanţial la organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor, fapt care influenţează 
pozitiv raporturile şi colaborarea dintre 
organele electorale şi autorităţile locale, 
conduce la soluţionarea problemelor apă-
rute în procesul electoral.

 În conlucrare cu autorităţile adminis-
traţiei publice locale, Comisia Electorală 
Centrală, ca organ responsabil de realiza-
rea politicii electorale, urmăreşte soluţi-
onarea prevederilor Codului electoral cu 
privire la:
 – modul de întocmire, precizare şi ac-

tualizare de către primării a listelor elec-
torale, păstrarea acestora în conformitate cu prevederile legislaţiei, precum şi autentifi-
carea listelor de subscripţie;

 – înaintarea propunerilor privind candidaturile membrilor pentru constituirea consiliilor 
electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi 
a candidaturilor pentru Registrul funcţionarilor electorali ţinut de Comisia Electorală 
Centrală;

 – prezentarea propunerilor privind stabilirea şi delimitarea hotarelor secţiilor de votare pe 
teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale unde activează;

 – stabilirea sediilor pentru desfăşurarea activităţii consiliilor şi birourilor electorale şi 
asigurarea acestora cu mijloace tehnico-materiale;

 – stabilirea unui minim de locuri speciale pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşu-
rarea întîlnirilor cu alegătorii; aducerea imediată a deciziilor (dispoziţiilor) respective 
la cunoştinţa subiecţilor interesaţi, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, 
cît şi al altor mijloace de comunicare.

O importanţă deosebită se acordă şi activităţii în comun cu organele administraţiei publice 
locale în perioada post-electorală în ve-
derea:
 – recepţionării documentelor şi ma-

terialelor electorale. În acest context, e 
de menţionat faptul că, la iniţiativa CEC, 
Comisia Centrală de Expertiză şi Control 
a Serviciului de Stat de Arhivă a com-
pletat Nomenclatorul-tip al dosarelor 
primăriilor satelor (comunelor), oraşelor 
(municipiilor) şi a Nomenclatorului-tip 
al dosarelor Consiliului rational şi apara-
tului preşedintelui raionului, prin care a 
stabilit tipurile de documente electorale 
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care urmeză să fie transmise 
primăriilor şi consiliilor raio-
nale de către organele electo-
rale în urma alegerilor locale;

 – respectării continuităţii lucru-
lui cu listele electorale şi, anu-
me, în studierea modificărilor/
corectărilor efectuate în fieca-
re rubrică din listele electorale 
de bază, suplimentare şi la lo-
cul aflării, introduse în perioa-
da electorală. 

Aceste obiective au fost trasate şi 
discutate, pe parcursul perioadei de 
15 ani de activitate, în cadrul diferitor conferinţe, seminare republicane şi internaţionale. La 
acest subiect s-au expus, în rapoartele de apreciere, şi reprezentanţii organizaţiilor interna-
ţionale de profil: Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES Moldova), Misi-
unea de observatori a Comunităţii Statelor Independente (CSI), Liga Apărării Drepturilor 
Omului din Moldova (LADOM), Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi alţii, 
care au apreciat conlucrarea autorităţilor publice locale cu Comisia Electorală Centrală ca 
una de o importanţă majoră în procesul electoral. 

În ansamblu, acţiunile întreprinse, întotdeauna au orientat şi integrat eforturile organelor 
administraţiei publice locale şi CEC în vederea asigurării unor scrutine democratice şi legale, 
scopul fiind de a garanta realizarea nestingherită a dreptului tuturor cetăţenilor de a alege şi de 
a fi ales.

Activînd în comun, marea majoritate a organelor administraţiei publice locale dau dova-
dă de responsabilitate, profesionalism şi imparţialitate. Această colaborare este axată pe un 
raport al votului de încredere, operativitate în prezentarea informaţiilor de diferit gen, so-
licitată de CEC, a eforturilor comu-
ne în scopul instruirii funcţionarilor 
electorali.

E de menţionat, că organele admi-
nistraţiei publice locale, fiind respon-
sabile pentru întocmirea, verificarea 
şi păstrarea listelor electorale, în peri-
oada dintre alegeri, s-au încadrat ac-
tiv şi în activitatea Comisiei Electo-
rale Centrale, desfăşurată în vederea 
creării Registrului de stat al alegători-
lor, care va prezenta un sistem infor-
maţional unic integrat de evidenţă a 
alegătorilor din Republica Moldova. 
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În acest scop au fost desfăşurate, pentru 
prima dată, în perioada 06–17 februarie 
2012, în toate raioanele republicii, semi-
nare pentru autorităţile administraţiei pu-
blice locale privind întocmirea şi actuali-
zarea listelor electorale de bază. Scopul 
seminarelor a fost de a oferi sprijinul ne-
cesar autorităţilor locale în activitatea ce 
ţine de întocmirea şi actualizarea listelor, 
pentru obţinerea unor liste cît mai exacte. 
În cadrul instruirii s-a atras atenţia asupra 
deficienţelor depistate în cadrul analizei 
listelor electorale, punîndu-se accentul 
pe aplicarea corectă a cadrului legal în 

procesul de întocmire, administrare, transmitere şi actualizare a  acestora.
 Drept continuare a acestei activităţi, a fost organizarea şi desfăşurarea, în perioada 19-20 

iunie curent, a conferinţei internaţionalecu genericul „Listele electorale - bază pentru crearea 
Registrului de stat al alegătorilor”, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai organelor adminis-
traţiei publice locale, responsabili de întocmirea, verificarea şi actualizarea listelor electorale 
de bază.

Cu toate acestea, experienţa ultimelor alegeri parlamentare, locale generale şi problemele 
care au apărut pe parcursul procesului electoral, ne fac să conchidem că multe dificultăţi sunt 
cauzate fie de carenţele în cadrul legislativ, fie de activitatea nu întotdeauna satisfăcătoare a 
administraţiei publice, în cazul nostru, locale.

În această situaţie, se impun un şir de activităţi în scopul îmbunătăţirii unor aspecte ce ţin 
de conlucrarea cu organele administraţiei publice locale, şi anume: 

 – asigurarea logisticii necesare dotării secţiilor de votare, inclusiv localurilor acesto-
ra, amenajării secţiilor de votare de către administraţia publică locală (dotarea cu 
cabine şi urne pentru votare în număr suficient, ţinînd cont de dimensiunile buleti-
nelor);

 – elaborarea, în continuare, a unor proceduri/instrucţiuni clare şi uniforme orientate spre 
utilizatori pentru autorităţile locale care ar putea facilita comunicarea şi colaborarea 
mai bună dintre autorităţile de gestionare a alegerilor şi administraţia publică locală, în 
general, şi procesul de înregistrare a alegătorilor, în particular; 

 – perfecţionarea instruirii membrilor consiliilor electorale de diferite nivele şi a mem-
brilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, ceea ce ar asigura înţelegerea comu-
nă şi standardizată a responsabilităţii autorităţilor publice locale, ce ţine de alegeri, şi 
ar îmbunătăţi coordonarea activităţilor cu Comisia Electorală Centrală şi cu consiliile 
electorale de circumscripţie;

 – aplicarea Registrului de stat al alegătorilor, conceput ca parte componentă a Sistemului 
automatizat de stat „Alegeri” la alegerile parlamentare din 2009, ceea ce ar constitui o 
modalitate de difuzare operativă a datelor preliminare privind participarea alegătorilor 
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şi ar permite verificarea rapi-
dă a rezultatelor scrutinului în 
vederea asigurării unor alegeri 
corecte şi imparţiale; 

 – operarea modificărilor în une-
le articole din Codul electoral. 

Vom menţiona în final, că o conlu-
crare eficientă a Comisiei Electorale 
Centrale cu autorităţile publice locale 
constituie un garant în toate acţiunile 
ce ţin de asigurarea unor alegeri bine 
administrate, avînd o importanţă sub-
stanţială în soluţionarea situaţiilor şi 
problemelor atît de natură logistică, material-tehnică, cît şi organizatorică. 

12.3. ColaboRaRea Cu paRtidele politiCe
Partidele reprezintă una dintre cele mai importante instituţii politice ale societăţii democra-

tice moderne. Totodată, buna funcţionare a acestora, în conformitate cu normele democratice 
şi cu standardele internaţionale în domeniu, este expresia supremă a unei societăţi pluraliste. 
Comisia Electorală Centrală acordă o atenţie deosebită colaborării cu partidele, deoarece aces-
tea sînt actorii principali în alegeri. Una din atribuţiile generale ale Comisiei este stabilirea 
contactelor cu partidele, alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale, care au dreptul 
de a desemna candidaţi pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul 
electoral.

Mecanismul de bază prin intermediul căruia partidele cuceresc sau menţin puterea sunt 
alegerile. Aici putem menţiona rolul acestora în formarea organelor electorale. Astfel, în cadrul 
alegerilor, cît şi al referendumurilor, partidele politice reprezentate în Parlament, propun cîte 
un membru în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale 
secţiilor de votare. 

Totodată, partidele politice sînt învestite nu numai cu dreptul de a-şi desemna candidaţii 
pentru alegere în organele reprezentative, dar şi de a participa la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor. Partidele care participă la scrutine pot desemna cîte un reprezentant cu vot consulta-
tiv în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, cît 
şi în cadrul Comisiei Electorale Centrale, influenţînd indirect procesul electoral, deoarece îşi 
desfăşoară activitatea conform prevederilor legii. Drepturile şi obligaţiile generale ale repre-
zentanţilor concurenţilor electorali sînt stabilite prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, 
precum şi de către concurenţii electorali care îi desemnează.

În organizarea şi desfăşurarea alegerilor rolul partidelor politice este semnificativ, legat 
îndeosebi de :

- întocmirea listelor electorale;
- selectarea şi pregătirea personalului secţiilor de votare;
- monitorizarea alegerilor prin acreditarea observatorilor;
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- asigurarea legăturii cu persoanele 
însărcinate cu administrarea alegerilor;

- întocmirea contestaţiilor.
În raporturile partid politic-reprezen-

tanţii săi în comisii şi birouri electorale, 
Codul Electoral al Republicii Moldova 
stabileşte unele limite, deoarece din mo-
mentul includerii acestora în componenţa 
consiliilor şi birourilor electorale ei devin 
persoane oficiale ale statului, subordona-
te numai legii. 

Legea stabileşte că reprezentanţii par-
tidelor şi formaţiunilor politice în consi-
lii şi birouri electorale nu pot primi alte 

acreditări decît cele prevăzute de lege. Partidele politice, bineînţeles, pot da instrucţiuni repre-
zentanţilor lor referitor la comportamentul acestora în diferite situaţii, acţiunile lor însă neput-
înd depăşi competenţa prevăzută de lege.

În acest sens un rol deosebit îl are funcţia electorală a formaţiunilor politice. Prin ea par-
tidele selectează şi propun candidaţi pentru alegeri, recrutează aderenţi, formează opinia ale-
gătorilor, înregimentează deputaţii. Anume în perioadele electorale, alegătorii sunt puşi în le-
gătură cu ideile şi programele partidelor, făcîndu-şi astfel propriile opinii. Pentru facilitarea 
dialogului, sînt organizate de exemplu dezbateri electorale.

Nu mai puţin importantă este funcţia de formare a conştiinţei civice. Partidul are obligaţia 
civică de a sensibiliza populaţia la problemele societăţii. Un lucru important de realizat, deşi 
nu ţine de competenţa Comisiei Electorale Centrale, este ca dialogul dintre guvernanţi şi gu-
vernaţi să continue şi după perioada electorală. Expoziţia ”PARTIDE.MD”, organizată în 3-4 
decembrie 2008 de către Comisie şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă, a oferit parti-
delor politice să se prezinte alegătorilor, promovîndu-şi misiunea şi valorile. 

Un aspect important, căruia Comisia Electorală Centrală îi acordă o deosebită atenţie, 
este caracterul public al partidelor po-
litice, ceea ce le obligă la o mai mare 
transprenţă. Unul din factorii-cheie în 
asigurarea acesteia se referă la finan-
ţare. O conferinţă în acest sens a avut 
loc în perioada 27-28 octombrie 2011, 
avînd tema „Reforma finanţelor partide-
lor politice în Republica Moldova”, or-
ganizată de Comisia Electorală Centrală 
în cooperare cu Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale (IFES) şi Bi-
roul OSCE pentru Instituţii Democratice 
şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR). 
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Aceasta a creat un cadru favorabil 
discuţiilor în care reprezentanţi ai 
Comisiei Electorale Centrale, Cur-
ţii de Conturi, Ministerului Finan-
ţelor, Ministerului Justiţiei, fracţiu-
nilor parlamentare, societăţii civile, 
organizaţiilor internaţionale (IFES, 
OSCE, IRI, UNDP) etc. Au avut po-
sibilotatea să se expună referitor la 
problemele existente şi soluţiile po-
sibile. În fina,l participanţii confe-
rinţei au formulat un şir de recoman-
dări generale în măsură să contribuie 
la creşterea transparenţei finanţelor 
partidelor politice din Moldova. 

Reieşind din rolul social al partidelor politice, Comisia Electorală Centrală desfăşoară diferite 
seminare, mese rotunde, cursuri internaţionale şi, mai nou, cluburi de discuţii electorale, partide-
le fiind invitate să participe. Un curs internaţional de administrare electorală BRIDGE, destinat 
în exclusivitate partidelor politice, a fost organizat în perioada 25-27 aprilie 2012 de Comisia 
Electorală Centrală, în colaborare cu Reprezentanţa în Moldova a Fundaţiei Internaţionale pentru 
Sisteme Electorale (IFES), avînd tema „Finanţarea partidelor politice şi campaniei electorale”. 
Cursul s-a desfăşurat în contextul implementării noilor prevederi legale privind finanţarea parti-
delor politice şi a campaniilor electorale, care a oferit participanţilor cunoştinţe şi deprinderi în 
domeniul sus-menţionat în scopul asigurării unui proces liber, corect şi transparent.

12.4. ColaboRaRea Cu oRGanizaŢiile neGuveRnaMentale
Societatea civilă are o importanţă-cheie pentru promovarea valorilor fundamentale, demo-

cratice şi pluraliste ale oricărei ţări, dar şi pentru încurajarea implicării sociale a cetăţenilor 
în procesele de consolidare a statali-
tăţii. O asemenea contribuţie din par-
tea societăţii civile în dezvoltarea şi 
edificarea unei societăţi democratice 
implică necesitatea unei cooperări in-
tense cu instituţiile statului.

Comisia Electorală Centrală, ca 
instituţie electorală ierarhic superioa-
ră a Republicii Moldova, pe parcur-
sul celor 15 ani de activitate perma-
nentă a pledat pentru stabilirea unor 
parteneriate durabile şi constructive 
cu partidele politice şi organizaţiile 
neguvernamentale (ONG-urile). Una 
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dintre preocupările majore ale Comisiei 
este crearea unui cadru favorabil pentru 
consolidarea dialogului dintre autorita-
tea electorală şi actorii fundamentali în 
promovarea valorilor democratice şi a 
drepturilor omului, prin elaborarea şi in-
stituirea noilor mecanisme de cooperare 
eficientă şi eficace.

Pornind de la prevederile art. 1 din 
Codul electoral, subînţelegem necesita-
tea colaborării dintre Comisia Electorală 
Centrală şi societatea civilă, în special pe 
segmentul educării şi informării alegăto-
rilor: „Educaţia electorală – activitate cu 

caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii 
de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe 
ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi 
liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin in-
termediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, 
dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Elec-
torală Centrală sau de alte autorităţi.”

În general, colaborarea dintre Comisia Electorală Centrală şi societatea civilă se realizează 
pe mai multe segmente:

- organizarea de consultanţe cu societatea civilă şi invitarea reprezentanţilor acesteia la 
dezbaterea proiectelor de acte normative ce urmează a fi elaborate de CEC;

- crearea unor grupuri de lucru la nivelul Comisiei Electorale Centrale şi al societăţii 
civile pentru elaborarea de concepte şi de proiecte de acte normative menite să ducă la 
perfecţionarea procesului electoral în Republica Moldova;

- monitorizarea desfăşurării alegerilor şi referendumurilor;
- organizarea în parteneriat a seminarelor, meselor rotunde, conferinţelor etc.;
- elaborarea conceptelor şi desfăşurarea campaniilor de educaţie electorală şi informare 

a cetăţenilor, în special prin încheierea unor acorduri dintre Comisia Electorală centrală 
şi societatea civilă;

- reflectarea campaniei electorale;
- efectuarea sondajelor de opinie publică;
- elaborarea manualelor, îndrumarelor, ghidurilor destinate actorilor implicaţi în procesul 

electoral;
- aducerea la cunoştinţă publică şi plasarea pe site-ul oficial a informaţiei relevante pri-

vind activitatea Comisiei Electorale centrale. 
Comisia Electorală Centrală întotdeauna a manifestat deschidere pentru colaborarea cu re-

prezentanţii societăţii civile, iar în acţiunile sale CEC a urmărit să fie respectate atît prevederile 
Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009-2011, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului 
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nr. 267 din 11.12.2008, cît şi celelate prevederi ale legislaţiei naţionale care reglementează 
cooperarea dintre autorităţile statale şi societatea civilă.

În octombrie 2006, în cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale a fost constituită o 
subdiviziune specializată în acest domeniu – Secţia educaţie civică, traininguri şi secretariat, 
care constituie firul de legătură dintre Comisia Electorală Centrală şi opinia publică, societatea 
civilă, mijloacele de informare în masă sau simplii cetăţeni.

Pe lîngă activităţile de educaţie civică şi informare a cetăţenilor, desfăşurate de această sub-
diviziune, funcţionarii din cadrul acestei secţii au iniţiat în permanenţă noi relaţii de colaborare 
cu organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova şi din alte ţări. 

În acest context, atît în campaniile electorale, cît şi în perioadele dintre alegeri, Comi-
sia Electorală Centrală cooperează activ cu un şir de organizaţii neguvernamentale: Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), „Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
– ADEPT”, Asociaţia Promo-LEX, Fundaţia Est-Europeană, Coaliţia Civică pentru Alegeri 
Libere şi Corecte, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),Transparency Inter-
national Moldova, Institutul de Politici Publice (IPP, Institutul European de Studii Politice din 
Moldova (IESPM), Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „C.B.S.-AXA” SRL, In-
stitutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău (IMAS), Fundaţia Soros-Moldova, IDIS 
„Viitorul”, Institutul National Democratic (NDI), Institutul Republican International (IRI), 
Centrul de resurse al organizaţiilor neguvernamentale pentru drepturile omului din Moldova 
(CREDO) etc. 

12.5. ColaboRaRea Cu MaSS-Media
Mass-media au un rol destul de important în buna desfăşurare a procesului electoral, mani-

festîndu-se ca un factor însemnat în transformarea societăţii. Colaborarea Comisiei Electorale 
Centrale cu mass-media are caracteristici distincte în preajma alegerilor şi în perioadele dintre 
alegeri, mass-media fiind mult mai interesată de activitatea CEC în contextul unui eveniment 
electoral concret. În acelaşi timp, mijloacele de informare în masă sînt formatori ai opiniei 
publice, pentru că alegerea cetăţeanului depinde de gradul lui de informare. Astfel, Comisia 
Electorală Centrală întotdeauna a acor-
dat o importanţă deosebită acţiunilor de 
informare a alegătorilor, inclusiv prin 
intermediul mijloacelor de informare în 
masă. O conlucrare eficientă cu mass-
media înseamnă, înainte de toate, trans-
parenţă, operativitate şi disponibilitate. 
În toţi aceşti ani, accesul jurnaliştilor la 
activitatea CEC nu a fost restricţionat în 
niciun fel, accesul la şedinţele Comisiei 
fiind liber. Mai mult, ori de cîte ori a fost 
necesar, dar şi după fiecare şedinţă au 
fost difuzate comunicate de presă în care 
sunt prezentate pe larg informaţia privind 
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chestiunile discutate, hotărîrile adop-
tate şi alte activităţi curente. Pentru 
o informare operativă şi completă 
privind activitatea Comisiei precum 
şi alte informaţii pentru asigurarea 
transparenţei în instituţie, toate co-
municatele de presă au fost plasate pe 
pagina web oficială a Comisiei.

Dacă în 2007 au fost elaborate 
şi difuzate circa 40 de comunicate 
de presă, atunci în anul 2010 putem 
vorbi de circa 200 de comunicate de 
presă, iar în 2011 – de circa 150 de 
comunicate. În perioada electorală 

acestea se referă la anumite proceduri electorale, prevederi legale, termene de respectat, luări 
de atitudine ş.a., iar în perioada dintre alegeri – la organizarea diferitor activităţi de educaţie 
civică (ex. Ziua Tînărului Alegător, Ziua Internaţională a Alegerilor), seminare, conferinţe, 
sesiuni de instruire, misiuni de monitorizare ş.a. La necesitate, dar şi în preajma evenimentelor 
electorale, Comisia a organizat conferinţe de presă şi briefing-uri, acestea fiind cele mai com-
plexe activităţi desfăşurate în relaţiile cu mass-media. Mai nou, în folosul mass-media, CEC 
a organizat o călătorie de presă în satul Trifăneşti, raionul Floreşti, la 13 mai 2012, în ziua 
alegerilor locale noi, Dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC a prezentat un press point cu ocazia 
iniţierii procesului de implementare a „Registrului electronic al alegătorilor”,transportul pen-
tru deplasarea jurnaliştilor fiind asigurat de către Comisie.

Este de remarcat faptul că mass-media au o misiune semnificativă în educarea electoratu-
lui. În acest sens, ea poate fi un instrument eficient în promovarea educaţiei alegătorilor prin 
furnizarea de informaţii despre cum, cînd şi unde să voteze, caracterul secret al votului, rolul 
şi importanţa votului. CEC a utilizat acest mijloc pentru a transmite alegătorilor mesaje rapid 
şi eficient în timpul campaniei electorale din iunie 2011, precum şi în campaniile electorale 
din 2009 şi 2010. În acest sens, mass-media a fost deschisă spre colaborare, iar informaţiile 
colectate denotă acest fapt:

- la alegerile locale generale din 5 iunie 2012 difuzarea spoturilor s-a produs de 6 527 de ori;
- la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – de 3 758 de ori;
- la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 – de 3 260 de ori;
- la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 – de 3 150 de ori.
Aşadar, informarea corectă a alegătorilor asupra desfăşurării campaniei electorale şi asupra 

procedurilor electorale constituie o componentă esenţială a alegerilor libere şi corecte. 
Reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă trezeşte întotdeau-

na discuţii aprinse, dat fiind faptul că este un subiect destul de sensibil. Pentru fiecare campanie 
electorală CEC elaborează şi aprobă un regulament privind reflectarea alegerilor în mass-me-
dia. În procesul de elaborare a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale Comi-
sia cooperează cu radiodifuzorii. Astfel, CEC organizează întrevederi cu directorii instituţiilor 
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media şi reprezentanţii Consiliului Coor-
donator al Audiovizualului, în cadrul că-
rora se discută şi se înaintează propuneri 
privind prevederile Regulamentului. De 
asemenea, proiectul Regulamentului este 
plasat pe pagina web oficială a Comisiei 
Electorale Centrale pentru a fi consultat 
de către societatea civilă. Toate propune-
rile sunt examinate în şedinţa Comisiei, 
după care Regulamentul este aprobat. 
Regulamentul include reguli şi principii 
de urmat în timpul campaniei de către 
instituţiile audiovizualului, presa scrisă 
şi, mai nou, presa electronică. În acest 
context, putem menţiona masa rotundă „Reflectarea campaniei electorale la alegerile locale 
generale din 2011 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova”, la care au par-
ticipat reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă, partidelor politice şi societăţii civile. 
În cadrul discuţiilor CEC a reiterat disponibilitatea sa de a coopera cu mijloacele de informare 
în masă, propunînd atenţiei participanţilor la eveniment un regulament mai permisiv pentru 
radiodifuzori. 

În primii ani de înfiinţare a Comisiei ca instituţie permanentă, colaborarea cu mass-media 
se rezuma la elaborarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, cît şi a Con-
cepţiei reflectării campaniei electorale şi la soluţionarea litigiilor ce ţin de accesul la timpii de 
antenă şi respectarea pluralismului de opinii în campania electorală. 

Primul Regulament privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în 
masă a fost aprobat la sfîrşitul lunii decembrie 1998, în cadrul alegerilor pentru Parlamentul 
Republicii Moldova. Este de remarcat faptul că aprobarea Regulamentului respectiv era prece-
dată de Concepţia reflectării campaniei electorale parlamentare de către instituţiile audiovizua-
lului din Republica Moldova, adoptată prin hotărîrea comună a Comisiei Electorale Centrale şi 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Concepţia era actul de bază de care se conduceau 
instituţiile audiovizualului din ţară, aceasta cuprinzînd principiile reflectării campaniei electora-
le, atribuţiile CEC şi CCA în timpul campaniei electorale privind comportamentul mass-mediei, 
conţinutul, durata şi intervalele orare ale emisiunilor electorale, iar Regulamentul stabilea timpii 
de antenă la radioul şi televiziunea naţională şi spaţiul acordat publicităţii electorale din ziare.

Pe parcursul anilor 1998-2011 au avut loc modificări ale documentelor respective, fiind îm-
bunătăţite esenţial. Toate acestea au fost dictate de modificările supuse Codului electoral, dar şi 
de apariţia posturilor noi de televiziune şi radio. Astfel, dacă Regulamentul privind reflectarea 
în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile 
locale generale din 3 iunie 2007 şi turul doi de scrutin din 17 iunie 2007 a fost mult mai re-
strictiv, atunci Regulamentul aprobat pentru reflectarea campaniei electorale la alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011 este considerat că ar fi cel mai liberal din toate cîte au existat, CEC 
urmărind simplificarea expunerii normelor şi lăsînd mînă liberă radiodifuzorilor în a-şi stabili 
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de sine stătător modul de reflectare 
a scrutinului. Practic, Regulamentul 
conţine prevederi şi norme care nu-i 
stingheresc, ci dimpotrivă, îi ajută pe 
jurnalişti să menţină o poziţie echi-
distantă, corectă din punct de vede-
re profesional şi obiectivă vizavi de 
procesul electoral. Actualmente, Co-
misia Electorală Centrală elaborea-
ză Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale în mijloacele de 
informare în masă, iar Consiliul Co-
ordonator al Audiovizualului adoptă 
Concepţia privind reflectarea campa-

niei electorale în mijloacele de informare în masă.
Totuşi, îmbunătăţirea legislaţiei în acestă direcţie continuă, subiectul rămînînd actual pînă 

în prezent. Astfel, CEC a participat la mai multe mese rotunde destinate acestei teme, printre 
care remarcam masa rotundă „Mass-media în timpul alegerilor: perfecţionarea regulamentelor 
cu privire la reflectarea alegerilor şi a campaniilor politice” (decembrie 2011), organizată de 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) cu susţinerea Misiunii OSCE în Moldo-
va. În cadrul evenimentului au fost prezentate două proiecte de regulamente privind reflectarea 
alegerilor în mijloacele de informare în masă şi publicitatea electorală elaborate de către un 
grup de experţi în domeniu. O altă masă rotundă cu genericul „Modificarea Codului electoral 
din perspectiva reglementării mass-media în campania electorală” (aprilie, 2012) a fost orga-
nizată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu susţinerea Ambasadei Olandei cu sediul la 
Kiev, Ucraina. La eveniment a fost prezentat studiul „Reglementarea conduitei mass-media în 
campania electorală”, efectuat de către experţi CJI în colaborare cu Articolul 19, organizaţie 
internaţională cu sediul la Londra, Marea Britanie. Tot aici au fost supuse dezbaterilor publice 

amendamentele de modificare a Co-
dului electoral, elaborate în baza stu-
diului, Comisia Electorală Centrală 
prezentînd un aviz în acest sens. 

Experienţa anterioară a demon-
strat o implicare activă a radiodi-
fuzorilor în reflectarea campaniilor 
electorale. Dacă în campania electo-
rală pentru alegerile locale din 23 mai 
1998 au fost implicaţi 7 radiodifuzori 
(4 posturi de televiziune şi 3 posturi 
de radio), atunci în cea din alegerile 
locale generale din 5 iunie 2011 au 
fost implicaţi 82 de radiodifuzori (44 
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de posturi TV şi 38 de posturi radio), în 
alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 – 59 de radiodifuzori (33 
de posturi TV şi 26 de posturi radio), în 
alegerile parlamentare anticipate din 29 
iulie 2009 – 61 de instituţii audiovizua-
le (30 de posturi TV şi 31 de posturi de 
radio), în alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009 – 66 de instituţii audiovizu-
ale (34 de posturi de televiziune şi 32 de 
posturi de radio). 

Conform prevederilor Codului elec-
toral, reprezentanţii mijloacelor de infor-
mare în masă se bucură de aceleaşi drep-
turi ca şi observatorii acreditaţi. Pentru a putea asista la toate operaţiunile electorale, jurnaliştii 
prezintă doar legitimaţia de serviciu. Pînă în 2006 jurnaliştii străini erau acreditaţi doar de către 
Ministerul Afacerilor Externe, iar cei naţionali nu aveau nevoie de aceasta, prezentînd legiti-
maţia de servicu. În perioada 2006-2010, jurnaliştii au avut posibilitatea de a solicita acreditare 
pe lîngă CEC. Un regulament în acest sens a fost aprobat în anul 2006 (Regulamentul cu privi-
re la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală 
Centrală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 172 din 21 martie 2006), acreditarea fiind valabilă 
pentru întreaga durată a mandatului Comisiei Electorale Centrale. 

În perioada 2006–2010, pe lîngă Comisia Electorală Centrală, au fost acreditaţi circa 130 de 
jurnalişti naţionali. Totodată, pentru fiecare eveniment electoral, Comisia a acreditat jurnalişti 
internaţionali (în perioada 2006–2010 au fost acreditaţi circa 180 de jurnalişti internaţionali), 
reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă din Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Cehia, 
China, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Italia, Japonia, Kazahstan, Letonia, 
Marea Britanie, Portugalia, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, Ucraina. În prezent, 
Regulamentul cu privire la acredita-
rea reprezentanţilor mijloacelor de 
informare în masă pe lîngă Comisia 
Electorală Centrală este abrogat, iar 
jurnaliştilor li s-au creat condiţii sim-
plificate pentru reflectarea campaniei 
electorale, cît şi a activităţilor Comi-
siei, pentru aceasta prezentînd doar 
legitimaţia de serviciu. 

În activitatea de colaborare cu 
mass-media, Comisia a promovat 
ideea specializării pe domeniul elec-
toral a unor jurnalişti. Astfel, în regu-
lamentele de reflectare a campaniei 
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electorale în mijloacele de informare 
din Republica Moldova, CEC solicită 
ca pe parcursul întregii perioade elec-
torale în cadrul redacţiilor să funcţio-
neze cîte un grup special de colabo-
ratori, creat prin ordin intern, care să 
asigure apariţia în condiţii optime a 
materialelor electorale. 

Seminarele de instruire se înscriu 
în aceeaşi ordine de idei. În perioa-
da 17–18 aprilie 2007 la Chişinău s-a 
desfăşurat seminarul „Mass-media 
şi alegerile”, organizat de Biroul de 
Informare al Consiliului Europei, la 

care au participat experţi ai Consiliului Europei, membrii Comisiei Electorale Centrale şi ai 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. 
La seminar au fost expuse opinii vizavi de prevederile Regulamentului de reflectare a cam-
paniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 sub aspectul compatibilităţii cu 
principiile şi normele Consiliului Europei, rolul auto-reglementării mass-media, monitorizarea 
activităţii instituţiilor audiovizuale în campania electorală de către CEC, CCA şi societatea ci-
vilă. Prezentări tematice au fost susţinute la invitaţia Asociaţiei Presei Independente, în cadrul 
unui seminar privind reflectarea campaniei electorale în mass-media desfăşurat la data de 31 
ianuarie 2009. La seminar au fost prezenţi reprezentanţi ai 20 de instituţii locale de informare 
în masă. Un alt training pentru jurnalişti s-a desfăşurat în perioada 13-15 august 2010, avînd 
tema „Reflectarea referendumului constituţional în mass-media 2010”, la care au participat 
peste 20 de jurnalişti din toată ţara. 

Pentru a urmări modul în care activitatea Comisiei Electorale Centrale este reflectată în 
mijloacele de informare în masă, a fost organizat un „Dosar de presă”. Potrivit specialistului în 
media Ph. Bachman, dosarul de presă este o „unealtă indispensabilă de comunicare cu mass-
media”. Acesta conţine copiile scanate, xeroxate sau decupate ale articolelor, înregistrări ale 
materialelor originale apărute în presă (radio şi televiziune) sau print screen-uri ale materiale-
lor apărute în presa electronică. 

În ultimii ani, Comisia Electorală Centrală, cu asistenţa financiară a proiectului PNUD 
„Suport Electoral pentru Moldova”, a întreprins mai multe activităţi în măsură să faciliteze 
accesul mass-media la informaţia referitoare la procesul electoral din Republica Moldova. 
Printre instrumentele de comunicare puse la dispoziţia jurnaliştilor putem menţiona Centrul 
Media creat în anul 2009, modernizat şi extins în anul 2010. Acesta dispune de tehnică pentru 
transmisiuni în direct, 8 calculatoare conectate la reţeaua Internet, posibilitate de imprimare, 
scanare şi multiplicare şi zona WiFi. În anul 2010, a fost amenajată şi o cameră pentru intervi-
uri, unde membrii CEC pot răspunde la întrebările jurnaliştilor. 

Un ultim aspect la care ne vom referi este Codul de conduită. Articolul 1 din Codul elec-
toral defineşte Codul de conduită drept o convenţie încheiată între concurenţii electorali şi 



151

reprezentanţii mass-media privind modul 
de desfăşurare şi de reflectare a campani-
ei electorale, care exclude lezarea demni-
tăţii şi imaginii concurenţilor electorali. 
Începînd cu anul 2005, Comisia Electo-
rală Centrală înainte de fiecare scrutin 
propune spre semnare acest cod. Practica 
a arătat însă, că partidele politice şi mass-
media ezită să semneze acest gen de do-
cumente, iar cei care totuşi semnează nu 
respectă prevederile acestuia. Nici statis-
tica referitoare la semnatarii Codului de 
conduită nu este prea încurajatoare:

 – la alegerile locale generale din 3 
iunie 2007 Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale a 
fost semnat de către 6 formaţiuni politice şi niciun reprezentant mass-media;

 – la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 – de către 13 formaţiuni politice şi 22 de 
instituţii de informare în masă;

 – la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 – de către 3 formaţiuni politice şi 5 instituţii 
de informare în masă;

 – la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 – de către 3 formaţiuni politice şi 
5 instituţii de informare în masă;

 – la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – de către un partid politic şi 
o asociaţie de radiodifuzori (6 instituţii mass-media);

 – la alegerile locale generale din 5 iunie 2012 – de către 5 formaţiuni politice şi niciun 
reprezentant al mass-media.

În final, vom sublinia că accesul liber la o informaţie obiectivă, libertatea de exprimare şi 
independenţa mass-media joacă un rol important în înţelegerea de către alegător a importanţei 
participării sale la vot şi asupra formării unor opţiuni electorale fondate pe informaţii confor-
me realităţilor. În acest context, credem că obiectivitatea şi imparţialitatea mass-media, alături 
de colaborarea deschisă, corectă şi transparentă din partea Comisiei Electorale Centrale, sînt 
elemente cruciale pentru informarea corectă a alegătorilor.
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Odată cu adoptarea Legii nr. 
248-XVI din 21 iulie 2006 pentru 
modificarea şi completarea Codului 
electoral, Parlamentul a împuterni-
cit Comisia Electorală Centrală să-şi 
aprobe în mod independent statul de 
personal al Aparatului său, or pînă la 
acel moment acesta era aprobat de 
Guvern, la propunerea Comisiei. 

În vederea realizării atribuţiilor ce 
i-au fost stabilite prin legea sus-numită, 
precum şi al necesităţilor îmbunătăţirii 

organizării procesului electoral prin atribuirea noilor responsabilităţi ce ţin de gestionarea proce-
sului privind întocmirea şi verificarea listelor electorale, respectiv crearea Registrului de stat al 
alegătorilor, şi implementarea proiectului Concepţiei sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri”, ţinerea evidenţei şi instruirea funcţionarilor electorali, educaţia civică a alegătorilor, des-
făşurarea trainingurilor cu reprezentanţii partidelor politice, acreditarea observatorilor naţionali şi 
internaţionali etc., Comisia a aprobat structura Aparatului său la 4 octombrie 2006, în număr de 
32 de unităţi permanente, dintre care 30 de unităţi constituiau funcţii publice, iar două unităţi erau 
atribuite persoanelor care efectuează deservirea tehnică.

Structura Aparatului era reprezentată în felul următor: 
1. Şeful Aparatului,
2. Direcţia management alegeri, care la rîndul său include 2 secţii:

- Secţia alegeri şi referendumuri;
- Secţia educaţie civică, traininguri şi secretariat.

3. Direcţia juridică şi relaţii cu publicul.
4. Direcţia financiară şi audit.
5. Direcţia informatizare.

Fiecare subdiviziune interioară îşi desfăşura activitatea în corespundere cu sarcinile şi atribuţiile 
prestabilite, precum şi în colaborare cu celelalte unităţi structurale din cadrul Aparatului Comisiei. 
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La fel, unităţile structurale ale Apa-
ratului Comisiei, în activitatea sa, con-
lucrau şi sprijineau autorităţile publice 
centrale şi locale în îndeplinirea atribuţi-
ilor ce le revenea în domeniul organizării 
procesului electoral.

Începînd cu anul 2009, raporturile de 
serviciu ale funcţionarilor publici din ca-
drul Aparatului Comisiei se realizează în 
strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 
158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func-
ţia publică şi statutul funcţionarului public, 
inclusiv şi cu dispoziţiile Codului electoral ce reglementează activitatea Aparatului Comisiei.

Potrivit structurii Aparatului Comisiei, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 312 din 4 octombrie 
2006, subdiviziunile structurale realizau următoarele atribuţii de bază:

Şeful Aparatului asigura organizarea şi coordonarea activităţii subdiviziunilor interioare 
ale Aparatului Comisiei şi era responsabil de îndeplinirea funcţiilor care îi reveneau autorităţii 
electorale. Atribuţiile de bază exercitate de acesta constau în:

 – managementul organizaţional al direcţiilor şi secţiilor din cadrul Aparatului Comisiei;
 – gestionarea procesului de planificare şi raportare a activităţii Aparatului Comisiei;
 – coordonarea procesului de elaborare a materialelor, inclusiv pentru şedinţele Comisiei 

Electorale Centrale;
 – exercitarea controlului privind asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de către funcţionarii 

Aparatului Comisiei;
 – asigurarea desfăşurării şi monitorizării procesului electoral;
 – etc.

Direcţia management alegeri, conform unităţii sale structurale, era compusă din 2 secţii:
1) Secţia alegeri şi referendumuri - subdiviziune interioară ce avea ca sarcină de bază contri-

buirea la eficientizarea activităţii Comisiei prin implementarea politicilor şi prevederilor legale 
în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor prin:

 – elaborarea proiectelor de acte nor-
mative;

 – realizarea activităţilor referitoare la 
alegerile parlamentare, locale gene-
rale, alegeri noi şi referendumuri;

 – ţinerea evidenţei vacanţelor manda-
telor de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova, de primar şi con-
silier în consiliile raionale, orăşeneşti 
(municipale), săteşti (comunale);

 – asigurarea procesului de pregătire 
a şedinţelor Comisiei Electorale 
Centrale, etc.
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2) Secţia educaţie civică, trainin-
guri şi secretariat - subdiviziune ce 
avea scopul fundamental de a con-
tribui la eficientizarea activităţii Co-
misiei Electorale Centrale prin im-
plementarea programelor de educaţie 
civică a alegătorilor şi de instruire a 
diverşilor actori electorali cu accent 
pe funcţionarii electorali, prin stabili-
rea şi menţinerea relaţiilor externe ale 

CEC, prin promovarea imaginii şi a activităţii CEC în mass-media, precum şi prin organizarea 
lucrărilor de secretariat în interiorul Comisiei.

Atribuţiile de bază vizau:
 – domeniul educaţiei civice şi instruirea funcţionarilor electorali;
 – domeniul secretariatului;
 – domeniul mass-media;
 – domeniul relaţiilor externe, etc.

Direcţia juridică şi relaţii cu publicul îşi exercita activitatea în vederea asigurării acordării 
asistenţei juridice Comisiei Electorale Centrale.

Astfel, atribuţiile de bază care îi reveneau acesteia constau în:
 – elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative;
 – asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei electorale;
 – achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile Comisiei;
 – reprezentarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanţa de judecată;
 – evidenţa cazurilor de condamnare a primarilor;
 – managementul resurselor umane;
 – alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentele interne şi de conducerea Comisiei Elec-

torale Centrale.
Direcţia financiară şi audit - subdiviziune structurală din cadrul Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale ce avea scopul de a contribui la eficientizarea activităţii Comisiei prin im-
plementarea politicilor în domeniul economic – financiar în vederea organizării alegerilor şi 
referendumurilor.

Direcţia financiară şi audit execu-
ta următoarele funcţii de bază:
 – elaborarea şi avizarea proiectelor 

de acte normative cu componente fi-
nanciare;
 – elaborarea şi promovarea politicilor şi 

a prevederilor legale ce ţin de activita-
tea economico – financiară a Direcţiei;
 –organizarea controlului asupra evi-

denţei mijloacelor financiare şi co-
rectitudinii utilizării lor în cadrul 
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Comisiei Electorale Centrale, 
precum şi a consiliilor electorale 
şi a partidelor politice în perioada 
campaniilor electorale;

 – asigurarea acordării asistenţei me-
todologice funcţionarilor publici 
din cadrul Direcţiei şi ale altor 
subdiviziuni din cadrul Aparatului 
Comisiei, precum şi funcţionarilor 
electorali din cadrul birourilor şi 
consiliilor electorale;

 – asigurarea activităţii de audit financiar intern în cadrul Comisiei Electorale Centrale, etc. 
Direcţia informatizare îşi exercita activitatea în vederea implementării tehnologiilor in-

formaţionale şi comunicaţionale în cadrul Comisiei Electorale Centrale, cu atribuţii în scopul 
implementării Sistemului Infor maţional Automatizat de Stat „Alegeri”, menţinerii pagi nii web 
oficiale a Comisiei Electorale Centrale, monitorizării stă rii tehnice a echipamentelor de calcul, 
funcţionării apli caţiilor informatice de care dis   punea Comisia Electorală Cen trală, întreţinerii 
reţelelor infor maţionale, etc.

În 2010, prin Legea nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului elec-
toral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, ca unitate structurală separată a Comisiei Electorale 
Centrale, a fost instituit Centrul de instruire continuă în domeniul electoral. Finanţat din mijloace 
prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum şi din mijloacele acordate ca asistenţă 
tehnică/financiară de organismele internaţionale, de donatorii externi şi interni, Centrul a fost cre-
at pentru a realiza instruirea specializată a funcţionarilor electorali (art. 261 din Codul electoral).

În acelaşi timp, conform art. 27 alin. (2) şi art. 29 alin. (11) din Codul electoral, începînd 
cu anul 2013, vor putea fi admise în organele electorale doar persoanele care vor deţine certi-
ficate deliberate de Centrul de instruire continuă în domeniul electoral. Prin urmare, Comisia 
Electorală Centrală trebuie să reuşească în această perioadă să instruiască şi să certifice circa 
30 000 de persoane. Instruirea urmează să aibă un caracter continuu, deoarece baza de date a 
funcţionarilor electorali va trebui reînnoită continuu.

Totodată, pentru o mai bună administrare şi reieşind din exercitarea atribuţiilor funcţionale pe 
care le-a dobîndit Comisia Electorală Centrală în timp, dar şi reieşind din volumul de lucru care 
urma a fi realizat, Aparatul Comisei 
Electorale Centrale incontestabil nece-
sita a fi restructurat.

În consecinţă, în vederea reali-
zării reformei de personal, Comisia 
Electorală Centrală a adoptat în de-
cembrie 2011 o nouă structură funcţi-
onală, instituind 6 direcţii şi 2 servicii 
autonome cu un efectiv limită de per-
sonal din 37 de unităţi:
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Şef al Aparatului CEC
Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale
Direcţia management alegeri
Direcţia analiză şi documentare
Direcţia juridică
Direcţia financiar-economică
Serviciul metodologic şi rapoarte financiare din cadrul Direcţiei financiar-economice
Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media 
Serviciul resurse umane 
Serviciul audit intern

Rezultînd din reforma de personal prin care a trecut aparatul CEC pe parcursul anului cu-
rent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei 
publice vacante prin concurs, Comisia Electorală Centrală a lansat desfăşurarea concursului 
privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului său, prin publicarea anunţului 
corespunzător în Monitorul Oficial al RM. Astfel, din totalul de 14 funcţii publice declarate 
vacante, în urmare a desfăşurării concursului au fost ocupate 3 funcţii de conducere şi 3 de 
execuţie (la situaţia din 22 octombrie 2012).

În vederea realizării optime a obiectivelor sale, Comisia Electorală Centrală pledează pen-
tru dezvoltarea profesională continuă a fiecărui funcţionar public din cadrul aparatului său, 
pentru formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti şi competenţi. În acest sens şi în 
scopul aprofundării şi actualizării cunoştinţelor, dezvoltării abilităţilor necesare pentru exerci-
tarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, Comisia Electorală Centrală stăruie asupra organizării 
şi desfăşurării unui proces de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor săi.

Pentru realizarea acestui obiectiv, periodic sunt organizate şi desfăşurate instruiri, semina-
re, ateliere, vizite de studiu, conferinţe şi mese rotunde, remarcîndu-se colaborarea cu partene-
rii de dezvoltare (UNDP, IFES) şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.

ORGANIGRAMA APARATULUI CEC
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În perioada 1997-2010 Comisia 
Electorală Centrală a organizat siste-
matic conferinţe raionale, naţionale 
şi internaţionale. Ele au servit drept 
platformă de discuţii între diverşi ac-
tori politici locali, dar şi internaţio-
nali. Totodată, prin intermediul unor 
astfel de evenimente CEC a adus în 
atenţia publicului subiecte importan-
te şi preocupări din domeniul electo-
ral. 

Lucrările conferinţei internaţiona-
le «Procesul electoral şi participarea 
civică», la care Comisia Electorală a 

luat parte, s-au desfăşurat la 24-25 septembrie 2002 şi au fost organizate de Asociaţia pentru 
Democraţie Participativă ADEPT şi Ambasada SUA în Republica Moldova, cu suportul finan-
ciar al Guvernului SUA şi Comisiei Europene. Scopul conferinţei a fost de a oferi un cadru 
de discuţie referitor la procesul electoral şi participarea civică. Reprezentanţi ai practic tuturor 
partidelor politice din Republica Moldova, Curţii Supreme de Justiţie şi organizaţiilor negu-
vernamentale au discutat cadrul legislativ ce reglementează procesul electoral, alegerile locale 
din 2003, iniţiativele de schimbare a sistemului electoral, problema referendumului, coalizarea 
forţelor politice şi implicarea societăţii civile în asigurarea transparenţei procesului electoral. 
La conferinţă au mai participat experţi de la Institutul Republican Internaţional, Institutul De-
mocratic Internaţional din SUA, precum şi experţi din România. 

Masa rotundă cu tema „Absenteismul cetăţenilor la alegerile primarului general al munici-
piului Chişinău: motive, consecinţe, soluţii”, organizată la 17 decembrie 2005, şi-a propus să 
analizeze cauzele participării slabe a alegătorilor din municipiul Chişinău şi efectele pe care 
le-au avut cele 4 tentative eşuate de alegere a primarului general al capitalei. 

În anul 2006, CEC a organizat o masă rotundă cu tema „Perfecţionarea legislaţiei elec-
torale” şi o conferinţă internaţională cu tema „Sisteme şi proceduri electorale. Practica in-
ternaţională”. Primul eveniment desfăşurat la 9 martie a fost organizat în comun cu Asoci-
aţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi a avut drept obiectiv evaluarea prevederilor 
cadrului normativ electoral care necesită a fi revizuite. Al doilea eveniment s-a desfăşurat 
în perioada 11–12 mai la Chişinău. La lucrările conferinţei au participat reprezentanţi ai 
OSCE şi ai Comisiei de la Veneţia, experţi electorali locali şi internaţionali, preşedintele în 
exerciţiu al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa, preşedintele Comisiei Electorale 
Centrale din Letonia, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a României, vicepreşe-
dintele Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, savanţi, lideri ai fracţiunilor şi grupurilor 
parlamentare, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, lideri ai partidelor, organizaţiilor 
social-politice, organizaţiilor neguvernamentale etc. Obiectivele conferinţei s-au axat pe in-
formarea reciprocă a participanţilor asupra sistemelor şi practicilor electorale din alte state, 
pe determinarea avantajelor şi posibilelor dezavantaje ale acestora şi acumularea informaţiei 
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pentru formularea unor reguli adaptate 
la condiţiile Republicii Moldova. 

Anul 2007 a fost marcat de împlinirea a 
10 ani de activitate permanentă a Comisiei 
Electorale Centrale. Cu această ocazie, în 
perioada 5-6 decembrie 2007, CEC a orga-
nizat o Conferinţă internaţională jubiliară. 
La eveniment au fost prezenţi preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente a Româ-
niei, secretarul general al Asociaţiei Ofici-
alilor Electorali din Europa Centrală şi de 
Est, secretarul Comisiei Electorale Centra-
le a Ucrainei, preşedintele Comisiei Elec-
torale Centrale a Letoniei, reprezentanţi ai 
autorităţilor electorale din Azerbaidjan şi Macedonia, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţiona-
le, experţii internaţionali, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, deputaţii, liderii 
fracţiunilor şi grupurilor parlamentare, liderii partidelor, organizaţiilor social-politice, organizaţii-
lor neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. „Zece ani de activitate permanentă înseamnă 
pentru noi multă muncă, încercări, succese, pe alocuri şi eşecuri, tradiţie şi inovaţie, perfecţionare 
continuă. Am reuşit multe realizări datorită creării unei echipe consolidate şi puternice. O echipă 
capabilă să organizeze alegeri libere, corecte şi transparente ca atribut al democraţiei”, a remarcat, 
în deschiderea conferinţei, preşedintele CEC, dl Eugeniu Ştirbu. 

În paralel cu Conferinţa jubiliară, a fost organizată o prezentare a sistemului securizat de 
e-voting pentru angajaţii CEC, reprezentanţi ai ÎS „Molddata”, ÎS „Registru”, Centrului de 
telecomunicaţii speciale. 

Au urmat Expoziţia PARTIDE.MD şi conferinţa cu tema „Alegerile 2009 – un test demo-
cratic”, evenimente desfăşurate în perioada 3-4 decembrie 2008 de Comisia Electorală Cen-
trală şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu suportul financiar al Fondului 
Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). În cadrul acestui iarmaroc, partidele politice au 
avut posibilitatea de a se prezenta alegătorilor şi mass-media.

Pe parcursul anului 2008, a avut loc o serie de conferinţe raionale desfăşurate sub gene-
ricul „Cunoaşteţi şi respectaţi legislaţia electorală”. Astfel de activităţi au întrunit tinerii din 
oraşele Străşeni, Floreşti, Donduşeni şi Taraclia. Ele aveau drept obiectiv familiarizarea tinerei 
generaţii cu noţiuni elementare de drept electoral şi procedură electorală în vederea creşterii 
interesului lor pentru alegeri, educării unui cetăţean activ şi responsabil şi, implicit, ridicării 
prezenţei la urne a tinerilor. Temele propuse spre discuţie au fost: „Sisteme electorale”, „Par-
ticularităţile sistemului electoral moldovenesc”, „Unele aspecte privind cadrul juridic electo-
ral”, „Etapele procesului electoral şi caracteristicile lor”. 

După fiecare scrutin, Comisia Electorală Centrală examinează experienţa acumulată şi pro-
pune modalităţi de perfecţionare a legislaţiei electorale. Analiza post electorală desfăşurată după 
alegerile din anul 2009 a reprezentat o abordare nouă pentru Comisia Electorală Centrală, împre-
ună cu PNUD Moldova au fost organizate trei evenimente succesive interdependente de analiză a 
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experienţei acumulate la alegerile par-
lamentare din 5 aprilie 2009 şi alegeri-
le anticipate din 29 iulie 2009. Primele 
două evenimente s-au desfăşurat sub 
formă de seminare pe parcursul lunii 
octombrie. Obiectivul evenimentelor 
a constat în relevarea punctelor tari şi 
slabe în cadrul organizării scrutinelor 
din 2009, identificarea cauzelor ce au 
condus la apariţia problemelor şi pro-
punerea soluţiilor de perfecţionare a 
cadrului legal şi procedurilor electora-
le existente. Participanţii au lucrat în 
grupuri de lucru, au supus unor discu-

ţii largi subiectele de pe agenda seminarelor.   
Evenimentul final, conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Re-

publica Moldova: Evoluţii şi perspective”, s-a desfăşurat la Chişinău, în perioada 2–3 noiem-
brie 2009. Obiectivele conferinţei s-au axat pe analiza propunerilor de modificare a legislaţiei 
electorale şi a procedurilor electorale, găsirea unei soluţii comune în baza consensului tuturor 
actorilor interesaţi (instituţii de stat, partide politice, comunitatea internaţională, societatea 
civilă etc.) în ceea ce priveşte paşii care trebuie urmaţi în vederea perfecţionării sistemului 
electoral din Republica Moldova.

Conferinţa a fost desfăşurată de Comisia Electorală Centrală cu suportul PNUD Moldova, 
IFES Moldova şi cu participarea Consiliului Europei. La conferinţă a participat preşedintele inte-
rimar al Republicii Moldova, primul ministru, şefii misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, 
reprezentanţi ai autorităţilor electorale din alte state (ACEEEO, Letonia, România, Georgia), 
reprezentanţi ai misiunilor naţionale şi internaţionale de observare a alegerilor, preşedinţii frac-
ţiunilor parlamentare şi ai comisiilor de specialitate, miniştri, liderii partidelor politice, experţi 
din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. De asemenea, au fost 
prezenţi membri şi funcţionari ai Comisiei Electorale Centrale, foşti funcţionari electorali în con-
siliile electorale de circumscripţie, reprezentanţi ai administraţiei publice locale. 

Un eveniment ce s-a încadrat în eforturile Comisiei Electorale Centrale de a elabora şi imple-
menta Registrul electronic al alegătorilor ca primă etapă a Sistemului Informaţional Automati-
zat de Stat „Alegeri” a fost Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea 
listelor electorale. Evoluţii şi perspective”, desfăşurată la 21 aprilie 2010. La conferinţă a fost 
prezentă conducerea de vîrf a ţării, şefi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, oficiali 
electorali din alte state, reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în 
domeniul electoral, deputaţi, miniştri, experţi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, repre-
zentanţi ai administraţiei publice locale. Tematica evenimentului a suscitat interes pentru faptul 
abordării unor formule de perspectivă în contextul implementării Registrului electronic al alegă-
torilor, idei ce vizează utilizarea votului electronic, inclusiv prin intermediul Internetului.  

O importanţă deosebită CEC a acordat subiectului finanţării partidelor politice şi a cam-
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paniei electorale. În acest sens, Comisia 
Electorală Centrală în cooperare cu Fun-
daţia Internaţională pentru Sisteme Elec-
torale (IFES) şi Biroul OSCE pentru In-
stituţii Democratice şi Drepturile Omului 
(OSCE/ODIHR) a organizat în perioada 
27-28 octombrie 2011 Conferinţa Inter-
naţională cu tema „Reforma finanţelor 
partidelor politice în Republica Moldo-
va”. La deschiderea evenimentului, Dr. 
Iurie Ciocan, preşedintele CEC, a remar-
cat că partidele politice din Moldova nu 
au probleme la capitolul declararea chel-
tuielilor efectuate  în campania electora-
lă, ci mai degrabă problema majoră constă în declararea veniturilor. Ulterior dumnealui a trecut 
în revistă experienţa CEC referitor la finanţarea campaniilor electorale. De asemenea, în cadrul 
evenimentului au fost făcute publice concluziile şi recomandările formulate în urma studiilor 
finanţelor partidelor politice şi a finanţării campaniilor electorale din Moldova din anii 2010 
şi 2011, efectuate de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO) şi Centrul ”Par-
teneriat pentru Dezvoltare” (CPD) cu finanţarea IFES. Organizatorii studiului au constatat că 
în prezent sunt ”bani mulţi, donatori puţini, cheltuieli nedeclarate” şi că o reformă în domeniul 
finanţării campaniilor electorale din Moldova este necesară. Ulterior, participanţii s-au separat 
în grupuri de lucru şi au discutat pe marginea următoarelor subiecte:

 – îmbunătăţirea sistemelor şi cerinţelor de raportare a donatorilor şi a veniturilor/cheltu-
ielilor partidelor politice;

 – punctele slabe şi punctele forte ale finanţării de la bugetul de stat versus facilităţile fiscale;
 – controlul eficient al finanţelor partidelor politice şi elementele esenţiale de aplicare ale 

acestui control.
Importanţa incontestabilă a Conferinţei internaţionale „Reforma finanţelor partidelor poli-

tice în Republica Moldova”, constă în crearea unui cadru favorabil discuţiilor în care reprezen-
tanţi ai Comisiei Electorale Centrale, Curţii de Conturi, Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Justiţiei, fracţiunilor parlamentare, societăţii civile, organizaţiilor internaţionale (IFES, OSCE, 
IRI, UNDP) etc. să se poată expune liber referitor la problemele existente şi soluţiile posibile. 
În final, participanţii conferinţei au formulat un şir de recomandări generale în măsură să con-
tribuie la creşterea transparenţei finanţelor partidelor politice din Moldova. 

Un aspect pe care Comisia Electorală Centrală l-a abordat în cadrul mesei rotunde din 15 
iunie 2012 a avut ca temă „Rolul observatorilor în procesul electoral. Importanţa codurilor de 
conduită”, fiind organizat în colaborare cu Asociaţia „Promo-LEX” şi European Exchange (Ger-
mania), sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. Printre subiectele discutate 
s-au numărat statutul şi rolul observatorilor independenţi în procesul electoral, dificultăţile legale 
şi tehnice la acreditarea şi activitatea observatorilor în procesele electorale precedente, a fost 
prezentat Codul de Conduită al Reţelei Globale a Observatorilor Naţionali/ The Global Network 
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of Domestic Election Monitors (GN-
DEM) şi s-au analizat principalele 
concluzii şi recomandări formulate de 
către observatorii naţionali în cadrul 
scrutinelor din 2009-2011, precum 
şi implementarea acestora. La eveni-
ment au fost invitaţi reprezentanţi ai 
autorităţilor electorale, autorităţilor 
publice centrale, partidelor politice, 
societăţii civile, organizaţiilor inter-
naţionale şi ambasadelor, precum şi 
reprezentanţi ai mass-media. Acţiunea 
a fost organizată în cadrul proiectului 
„Monitorizarea alegerilor şi educaţia 

alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor interna-
ţionale“, finanţat de către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul 
programului „Actori non-statali şi autorităţile locale în dezvoltare”.

Listele electorale constituie un element esenţial în organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi din 
aceste considerente listele electorale necesită o mare atenţie din partea organelor electorale, cît şi a 
tuturor subiecţilor implicaţi în dezvoltarea procesului electoral modern. Astfel, în perioada 19-20 
iunie 2012, Comisia Electorală Centrală, în cooperare cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 
Electorale (IFES/USAID) şi Proiectul „Suport electoral pentru Moldova” al PNUD în Moldova, 
a organizat Conferinţa „Listele electorale-bază pentru crearea Registrului de stat al alegătorilor”. 
Conferinţa a avut drept scop analiza detaliată a procedurilor de actualizare şi transmitere a listelor 
electorale către CEC, analiza celor mai frecvent întîlnite erori şi cauzele ce le generează. În cadrul 
evenimentului au fost puse în discuţie problemele referitoare la acurateţea listelor electorale, in-
troducerea/excluderea alegătorilor în/din liste, modificarea informaţiei cuprinse în liste, progresul 
înregistrat în procesul de administrare a listelor electorale. Totodată, au fost trasate sarcini pentru 
fiecare dintre subiecţii antrenaţi în procesul de întocmire/actualizare a listelor electorale, precum 
şi acţiunile ce vor fi desfăşurate în comun cu partenerii de dezvoltare. La conferinţă au fost invitaţi 
responsabili din cadrul primăriilor, care au admis cele mai multe erori la întocmirea şi actuali-
zarea listelor electorale, precum şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Î.S. „CRIS „Registru” şi 
Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Participanţii s-au expus asupra 
deficienţelor întîmpinate în această activitate şi au identificat soluţii pentru depăşirea lor.

O experienţă nouă pentru Comisia Electorală Centrală a fost organizarea clubului de dis-
cuţii electorale la 5 iulie 2012, avînd ca temă „Sondajele de opinie în campania electorală: 
cercetare, informare sau manipulare?”. Clubul de discuţii electorale reprezintă o platformă de 
discuţii neformale, avînd drept scop dezvoltarea continuă a relaţiilor de colaborare cu societa-
tea civilă, mass-media, partidele politice.

La Clubul de discuţii electorale au participat reprezentanţi ai mass-media, instituţiilor soci-
ologice, ONG-urilor de specialitate, Academiei de Ştiinţe, partidelor politice, aparatului CEC 
şi partenerilor de dezvoltare. În cadrul şedinţei invitaţii s-au referit la problemele de natură 
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etică ale sondajelor cu tematică electora-
lă, precum publicarea unor sondaje fără a 
transmite informaţii de bază despre aces-
tea, realizate de instituţii care nu pot fi 
identificate sau care nu prezintă garanţii 
de profesionalism, publicarea unor son-
daje de opinie în perioada în care acest 
lucru este interzis de lege, folosirea son-
dajelor de opinie ca pretext pentru a face 
publicitate politică în afara perioadei de 
campanie electorală etc. Subiectul cel 
mai discutat de către participanţi a fost 
necesitatea elaborării unui regulament 
privind organizarea şi desfăşurarea son-
dajelor de opinie publică privind preferinţele politice ale alegătorilor în perioada electorală. Un 
subiect aparte au constituit sondajele de opinie de tip exit-poll, problemele ce apar la efectua-
rea unor astfel de sondaje şi anume spaţiul în care se efectuează sondajul exit-poll, publicarea 
acestuia şi chestionarea alegătorilor, menţionîndu-se că alegătorii sau nu doresc să răspundă la 
întrebări, sau nu sînt sinceri atunci cînd sînt chestionaţi.

Un alt eveniment a fost desfăşurat la 26 iulie 2012 de către Comisia Electorală Centrală, 
în colaborare cu Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/
BIDDO). Masa rotundă privind prezentarea raportului de evaluare a implementării Sistemului 
Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”) şi a sistemului de înregistrare 
a alegătorilor din Republica Moldova a fost organizată ca rezultat al vizitei de lucru efectuate 
la CEC, în perioada 5-9 martie curent, de către un grup de experţi în domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi înregistrării alegătorilor, din partea OSCE/BIDDO. Scopul vizitei a fost înre-
gistrarea progreselor obţinute în implementarea Sistemului Informaţional Automatizat de Stat 
„Alegeri” (SIAS „Alegeri”), precum şi eforturile depuse de către Comisie în vederea îmbună-
tăţirii sistemului de înregistrare a alegătorilor. Raportul elaborat de OSCE/BIDDO conţine o 
analiză a procedurilor de înregistrare a alegătorilor şi de compilare a listelor electorale, de ase-
menea, un plan de acţiuni cu privire la înregistrarea alegătorilor şi implementarea Registrului 
electronic de stat al alegătorilor, parte componentă a SIAS „Alegeri”. La masa rotundă au fost 
invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, organizaţiilor internaţionale, organizaţii-
lor neguvernamentale şi partidelor politice.
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În scopul realizării obiectivelor 
comune şi menţinerii relaţiilor bilate-
rale ale Comisiei Electorale Centrale 
cu instituţiile omoloage din alte sta-
te şi cu organizaţiile internaţionale, 
membrii şi funcţionarii aparatului 
Comisiei au efectuat în perioada ani-
lor 1997–2012 o serie de deplasări 
peste hotarele ţării şi au participat la 
întrevederi şi la alte activităţi desfă-
şurate pe teritoriul Republicii Moldo-
va cu participarea delegaţiilor străine 
şi internaţionale.

Seminare, conferinţe internaţionale şi vizite de studiu
Comisia Electorală Centrală utilizează cu succes tehnologiile moderne atît pentru optimiza-

rea procedurilor electorale, îmbunătăţirea comunicării cu toţi subiecţii implicaţi în procesul elec-
toral, cît şi pentru creşterea credibilităţii cetăţenilor faţă de scrutinele desfăşurate la noi în ţară. 

Odată cu adoptarea, la data de 15 mai 2008, a Legii nr. 101-XVI cu privire la Sistemul 
informaţional automatizat de stat „Alegeri” şi, ulterior, implementarea primului modul al aces-
tui sistem–Registrul electronic al alegătorilor, Republica Moldova, a demarat modernizarea 
procesului electoral, o componentă esenţială a Strategiei naţionale de edificare a societăţii 
informaţionale–„Moldova electronică”. În lipsa unei practici în acest domeniu, CEC şi alte 
autorităţi implicate în acest proces au nevoie de asistenţă de specialitate continuă din partea 
comunităţii internaţionale, schimb de experienţă cu statele care s-au încadrat în procesul de in-
formatizare şi tehnologizare a alegerilor. Prin urmare, o bună parte a vizitelor întreprinse peste 
hotarele ţării s-au axat cu prioritate pe acest domeniu. 

Astfel, în 2008, cu suportul PNUD Moldova, reprezentanţii CEC şi ai fracţiunilor parla-
mentare au efectuat o vizită de studiu 
în Estonia şi Letonia, pe durata căreia 
au avut loc întîlniri cu reprezentanţii 
administraţiei publice centrale ai ţări-
lor-gazdă, în cadrul cărora delegaţia 
moldovenească s-a documentat pri-
vind modalitatea de implementare a 
sistemului informaţional în alegeri, 
pregătirea şi utilizarea registrului elec-
tronic de stat al alegătorilor şi votarea 
la distanţă (prin reţeaua Internet).

Un aspect important în aplicarea 
tehnologiilor reprezintă certificarea 
sistemelor de votare electronice, pen-
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tru că anume această procedură garan-
tează securitatea şi credibilitatea echipa-
mentelor. Astfel, la invitaţia Consiliului 
Europei, vicepreşedintele CEC a partici-
pat la un seminar desfăşurat în luna no-
iembrie 2009 la Strasbourg (Franţa). Un 
alt eveniment important a fost atelierul 
de lucru pe tema „Monitorizarea alege-
rilor cu aplicarea tehnologiilor electroni-
ce” organizat de către Ministerul Admi-
nistraţiei Locale şi Dezvoltării Regionale 
a Norvegiei în colaborare cu Consiliul 
Europei la Oslo (Norvegia), scopul final 
al acestui seminar fiind elaborarea unui 
ghid şi stabilirea unor standarde în acest domeniu, care, ulterior, ar putea să fie aplicate uni-
form în statele membre ale Consiliului Europei. 

Un eveniment de amploare a fost cea de-a opta conferinţă europeană a organizaţiilor care 
administrează alegerile, cu tema „Alegerile într-o lume în schimbare”, în cadrul căreia au fost 
dezbătute următoarele chestiuni: rolul tehnologiilor moderne şi al reţelelor de socializare în 
alegeri; organizarea unor alegeri corecte – crearea unui proces transparent; votarea electronică, 
asigurarea secretului votului în era tehnologiilor moderne.

În scopul implementării cu succes a SIAS „Alegeri” au mai fost efectuate şi alte deplasări 
la următoarele seminare: „Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul 
electoral” (Bruxelles, Belgia), „Starea actuală şi perspective în aplicarea votării electronice 
în statele membre ale OSCE” (Viena, Austria), „Sinergii între sistemul de înregistrare al ale-
gătorilor şi Registrul Populaţiei: Implicaţii asupra corectitudinii listelor electorale” (Varşo-
via, Republica Polonă). Totodată, reprezentanţii CEC au vizitat circa 7 expoziţii organizate de 
ACEEEO şi o expoziţie organizată în anul 2009 la Moscova de către CEC a Federaţiei Ruse. 

Pe durata activităţii sale, reprezentan-
ţii CEC au participat la două „Forumuri 
pentru Viitorul Democraţiei” desfăşurate 
de Consiliul Europei – cel de la Madrid, 
consacrat implementării democraţiei elec-
tronice, şi cel organizat la Kiev (Ucraina), 
sub genericul „Sisteme electorale”. Organi-
zarea acestui eveniment a fost instituită la 
Summit-ul Şefilor de State şi Guverne ale 
Consiliului Europei (CoE) din 2005, ca o 
platformă pentru consolidarea democraţiei, 
libertăţilor politice şi a participării civice 
prin intermediul schimbului de idei, in-
formaţii şi exemple privind cele mai bune 
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practici din statele membre, la care par-
ticipă exponenţi atît din sectorul guver-
namental, cît şi din partea societăţii ci-
vile şi a cercurilor academice, în funcţie 
de tematica aleasă. La finalul sesiunii 
sînt elaborate recomandări care vor sta 
la baza agendei de lucru a Consiliului 
Europei în domeniul democraţiei.

Pentru o mai bună înţelegere a 
specificului alegerilor desfăşurate în 
afara ţării şi găsirea celor mai optime 
soluţii pentru organizarea unui scru-
tin liber şi corect, cu implicarea unui 
număr maxim de alegători, reprezen-

tanţii CEC au participat la o serie de evenimente. Printre acestea se numără conferinţa „Mi-
graţie şi transnaţionalism. Oportunităţi şi provocări” organizată de Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţiune la Geneva (Elveţia), în cadrul căreia prestaţia reprezentanţilor CEC a RM a 
fost înalt apreciată. 

Un alt eveniment a fost organizat la Bucureşti de către Autoritatea Electorală Permanentă a 
României împreună cu Organizaţia Naţiunilor Unite. La întrunire au participat reprezentanţi ai 
autorităţilor electorale de pe toate continentele, care şi-au prezentat experienţa lor în domeniu, 
cu accent pe următoarele aspecte: deschiderea secţiilor de votare suplimentare, desfăşurarea 
votării prin Internet, asigurarea securităţii votării etc. O propunere interesantă, lansată în ca-
drul evenimentului, a fost adoptarea în cadrul ONU a unei rezoluţii generale, care ar garanta 
fiecărei ţări dreptul de a deschide fără piedici secţii de votare suplimentare.

Obţinerea asistenţei tehnice din partea organizaţiilor internaţionale reprezintă un suport 
important pentru îmbunătăţirea procesului electoral din Republica Moldova. Astfel, în luna 
iunie 2008, secretarul CEC s-a deplasat în capitala Mozambicului, Maputo, unde a participat 

la cea de-a cincea ediţie a trainingu-
lui comun al Comisiei Europene şi 
PNUD privind aplicarea unei asis-
tenţe electorale eficiente. Obiectivul 
final al trainingului a fost intensifi-
carea colaborării între Comisia Euro-
peană şi PNUD privind implementa-
rea proiectelor de asistenţă electorală 
în statele membre.

Reprezentanţii CEC au participat 
în calitate de experţi electorali la semi-
narele organizate pentru observatorii 
internaţionali şi consultanţii din do-
meniul alegerilor în organele puterii 
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de stat ale statelor membre ale CSI (San-
kt-Petersburg, Federaţia Rusă). Obiecti-
vul evenimentului este realizarea schim-
bului de experienţă între reprezentanţii 
statelor participante în ceea ce priveşte 
misiunile internaţionale de monitorizare 
şi acordarea asistenţei informaţionale şi 
practice observatorilor internaţionali din 
statele membre ale CSI care urmează să 
participe la monitorizarea alegerilor.

E de menţionat, că relaţiile CEC din 
RM nu se limitează doar la statele din re-
giune. Astfel, în anul 2012, preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale a participat 
la conferinţa internaţională „Rolul tehnologiilor informaţionale în managementul electoral”, care 
s-a desfăşurat la Mombasa, Kenya. La eveniment au luat parte peste 200 de delegaţi de pe con-
tinentul african, lumea arabă şi India. În cadrul evenimentului, preşedintele CEC a prezentat 
participanţilor atît progresele înregistrate de Republica Moldova la acest capitol, cît şi provocă-
rile întîmpinate de către autorităţile electorale la implementarea tehnologiilor informaţionale în 
procesul electoral. Totodată, şeful delegaţiei Uniunii Europene în Kenya, a remarcat în raportul 
său că Republica Moldova este un model demn de urmat pentru statele participante la conferinţă, 
în ceea ce priveşte ajustarea practicilor în materie electorală la standardele europene.

Schimb regional de experienţă prin intermediul instruirii 
Crearea Resurselor pentru îmbunătăţirea Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor (BRIDGE) 

reprezintă un program internaţional de dezvoltare profesională pentru pregătirea formatorilor 
şi a specialiştilor. La noi în ţară astfel de seminare se desfăşoară începînd cu anul 2009, iar din 
2011, CEC Moldova a beneficiat de oportunitatea participării şi la seminare regionale. 

Astfel, în perioada septembrie 2011–
martie 2012, reprezentanţii comisiei au 
participat la 6 cursuri BRIDGE, organi-
zate de către PNUD, IFES, ACEEEO şi 
alte instituţii din ţările gazdă: „Sisteme 
electorale”, Aşgabad (Turkmenistan); 
„Administrarea alegerilor. Planificarea 
strategică şi financiară”, Budapesta (Re-
publica Ungară); „Instruirea formato-
rilor”, Budapesta (Republica Ungară); 
„Dimensiunea de gen în alegeri”, Tbi-
lisi (Georgia) şi Bucureşti (România); 
„Structura managementului electoral şi 
accesul la procesele electorale”, Bucu-
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reşti (România). În calitate de partici-
panţi au fost reprezentanţi ai autorită-
ţilor electorale şi ai oficiilor PNUD şi 
IFES din statele membre ale CSI şi ai 
statelor din Europa:

În toamna anului 2011, reprezen-
tanţii CEC şi IFES Moldova au par-
ticipat la un atelier de lucru cu tema 
„Instruirea funcţionarilor electorali: 
lecţii învăţate”, desfăşurat la Kiev 
(Ucraina). Evenimentul a fost orga-
nizat de către IFES Ucraina. Scopul 
principal al activităţii a fost realizarea 
schimbului de experienţă dintre auto-

rităţile electorale în vederea perfecţionării procesului de instruire a funcţionarilor electorali.

Colaborarea CEC în cadrul acordurilor regionale
Pe parcursul ultimilor ani, numărul de evenimente ce vizează colaborarea electorală re-

gională a crescut simţitor atît din punct de vedere cantitativ, cît şi calitativ. Întrevederile sînt 
mult mai bine planificate, organizate şi desfăşurate. Atingerea acestui obiectiv a fost posibilă 
datorită instituţionalizării relaţiilor dintre autorităţile electorale centrale din regiune, iniţierii şi 
desfăşurării programelor regionale. 

Reuniunile organizate în cadrul acestor proiecte sînt foarte importante pentru dezvoltarea 
relaţiilor Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova cu colegii săi din autorităţile 
omoloage şi pentru crearea unei platforme favorabile pentru discuţii pe diferite subiecte elec-
torale. Pe lîngă faptul că CEC beneficiază de practica electorală a unor state ce au o dezvoltare 
a procesului electoral similară celei din Republica Moldova, la întrevederi participă şi experţi 
internaţionali, care, la rîndul lor, oferă aprecieri cu privire la standardele internaţionale în do-

meniul electoral şi ne prezintă cele 
mai bune practici. Schimbul de ex-
perienţă în domeniul electoral ajută 
CEC-ul să soluţioneze unele proble-
me din domeniul său de activitate şi 
să îmbunătăţească practica şi legisla-
ţia electorală din Republica Moldova.

Asociaţia Oficialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO) este o institu-
ţie regională non-profit, independentă 
de partidele politice şi guvernele naţio-
nale, activînd în conformitate cu drep-
tul internaţional. Principalele obiective 
ale asociaţiei sînt stimularea cooperă-
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rii internaţionale, sprijinirea democraţiei 
prin asigurarea inviolabilităţii drepturilor 
electorale, promovarea instituţionalizării 
şi profesionalizării proceselor democra-
tice din regiune, acordarea de asistenţă în 
domeniul electoral şi crearea unui centru 
regional complex de informaţii.

Activitatea asociaţiei pe parcursul 
anului culminează cu organizarea Reuni-
unii Adunării Generale ACEEEO şi a unei 
conferinţe la care este stabilită o tematică 
generală pe marginea căreia discută ofici-
alii electorali din statele membre şi exper-
ţii internaţionali din domeniul electoral. 
Pe lîngă tematica de bază, reprezentanţii statelor membre ale ACEEEO susţin comunicări privind 
experienţa lor de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor pe parcursul unui an 
şi elaborează recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului electoral din fiecare ţară participantă. 

La conferinţa anuală din 1998, Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a sem-
nat carta ACEEEO, astfel devenind membru instituţional al acestei organizaţii. Pînă în prezent, 
Comisia Electorală Centrală a participat la peste 10 conferinţe anuale cu tematică diversă. În 
funcţie de tema conferinţei, la aceste evenimente au participat şi reprezentanţii altor autorităţi 
publice centrale din Republica Moldova. Spre exemplu, la conferinţa din 2008 a participat şi 
un reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care, împreună cu omologul său din Un-
garia, a lansat un proiect privind crearea unei Reţele Ştiinţifice Internaţionale a Alegerilor.

În cadrul diverselor proiecte de colaborare cu ACEEEO, CEC a participat la crearea cen-
trului regional de documentare în domeniul electoral aceproject.org. Din 2009 Comisia Elec-
torală Centrală a devenit partener la proiectul comun al UNDEF şi ACEEEO „Calitatea listelor 
electorale în democraţiile în tranziţie”. În cadrul conferinţei anuale a ACEEEO, desfăşurate în 
luna septembrie 2009 la Erevan (Arme-
nia), Adunarea Generală, cu majoritatea 
de voturi, a decis preluarea preşedinţiei 
instituţiei de către Comisia Electorală 
Centrală din Republica Moldova. Acest 
eveniment a avut o importanţă deosebi-
tă pentru ridicarea imaginii ţării noastre 
pe plan internaţional şi a contribuit la 
intensificarea colaborării dintre Comisia 
Electorală Centrală şi statele membre şi 
partenere ale asociaţiei. 

În anul 2011, ACEEEO a împlinit 20 
de ani de la constituire. Organizaţiile in-
ternaţionale s-au declarat interesate de a 
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continua şi dezvolta colaborarea cu 
asociaţii, instituţia fiind înalt aprecia-
tă pentru faptul că: a creat o platformă 
puternică pentru efectuarea schimbu-
lui de experienţă între diferite state; a 
sprijinit crearea sistemelor electorale 
şi a autorităţilor electorale în noile 
democraţii apărute după 1990 (state-
le ex-sovietice, Kosovo etc.); a avut 
o contribuţie considerabilă la integra-
rea a 10 state în Uniunea Europeană; 
a desfăşurat proiecte practic pe toate 
continentele lumii, deşi e constituită 
ca o organizaţie europeană; a organi-

zat expoziţii şi a promovat ideea modernizării şi tehnologizării procesului electoral etc. 
„Facilitarea parteneriatului estic” reprezintă un program comun al Consiliului Europei 

şi Uniunii Europene, care are drept beneficiari următoarele state: Armenia, Azerbaidjan, Bela-
rus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina. Dimensiunea electorală a proiectului – „Susţinerea 
standardelor electorale, în special în perioadele pre electorale” – are drept scop aducerea pro-
cesului electoral în conformitate cu standardele electorale internaţionale. Obiectivele specifice 
ale proiectului sînt: acordarea suportului autorităţilor electorale pentru o mai bună îndeplinire 
a sarcinilor sale; îmbunătăţirea capacităţii ONG-lor naţionale de a monitoriza alegerile şi de a 
acorda o critică constructivă procesului electoral; responsabilizarea alegătorilor privind rolul 
lor în desfăşurarea unor alegeri democratice şi creşterea ratei de participare; aducerea în con-
cordanţă a legislaţiei electorale naţionale cu standardele europene (în special, Codul Bunelor 
Practici în Materie Electorală); respectarea libertăţii mass-media în perioada electorală şi a 
accesului tuturor candidaţilor la mijloacele de informare în masă. 

Colaborarea CEC din Republica Moldova în cadrul acestui proiect a fost iniţiată la 13 mai 
2011, cînd reprezentanţii CEC au efectuat o vizită de lucru la Viena (Republica Austria), în cadrul 
căreia au participat la prima şedinţă de coordonare a programului, care a avut ca obiectiv discutarea 
eventualelor activităţi şi domenii de interes pentru ţările beneficiare. S-a luat decizia de a organiza 
o serie de conferinţe pe temele alese de către statele participante. Primele trei reuniuni au avut loc 
în toamna anului 2011 la Chişinău: atelierul de lucru cu tema „Informarea alegătorilor”, conferinţa 
de analiză postelectorală „Alegerile locale generale 2011”, conferinţa сu tema „Soluţionarea con-
testaţiilor cu caracter electoral”. Menţionăm că aproape toate cheltuielile legate de desfăşurarea 
evenimentelor sînt acoperite de către Consiliul Europei.

Pe parcursul anului 2012, în cadrul parteneriatului, reprezentanţii CEC au participat la reuni-
unea desfăşurată la Kiev, Ucraina, cu tema „Înregistrarea alegătorilor şi listele electorale”, iar în 
perioada imediat următoare, Consiliul Europei a finanţat participarea delegaţiei CEC la cea de-a 
noua conferinţă europeană a organizaţiilor care administrează alegerile –„Soluţii noi în alegeri”. 
După eveniment, statele membre la programul „Facilitatea Parteneriatului Estic” au participat la 
cea de-a patra şedinţă consultativă. În cadrul întrevederii au fost discutate realizările proiectului 
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în perioada 2011-2012 şi au fost planifica-
te următoarele activităţi.

Unul dintre documentele ce stau la 
baza cooperării statelor din regiunea Eu-
ropa de Est şi Asia Centrală este „Proto-
colul participanţilor la prima reuniune a 
reprezentanţilor instituţiilor electorale, 
organizată la Sighnaghi, Georgia, în peri-
oada 9-11 februarie 2011”. Documentul a 
fost semnat de către autorităţile electorale 
centrale din: Republica Belarus, Bosnia şi 
Herţegovina, Republica Bulgară, Georgia, 
Republica Letonă, Republica Lituania, 
Republica Macedonia, România, Republi-
ca Slovenia, Ucraina. Acesta presupune consolidarea cooperării regionale dintre autorităţile elec-
torale, promovarea relaţiilor personale şi profesionale dintre autorităţile electorale şi încurajarea 
relaţiilor multilaterale dintre autorităţile electorale centrale din regiune. În finalul documentului 
a fost luată decizia de a invita la următoarele activităţi şi reprezentanţii altor state din Europa şi 
spaţiul CSI. 

Aşa cum delegaţia CEC a Republicii Moldova nu a avut posibilitatea de a participa la acel 
eveniment, documentul a fost semnat de către Preşedintele CEC, Dr. Iurie Ciocan, la 12 martie 
2012, după participarea la cea de-a doua reuniune a reprezentanţilor autorităţilor electorale – 
„Schimb regional de experienţă”, care s-a desfăşurat la Batumi, Georgia. 

În ultima perioadă, se observă o creştere a interesului Organizaţiei Internaţionale a Franco-
foniei (OIF) faţă de procesul electoral din Republica Moldova. Pe parcursul anului 2010, re-
prezentanţi ai OIF au efectuat cîteva vizite de lucru, în cadrul cărora organizaţia şi-a exprimat 
disponibilitatea de a oferi asistenţă CEC şi interesul de a monitoriza scrutinele desfăşurate la 
noi în ţară. 

Ulterior, Comisia Electorală Centrală a primit invitaţia Delegaţiei pentru Pace, Democraţie şi 
Drepturile Omului (DPDDO), din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, de a participa la 
Reuniunea preşedinţilor comisiilor electorale din spaţiul francofon. Evenimentul a avut loc în perioa-
da 21-25 august 2011 la Quebec, Canada, la el participînd vicepreşedintele CEC. Principalul scop al 
reuniunii a fost constituirea „Reţelei competenţelor electorale francofone” (RECEF). Printre statele 
fondatoare ale RECEF, alături de Republica Moldova se numără şi Canada, Belgia, Benin, Burkina 
Faso, Camerun, Gabon, Mali, Rwanda, Senegal, Tunisia. Cu statut de observator au participat repre-
zentanţi ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei şi ai Ministerului Relaţiilor Internaţionale al 
Canadei. În calitate de invitaţi speciali au fost prezenţi oficiali din partea Canadei şi Republicii Haiti.

În viziunea noastră, prin participarea la fondarea RECEF, Republica Moldova îşi deschide 
noi oportunităţi de cooperare, dar şi de atragere de fonduri pentru implementarea proiectelor în 
domeniul electoral. RECEF va fi nu doar un platou de discuţii şi schimb de experienţă, dar va dis-
pune şi de un grup de experţi, care va facilita acest schimb de experienţă şi efectuarea de cercetări 
aprofundate a practicilor din statele membre ale RECEF. Pentru realizarea scopurilor statutare, în 
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cadrul RECEF vor fi implementate diverse proiecte, elaborate atît la iniţiativa organizaţiei, cît şi 
la propunerea statelor membre sau a reprezentanţilor societăţii civile din aria francofoniei. Astfel, 
nivelul beneficiului fiecărui stat membru al RECEF va fi determinat de activismul fiecăruia.

Relaţii bilaterale ale CEC
Un aspect important al activităţii de colaborare internaţională a Comisiei Electorale Cen-

trale îl constituie relaţiile bilaterale cu instituţiile omoloage din alte state, care au fost stabilite 
şi menţinute inclusiv prin participarea la conferinţele tematice, de evaluare, jubiliare şi misiuni 
de monitorizare a alegerilor desfăşurate de către autorităţile electorale străine.

Monitorizarea scrutinelor din alte state este unul din principalele instrumente internaţiona-
le pentru familiarizarea cu experienţa electorală a altor ţări. Prin urmare, Comisia Electorală 
Centrală a planificat şi a dat curs invitaţiilor privind participarea la astfel de activităţi.

Numai pe parcursul ultimilor 6 ani, reprezentanţii CEC au monitorizat 22 de scrutine (16 
parlamentare, 4 prezidenţiale şi 3 referendumuri) din 15 ţări (Ucraina, România, Federaţia 
Rusă, Armenia, Letonia, Estonia, Georgia, Kazahstan, Marea Britanie, Statele Unite ale Ame-
ricii, Austria, Polonia, Olanda, Regatul Belgiei şi Ungaria). 

În cadrul acestor vizite, colegii noştri şi-au împărtăşit experienţa privind: principalele etape 
de organizare şi desfăşurare a alegerilor; elaborarea principiilor generale de asigurare a drep-
turilor electorale şi libertăţilor cetăţenilor; activitatea organelor electorale de diferite nivele; 
modalitatea de organizare şi activitate a centrelor informaţionale; modalitatea de întocmire şi 
aplicare a Registrului electronic al alegătorilor; operarea şi controlul finanţării concurenţilor 
electorali; desfăşurarea sondajelor de opinie publică; votarea persoanelor cu dizabilităţi etc. 

În scopul consolidării şi dezvoltării colaborării în domeniul electoral, CEC a semnat acor-
duri de colaborare cu autorităţile electorale din SUA, Letonia, Ucraina, Bosnia şi Herţegovina 
şi Georgia. Acorduri de colaborare au fost semnate şi cu PNUD, IFES şi OIM.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova conlucrează cu Comisia Elec-
torală Centrală din anul 2008. În acea perioadă, PNUD acorda suport Guvernului Moldovei în 
elaborarea unei strategii naţionale pentru e-guvernare. PNUD împreună cu CEC au hotărît să iniţi-

eze un proiect care ar putea oferi suport 
pentru a elabora un „sistem integrat de 
administrare electorală”, ceea ce re-
prezintă un sistem specializat IT care 
susţine activitatea organelor electorale 
de orice nivel. În timpul discuţiilor au 
fost identificate şi alte domenii care ar 
putea beneficia de un posibil suport din 
partea PNUD. 

Proiectul PNUD „Suport Electo-
ral pentru Moldova” a fost conceput 
pentru a sprijini Republica Moldova 
şi CEC pe parcursul unui singur ciclu 
electoral de 4 ani, oferind asistenţă atît 
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pentru desfăşurarea alegerilor, cît şi pentru dezvoltarea instituţională a CEC, dezvoltarea capacită-
ţilor sale IT şi a competenţelor funcţionarilor. Proiectul avea drept scop să asigure: consolidarea ca-
pacităţii organelor de administrare electorală şi a personalului acestora; îmbunătăţirea procesului de 
înregistrare a alegătorilor; sporirea participării cetăţenilor aflaţi peste hotare la procesele electorale; 
suport în domeniul legislaţiei electorale şi al problemelor juridice. 

La 10 septembrie 2010, la sediul CEC a fost organizată o întrevedere bilaterală cu dna He-
len Clark, directorul PNUD. Oficialul a apreciat înalt activitatea CEC-lui şi şi-a arătat disponi-
bilitatea de a susţine în continuare consolidarea capacităţilor Comisiei Electorale Centrale de a 
organiza alegeri libere şi corecte în Republica Moldova. Recent, PNUD a semnat un acord cu 
Guvernul Suediei pentru a oferi sprijin proiectului în perioada 2012- 2014.

Relaţiile de parteneriat ale Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Internaţionale (IFES) 
cu CEC, în calitate de organ electoral permanent, s-au conturat începînd cu anul 1999, cînd 
experţii acestei instituţii au monitorizat alegerile locale şi referendumul republican consulta-
tiv desfăşurat în RM, au organizat instruiri pentru observatori şi au pregătit broşurile „Ghidul 
observatorilor” şi „Ghidul Electoral”. Colaborarea cu CEC a devenit mai strînsă, începînd cu 
anul 2008, odată cu stabilirea unui program de asistenţă din partea IFES şi USAID. 

Printre principalele domenii de colaborare cu IFES am menţiona: organizarea instruirii 
pentru diferite categorii de subiecţi electorali şi implementarea Centrului de instruire continuă 
în domeniul electoral; organizarea campaniilor de informare şi de educaţie civică a alegăto-
rilor; consolidarea capacităţii CEC, inclusiv prin planificarea strategică a activităţii sale. În 
prezent, IFES este implicat şi în alte proiecte de asistenţă pentru CEC, care au menirea de a 
îmbunătăţi aşa domenii ca procesul de înregistrare a alegătorilor, finanţarea partidelor politice 
şi a campaniilor electorale.

În cadrul întrevederii de la Budapesta din 2011, delegaţia CEC a avut o întrunire cu dl Wil-
liam (Bill) Sweeney, preşedintele Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale. În cadrul 
acţiunii s-a discutat despre procesul electoral din Republica Moldova, ultimele evenimente 
electorale care au avut loc la noi în ţară şi perspectivele colaborării pe viitor. Dl Sweeney s-a 
arătat mulţumit de dezvoltarea colaborării de pînă acum cu instituţia noastră şi şi-a exprimat 
interesul să acorde şi în continuare suport 
CEC.

Parteneriatul CEC cu Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM) 
s-a manifestat în ceea ce priveşte buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor în 
secţiile de votare constituite în afara ţă-
rii. Cu ajutorul acestei instituţii, pentru 
scrutinele desfăşurate în perioada 2009-
2010, au fost organizate ample programe 
de informare privind procesul electoral şi 
educaţia civică a cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare.
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După constituirea în anul 1997, ca instituţie cu statut permanent, şi pînă în 2007, activitatea 
editorială a Comisiei Electorale Centrale se limita la tipărirea după fiecare scrutin naţional a 
culegerilor „Electorala”, iar în cazul alegerilor parlamentare şi a „Listei concurenţilor electo-
rali” în copertă aparte. Aceste titluri continuă să fie editate şi în prezent, după fiecare alegeri 
naţionale. Odată cu fortificarea capacităţilor instituţiei, s-a mărit numărul materialelor infor-
mative editate, au apărut şi materiale de instruire adresate în principal membrilor organelor 
electorale. 

Intensificarea activităţii editoriale se datorează conlucrării intense şi suportului oferit de 
partenerii străini ai Comisiei Electorale Centrale, precum Fundaţia Internaţională pentru Siste-
me Electorale (IFES), Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Consiliul Euro-
pei, de asemenea, susţinerii financiare a organizaţiilor neguvernamentale ca ADEPT, Fundaţia 
Est-Europeană (din 2009 – organizaţie succesoare în Moldova a Fundaţiei Eurasia) etc.

În afară de cele menţionate mai sus, sub egida Comisiei se editează ghiduri, îndrumare, ma-
nuale, pliante, calendare, postere etc. Unele dintre acestea sînt adresate membrilor organelor 
electorale, altele numai alegătorilor, există materiale destinate concomitent ambelor categorii. 
În ultimul timp se diversifică şi aria destinatarilor, fiind elaborate materiale aparte pentru ope-
ratorii din cadrul aparatelor de lucru ale consiliilor electorale de circumscripţie, observatorii 
naţionali şi internaţionali, mass-media etc. 

Propunîndu-şi să informeze regulat publicul despre activităţile desfăşurate, proiectele pe 
care le iniţiază şi alte subiecte de interes electoral, Comisia Electorală Centrală a început să 
editeze din anul 2008 „Buletinul informativ al Comisiei Electorale Centrale”. Primul număr 
a fost dedicat împlinirii a 10 ani de activitate permanentă a CEC, în el fiind inserată o sinteză 
a istoricului procesului electoral din Republica Moldova, începînd cu 1989 şi pînă în anul ju-
biliar 2007, au fost incluse, de asemenea, materiale informative despre conferinţa consacrată 
acestui eveniment şi mesajele de salut adresate Comisiei. Buletinul informativ are apariţie 
semestrială, pînă în anul 2012 fiind editate deja 8 numere. Articolele sînt semnate de membrii 
şi funcţionarii Comisiei Electorale Centrale, iar în ultimul număr (al optulea) cercul de autori 
s-a mărit cu persoane din afara instituţiei. Două materiale au fost semnate de un reprezentant 
al PNUD Moldova, un articol în colaborare cu preşedintele, iar altul cu secretarul CEC. De re-
gulă, publicaţia cuprinde materiale despre activitatea Comisiei desfăşurată pe parcursul semes-
trului precedent, informaţii despre relaţiile cu partenerii străini, participarea la monitorizarea 
alegerilor în alte state, de asemenea, diverse studii, sinteze ce abordează subiecte din dome-
niul electoral etc. Este nelipsită rubrica cu interviuri, invitaţii rubricii fiind conducerea CEC, 
membrii de rînd, precum şi foştii preşedinţi sau membri ai CEC, reprezentanţii partenerilor de 
dezvoltare ai instituţiei noastre ş.a. 

Revenind la titlurile de carte menţionate mai sus, „Electorala” şi „Lista concurenţilor elec-
torali”, menţionăm că primul se realizează în limba română, iar al doilea apare şi în versiune 
rusă. Pentru culegerea „Electorala” sînt selectate cele mai importante hotărîri adoptate în peri-
oada electorală respectivă, deciziile instanţelor de judecată privind soluţionarea contestaţiilor, 
precum şi alte materiale de la alegeri. În carte se prezintă sub formă de tabel cifrele sistemati-
zate cu rezultatele votării pe circumscripţii şi pe concurenţi electorali. 

Broşura „Lista concurenţilor electorali” conţine toate listele nominale pe care figurează can-
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didaţii din partea formaţiunilor politice partici-
pante în cursa electorală respectivă, precum şi 
o listă aparte a candidaţilor independenţi, toţi 
înregistraţi prin hotărîri ale Comisiei Electorale 
Centrale. În dreptul fiecărei liste cu candidaţi 
din partea partidelor politice şi blocurilor, pre-
cum şi al candidaţilor independenţi este înfăţi-
şat semnul electoral al acestora cu care parti-
cipă în campania electorală. Nu toţi candidaţii 
independenţi participă în campanie avînd sem-
ne electorale. 

Electoralele şi Listele concurenţilor electo-
rali constituie o sursă valoroasă de studiu ce reflectă procesul electoral din Republica Moldova. 

În cadrul materialelor instructive şi în scopul facilitării activităţii membrilor organelor 
electorale inferioare, Comisia Electorală Centrală a editat în anul 2007 pentru alegerile locale 
generale „Ghidul funcţionarului electoral”, pentru cele parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 
2009 „Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al sec-
ţiei de votare”, iar pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 „Manualul 
membrului consiliului electoral de circumscripţie” şi „Manualul membrului biroului electoral 
al secţiei de votare”. Pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011, specialiştii Comisiei 
au elaborat „Manualul consiliului electoral de circumscripţie. Nivelul întîi”, „Manualul mem-
brului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi” şi „Manualul membrului biroului 
electoral al secţiei de votare”. 

Ediţia Ghidului din 2007 cuprinde regulamentele şi instrucţiunile aprobate de CEC ce vizea-
ză activitatea organelor electorale inferioare şi procedurile electorale, modele ale documentelor 
electorale, iar în ediţiile din 2009 a fost inclus şi un compartiment special conţinînd întrebări ce 
prezintă interes pentru funcţionarii electorali şi răspunsuri cu explicaţii detaliate. Ghidurile au 
apărut ca ediţii bilingve, în versiune română şi rusă. În total, au apărut 3 ediţii din această serie. 

Aici trebuie de remarcat faptul că şi pînă în 2007 se editau ghiduri electorale, dar acestea erau 
elaborate de alte organizaţii. În prezent, majoritatea materialelor editate de Comisie se realizează 
în cadrul instituţiei cu suportul logistic din partea partenerilor de dezvoltare ai Comisiei.

Manualele editate pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 expun în 
detalii atribuţiile, procedurile electorale şi obligaţiile organelor electorale respective din mo-
mentul începerii activităţii şi pînă la împachetarea şi transmiterea materialelor şi documentelor 
electorale după încheierea votării. Ele mai cuprind în anexe regulamente, instrucţiuni, modele 
ale documentelor şi formularelor pe care le completează membrii organelor electorale inferi-
oare, ceea ce permite respectarea unicităţii actelor întocmite de toate organele electorale infe-
rioare. Fiecare compartiment se încheie cu o rubrică numită „Întrebări frecvente”, conţinînd şi 
răspunsuri cu explicaţii privind procedura corectă, soluţii pentru situaţiile de problemă ce pot 
apărea pe parcursul activităţii organelor electorale, în procesul numărării voturilor, la totaliza-
rea rezultatelor votării etc. Ambele manuale au apărut în versiune română şi rusă.

Ca şi manualele din 2010, cele apărute în 2011 au o structură deosebită de cea a Ghidu-
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rilor, ele sînt elaborate şi machetate în cores-
pundere cu rigorile unui instrument didactic. 
În cuprinsul lor sînt prezentate compartimen-
te cu explicaţii pentru funcţionarii electorali 
privind paşii de făcut în alegeri. La fel ca în 
Ghiduri sînt incluse acte normative cu privire 
la activitatea organelor electorale inferioare şi 
procedurile electorale, însă în ediţia din 2011 
modelele documentelor electorale sînt date 
sub formă de anexe pe suport electronic (CD). 
Manualele au fost realizate ca ediţii bilingve, 
în limbile română şi rusă. 

În sprijinul organelor electorale inferioare constituite pentru alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009 s-au editat „Îndrumarul pentru consiliile electorale de circumscripţie” şi „Îndrumarul 
pentru birourile electorale ale secţiilor de votare”. Ulterior, pentru alegerile parlamentare antici-
pate din 29 iulie 2009, aceste lucrări au apărut într-o ediţie aparte, adaptată alegerilor respective. 
Ediţiile prezintă sarcinile de îndeplinit ale acestor organe electorale, activităţile şi acţiunile pe 
care trebuie să le realizeze funcţionarii electorali pînă la ziua alegerilor, în ziua alegerilor şi după 
închiderea secţiilor de votare, cu trimiteri la articolele din Codul electoral. În Îndrumarul adresat 
consiliilor electorale s-a inclus un compartiment aparte cu privire la contestaţii şi examinarea lor, 
iar un alt compartiment s-a referit la comportamentul funcţionarilor electorali în raport cu mass-
media. Din această serie au fost editate în total 8 cărţi, în limbile română şi rusă. 

Apariţia atît a ghidurilor apărute în 2009, cît şi a manualelor din 2010 şi 2011 a fost posibilă 
datorită colaborării şi suportului financiar oferit de Fundaţia pentru Sisteme Electorale (IFES). 

În rîndul materialelor instructive adresate membrilor birourilor electorale se înscriu şi „Re-
comandările privind verificarea listelor electorale la birourile electorale ale secţiilor de votare. 
Alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009. Chişinău, 2009”, care au fost 
editate şi în versiune rusă. Lucrarea a fost realizată sub formă de broşură şi se referă exclusiv 
la procedura de verificare a listelor electorale după ce sînt afişate la sediul biroului electoral. Se 
expun principiile ce asigură reuşita verificării lor, modalităţile de corectare a datelor personale 
ale alegătorilor, acţiunile biroului în cazul persoanelor introduse neîntemeiat în listă. 

În anul 2010, în cadrul pregătirilor pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a editat, în premieră, un Ghid adresat preşedinţi-
lor consiliilor electorale de circumscripţie, pe care aceştia să-l folosească la cel de-al doilea 
seminar de instruire care se organizează în ultimele 3-4 zile pînă la alegeri (primul seminar 
se organizează la scurt timp după constituirea consiliilor electorale). Cartea s-a intitulat 
„Ghidul preşedintelui consiliului electoral pentru instruirea preşedinţilor şi secretarilor bi-
roului electoral al secţiei de votare. Seminarul II”. În publicaţia dată este reflectată structura 
seminarului nr. 2, cu indicaţii detaliate privitoare la organizarea şi desfăşurarea acestuia. 
Ghidul, de asemenea, a fost editat cu sprijinul IFES. A doua ediţie, cu unele modificări, a 
acestei lucrări a apărut în 2011.

În vederea obţinerii unor liste electorale cît mai exacte, Comisia Electorală Centrală a ela-
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borat şi a editat în anul 2010, cu sprijinul financiar al Consiliului Europei, lucrarea intitulată 
„Acţiuni pas cu pas ale primarului la întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea 
listelor electorale”. Este o ediţie bilingvă, cu instrucţiuni clare privind acţiunile administraţiei 
publice locale ce ţin de listele electorale: cum se completează lista, cum se actualizează ea în 
fiecare an, cine trebuie să fie inclus în listă, cine trebuie să fie exclus, unde se păstrează şi de 
unde se ridică pentru a fi actualizată etc.

Lucrarea „Autorităţile administraţiei publice locale în alegerile locale generale din 5 iunie 
2011” este adresată consiliilor locale de nivelul întîi şi al doilea, preşedinţilor de raioane şi pri-
marilor, care au de îndeplinit în perioada electorală acţiuni stabilite de lege. În scopul exercită-
rii corecte a atribuţiilor legate de organizarea scrutinului naţional, a fost selectată şi prezentată 
informaţia utilă pentru această categorie de funcţionari.

O altă lucrare adresată membrilor organelor electorale inferioare şi ieşită de sub tipar în 
anul 2010, se numeşte „ABC-ul funcţionarului electoral: drepturi şi obligaţii”. Ea conţine o 
prezentare succintă a generalităţilor ce ţin de sistemul organelor electorale, schiţează în ter-
meni laconici scopul pentru care sînt constituite aceste organe şi atribuţiile lor. O atenţie de-
osebită se acordă principiilor care guvernează conduita profesională şi în raport cu acestea se 
enumeră drepturile şi obligaţiile funcţionarilor electorali. 

În vederea informării funcţionarilor electorali despre cele mai importante amendamente la 
Codul electoral, introduse prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, Comisia Electorală Centrală, 
în conlucrare cu IFES, a editat o broşură cu titlul „Sumar. Modificările Codului electoral”. Mo-
dificările au fost grupate conform tematicii şi termenelor de intrare în vigoare – 29 iunie 2010, 
alegerile locale din anul 2011 şi începînd cu anul 2013.

În cadrul acţiunilor de educaţie electorală s-a editat în anul 2008 broşura „Cunoaşte dreptul tău 
electoral” (bilingvă), scopul ei fiind de a ajuta alegătorii să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă ale-
geri, sisteme electorale, organe electorale, proceduri de vot, precum şi cu tot ceea ce este legat de aces-
te fenomene. Prin această lucrare s-au oferit publicului răspunsuri pertinente la întrebările cu care s-ar 
putea confrunta. Lucrarea a apărut şi în versiune rusă cu titlul „Знай свои избирательные права”. 

Un titlu înscris şi el în ediţiile cu caracter de educaţie electorală este „Calendarul 2010” cu lu-
crările realizate în cadrul concursului de desene cu tema „Şi tu ai dreptul la vot”, organizat de către 
Comisia Electorală Centrală pentru elevii claselor VII-XII din şcoli şi licee. Calendarul a apărut de 
sub tipar în anul 2009. Pe fiecare foaie cu zilele lunii respective s-a reprodus cîte un desen din cele 
mai reuşite prezentate la concurs şi constituie un mesaj sugestiv de a participa la viaţa publică şi la 
votare. Anual, Comisia editează calendare de masă şi de perete cu tematică electorală. 

Comisia Electorală Centrală a editat mai multe materiale ilustrative de educaţie civică şi 
informare a alegătorilor pentru a-i chema la urnele de vot şi a le face cunoscute procedurile 
de votare ce se aplică în secţiile de votare din ţară şi în cele de peste hotare. Printre acestea se 
numără posterele, pliantele, foile volante. În cadrul tuturor scrutinelor s-au editat postere cu 
titlul „Votarea pas cu pas”, în versiune română şi rusă. 

Printre alte materiale cu conţinut informativ şi instructiv adresate subiecţilor participanţi 
la procesul electoral se numără „Ghidul partidului politic în domeniul finanţării campaniei 
electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. Chişinău, 2009” şi „Ghidul obser-
vatorului în alegerile parlamentare 2009. Chişinău, 2009” (în 3 limbi).



184

„Ghidul partidului politic” a punctat cele 
mai importante aspecte legate de finanţarea 
campaniei electorale pentru alegerile parla-
mentare din 5 aprilie 2009. Materialul şi-a 
propus să îmbunătăţească modul de aplicare 
a legislaţiei privind finanţarea partidelor poli-
tice prin expunerea informaţiilor într-o formă 
cît mai accesibilă. Elaborarea ghidului a fost 
posibilă datorită asistenţei tehnice oferite Co-
misiei Centrale Electorale de către Proiectul 
Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului 
Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi 

finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, 
Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.

În „Ghidul observatorului” au intrat actele normative ale Comisiei Electorale Centrale cu 
relevanţă pentru observatori, au mai fost incluse extrase din Codul electoral referitoare la ac-
tivitatea acestor persoane, de asemenea, informaţii utile, precum adresele şi datele de contact 
ale organelor electorale, mass-media, ambasadelor şi misiunilor diplomatice acreditate în Re-
publica Moldova cu sediul la Chişinău.

Materialele conferinţelor organizate de Comisie au fost editate în culegeri aparte, fiind in-
cluse în ele prezentările şi alocuţiunile participanţilor. Toate au apărut în ediţii aparte trilingve 
(în română, engleză şi rusă): 

 •  Materialele Conferinţei internaţionale „Sisteme şi proceduri electorale. Practica inter-
naţională”. 11–12 mai 2006. Chişinău, 2006;

 •  Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. Evoluţii şi perspective. 
Materialele Conferinţei internaţionale, Chişinău, 2-3 noiembrie 2009. Chişinău, 2010;

 •  Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspective. Ma-
terialele Conferinţei internaţionale, Chişinău, 21 aprilie 2010. Chişinău, 2010.

Un material de informare este şi broşura cu titlul „Planul Strategic al Comisiei Electorale 
Centrale pentru anii 2012-2015”, editată în 2012 în limbile română şi engleză. Conţinutul lu-
crării se bazează pe textul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1028 din 9 decembrie 2011 
şi cuprinde obiectivele pe care şi le propune CEC să le realizeze în următorii 4 ani.

Şi în final menţionăm că în anul 2007, cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate permanentă, Co-
misia Electorală Centrală a editat o broşură consacrată acestui eveniment. Lucrarea a fost pregătită 
special pentru conferinţa internaţională organizată cu ocazia marcării aniversării şi realizată în versi-
une engleză şi română. Este prefaţată de o adresare a preşedintelui CEC către public şi conţine scurte 
extrase din Constituţie şi din Codul electoral. Paginile, ilustrate cu imagini foto, în care apar membrii 
şi funcţionarii aparatului, prezintă informaţii despre componenţa, structura şi atribuţiile CEC. 

Prezenta lucrare face parte din aceeaşi serie de ediţii festive, de data aceasta dedicate aniver-
sării a 15-a de la înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale, ca instituţie ce activează permanent. 
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Biblioteca Comisiei Electorale Centrale a fost înfiinţată în a doua jumătate a anului 2007. 
În prezent, este un compartiment al Biroului de informare şi documentare pentru cetăţeni pe 
lîngă Comisia Electorală Centrală, creat înainte de alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010. Biroul a fost constituit pentru a facilita accesul publicului la informaţiile privind 
alegerile şi activitatea Comisiei Electorale Centrale.

Iniţial, Biroul a fost denumit Centrul de informare şi documentare pentru cetăţeni pe lîngă 
CEC, ulterior, după ce în Codul electoral a fost introdusă prevederea de a constitui în anul 2012 
Centrul de Instruire Continuă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, acesta a fost redenumit în 
Birou. 

Biroul dispune de o încăpere specială în sediul Comisiei Electorale Centrale şi reprezintă 
un centru de resurse ce oferă un spaţiu de formare, comunicare şi informare tuturor persoanelor 
interesate de sistemul electoral sau celor care fac cercetări în acest domeniu. Biroul conţine 
un fond documentar actual, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului 
instituţiei.

În gestiunea Biroului se află o colecţie bogată de link-uri către site-urile celor mai impor-
tante organizaţii internaţionale, instituţii electorale din alte ţări, autorităţi publice centrale na-
ţionale şi străine, pe care o pune la dispoziţia vizitatorilor.

Biroul nu este o subdiviziune 
structurală aparte cu personal care să 
aibă în grijă deţinerea fondurilor de 
resurse informative, această activitate 
fiind o atribuţie a Direcţiei comunica-
re, relaţii publice şi mass-media din 
cadrul Aparatului Comisiei Electorale 
Centrale.

Biblioteca Comisiei Electora-
le Centrale a fost creată ca urmare a 
acumulării nesistematizate a cărţilor 
achiziţionate, celor donate, precum 
şi a propriilor ediţii, în 2007 puţine la 
număr. În vederea ordonării literatu-
rii împrăştiate prin birourile funcţio-
narilor Comisiei şi facilitării lucrului 
cu aceasta, s-a întocmit un registru al 
titlurilor deţinute, toate tipăriturile fi-
ind adunate într-un spaţiu compact pe 
rafturi.

La baza fondului de carte au stat 
colecţiile obţinute din achiziţii şi do-
naţii în cadrul desfăşurării diverselor 
seminare şi conferinţe cu participarea 
reprezentanţilor CEC, de asemenea, 
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un număr mic de materiale editate 
cu forţele Comisiei Electorale Cen-
trale.

Scopul principal al creării Bi-
bliotecii a fost de a acumula toate 
materialele editate în cadrul CEC 
şi a le pune la dispoziţia perso-
nalului său şi tuturor persoanelor 
interesate sau care desfăşoară ac-
tivităţi de cercetare în domeniul 
electoral. 

Iniţial, Biblioteca dispunea 
de circa 500 de publicaţii, iar în 
prezent, fondul de carte cuprinde 
în jur de 1800 de exemplare (ghi-
duri, manuale, monografii, periodice, reviste naţionale şi străine, pliante, postere etc.) cu 
circa 700 de titluri. 

Pentru a asigura ordonarea alfabetică şi după categorii a fondului de carte al Bibliotecii, au 
fost elaborate două cataloage: sistematic şi tematic. 

În baza catalogului sistematic, toate materialele din Bibliotecă au fost aranjate în funcţie de 
conţinutul cărţilor sau periodicelor. Aceasta a permis organizarea alfanumerică şi clasificarea 
precisă a cărţilor conform conţinutului lor, fapt ce facilitează accesul cititorilor la materialele 
solicitate.

Catalogul tematic conţine fişele cărţilor şi periodicelor aranjate după principiul alfabetic. 
Referinţele sînt grupate după numele autorului şi titlul lucrării.

Fondul de carte al Bibliotecii este actualizat în permanenţă, prin noi donaţii, abonamente, 
achiziţii etc. Selectarea materialelor ce urmează a fi procurate se efectuează în principal prin 
participarea directă a funcţionarilor 
CEC şi utilizatorilor externi.

Actualmente, Biblioteca Co-
misiei Electorale Centrale pune la 
dispoziţia utilizatorilor:

 • resurse informaţionale şi do-
cumentare existente în arhi-
va CEC;

 • ediţii periodice: buletine in-
formative ale Comisiei şi ale 
altor instituţii cu activitate 
conexă; 

 • literatură de referinţă: ma-
teriale ale conferinţelor na-
ţionale/internaţionale desfă-
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şurate pe tema alegerilor şi democraţiei, culegeri de acte normative privind legislaţia 
electorală, enciclopedii, dicţionare, ghiduri etc.;

 • literatură din domeniul social şi politic.
De asemenea, Biblioteca dispune de o colecţie electronică de peste 100 CD-uri (Fonote-

ca CEC) pe care pot fi vizualizate diverse spoturi de educaţie civică, emisiuni televizate cu 
participarea reprezentanţilor CEC, reportaje, conferinţe internaţionale organizate de Comisia 
Electorală Centrală etc. Beneficiarii au posibilitatea de a consulta gratuit versiunile on-line ale 
publicaţiilor CEC şi să le descarce.

De fondul Bibliotecii anual beneficiază peste 100 de utilizatori, atît interni (membrii CEC 
şi funcţionarii Aparatului Comisiei), cît şi externi (elevi ai instituţiilor de învăţămînt preuniver-
sitar, studenţi ai universităţilor şi altor instituţii de învăţămînt superior, membri ai ONG-urilor, 
reprezentanţi ai partidelor politice, cercetători academici ş.a.).

Tuturor utilizatorilor le este acordată asistenţă informativ-documentară în domeniul de re-
ferinţă.
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18.1. ŞedinŢele CoMiSiei eleCtoRale CentRale
Forma de lucru a Comisiei Electorale Centrale este şedinţa. Şedinţele Comisiei sînt delibe-

rative, dacă la ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot deliberativ. Prezenţa mem-
brilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. Şedinţele Comisiei sint ordinare şi extraordinare. 

În perioada 1997–septembrie 2012 au avut loc 732 de şedinţe ale Comisiei Electorale Cen-
trale la care s-au adoptat 7628 de hotărîri.

Proiectele ordinii de zi s-au întocmit la propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui, secre-
tarului sau a membrilor Comisiei care au cerut convocarea Comisiei în condiţiile art. 25 din 
Codul electoral şi se supun aprobării Comisiei la începutul şedinţei.

Şedinţele Comisiei, în perioada menţionată, s-au desfăşurat în limba de stat sau, după caz, 
în limba rusă, asigurîndu-se, în caz de necesitate, traducerea în altă limbă. Actele Comisiei s-au 
întocmit şi s-au adoptat în limba de stat, după caz, au fost traduse în limba rusă.

Ţinînd cont de faptul că, potrivit Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Elec-
torale Centrale, aprobat prin hotărîrea nr. 137 din 14 februarie 2006, şedinţele Comisiei sînt 
publice, la ele au asistat toţi doritorii, inclusiv reprezentanţii mijloacelor mass-media din ţară 
şi străinătate, ai organizaţiilor neguvernamentale, precum şi cetăţeni simpli.

Lucrările şedinţelor au fost consemnate în procese-verbale. În procesele-verbale ale şedinţelor 
s-au introdus toate observaţiile şi propunerile membrilor Comisiei privind problemele luate în discuţie 
şi, dacă au fost formulate, opiniile separate prezentate în scris, care se anexează la hotăririle respective.

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale s-au adoptat cu votul majorităţii membrilor cu drept 
de vot deliberativ.

Cele 7628 de hotăriri adoptate în perioada 1997-septembrie 2012 reflectă activitatea Comi-
siei Electorale Centrale, iar grupate pe compartimente de activitate ele vizează:

 – alegerile parlamentare - 1684;
 – aprobarea, modificarea, completarea regulamentelor şi instrucţiunilor CEC - 92;
 – organizarea şi desfăşurarea alegerilor noi - 652;
 – atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale - 3868;
 – procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova - 42;

 –organizarea şi desfăşurarea alegeri-
lor locale generale -702;
 –organizarea şi desfăşurarea referen-

dumurilor - 305;
 –activitatea Comisiei şi aparatului 

CEC - 243;
 –delegarea membrilor CEC şi funcţi-

onarilor aparatului - 40.
 Hotărirîle Comisiei Electorale 

Centrale se plasează, în termen de 24 
de ore de la adoptare, pe site-ul ofici-
al al Comisiei şi se transmit spre pu-
blicare în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova.
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18.2. aRHiva CoMiSiei eleCtoRale CentRale 
Comisia Electorală Centrală a început să activeze continuu din noiembrie 1997, în condiţii-

le Codului electoral adoptat la 21 noiembrie 1997. În calitate de organ de stat electoral ierarhic 
superior, Comisia a fost inclusă în lista organizaţiilor-surse de completare a Fondului arhivistic 
de stat, documentele căreia sînt parte componentă a patrimoniului naţional şi constituie propri-
etatea Republicii Moldova. 

Pornind de la faptul că după fiecare scrutin consiliile şi birourile electorale constituite 
provizoriu, doar pe perioada electorală, se dizolvă, materialele electorale create de acestea se 
remit Comisiei Electorale Centrale, care devine unicul succesor şi deţinător al documentelor 
originale. Deci, documentele arhivei Comisiei provin atît din activitatea Comisiei, cît şi a or-
ganelor electorale inferioare. Din acest motiv, numai aici putem găsi întregul volum de docu-
mente care reflectă activităţile privind organizarea şi desfăşurarea scrutinelor electorale. 

Documentele, în procesul activităţii, se sistematizează conform principiului tematic şi cro-
nologic, fiind grupate într-o consecutivitate logică. Pe parcurs, dar, mai ales, după ce i-au fost 
suplimentate atribuţiile şi modificată structura CEC, s-a acumulat un număr impunător de 
documente diverse şi, ca urmare, în anul 2008 s-a elaborat un nou Regulament privind organi-
zarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale.

Ca rezultat al conlucrării cu organele electorale inferioare, s-a realizat fondul dosarelor Co-
misiei Electorale Centrale. Conform tipurilor de alegeri, documentele electorale cu termen per-
manent de păstrare au fost sistematizate pe inventare: inv. nr. 1 include documentele create în 
urma activităţii permanente a Comisiei Electorale Centrale; inv. nr. 2 – documentele cu privire la 
alegerile parlamentare; inv. nr. 3 – documentele cu referire la alegerile locale generale, inclusiv 
de la alegerile locale noi. Pentru documentele ce ţin de referendumuri a fost deschis inv. nr. 4.

Inventarul nr. 1 cuprinde 349 de dosare pentru anii 1997-2011 şi conţine principalele tipuri 
de documente elaborate de instituţie. Aici găsim hotărîrile Comisiei, procesele-verbale ale şedin-
ţelor CEC cu documente anexate pentru fiecare chestiune examinată. Inventarul nr. 1 păstrează 
dispoziţiile preşedintelui Comisiei Electorale Centrale privind activitatea de bază. De asemenea, 
conţine planurile şi rapoartele anuale privind activitatea CEC, procesele-verbale privind totalizarea 
rezultatelor alegerilor parlamentare, loca-
le generale şi referendumurilor, precum şi 
rapoartele privind desfăşurarea acestora. În 
acest inventar se păstrează şi avizele Curţii 
Constituţionale cu privire la confirmarea 
legalităţii celor şase scrutine parlamentare: 
din 22 martie 1998, 25 februarie 2001, 6 
martie 2005, 5 aprilie şi, respectiv, 29 iulie 
2009, 28 noiembrie 2010, hotărîri cu privi-
re la validarea mandatelor deputaţilor aleşi 
în cadrul alegerilor parlamentare şi hotărî-
rile cu privire la validarea mandatelor de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
pe parcursul legislaturii.
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Inventarul nr. 1 păstrează toate contestaţiile examinate la şedinţele Comisiei Electorale 
Centrale privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. Un compartiment aparte al inventarului se referă la documen-
tele care reflectă activitatea bugetară şi financiar-administrativă a Comisiei.

Formarea în anul 2007 a secţiei educaţie civică, traininguri şi secretariat a completat fon-
dul CEC cu noi documente de arhivă. Acestea cuprind materiale cu privire la conferinţele şi 
seminarele naţionale şi internaţionale, cu privire la desfăşurarea acţiunilor republicane „Ziua 
tînărului alegător”. Documentele descriu şi activităţile întreprinse în domeniul instruirii funcţi-
onarilor electorali, educaţiei civice a alegătorilor şi sensibilizării cetăţenilor privind importanţa 
procesului electoral. Aceste documente, de asemenea, sînt incluse în inventarul nr. 1. 

Pentru documentele create în urma alegerilor parlamentare a fost deschis inventarul nr. 2, 
care conţine 687 de dosare cu termen permanent de păstrare pentru anii 1998-2010. Inventarul 
include documentele de bază (procese-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmi-
te de birourile electorale ale secţiilor de votare, procese-verbale privind totalizarea rezultatelor 
votării întocmite de consiliile electorale de circumscripţie, formulare speciale pentru numă-
rarea voturilor), care reflectă, mai întîi de toate, rezultatele numărării voturilor şi însumările 
efectuate de consiliile electorale de circumscripţie de nivelul II, privind totalizarea rezulta-
telor votării pe circumscripţie. De asemenea, inventarul nr. 2 cuprinde rapoartele consiliilor 
şi birourilor electorale privind activitatea acestora în perioada electorală în care sînt expuse 
contestaţiile şi hotărîrile adoptate în baza acestora, păstrează hotărîrile consiliilor şi birourilor 
electorale, procesele-verbale ale şedinţelor acestora etc. 

O dată la 4 ani, Comisia Electorală Centrală organizează alegeri locale generale. Astfel, la 
23 mai 1999, la 25 mai 2003, la 3 iunie 2007 şi 5 iunie 2011 în Republica Moldova s-au des-
făşurat alegeri locale generale, în unele localităţi urmate de turul II de scrutin, votări repetate 
şi alegeri noi. Pentru documentele care oglindesc acţiunile întreprinse de CEC şi de organele 
electorale inferioare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale s-a constituit inventarul nr. 
3, care păstrează 750 de dosare cu termen permanent de păstrare pentru anii 1999-2011. Fon-
dul CEC deţine procesele-verbale privind rezultatele alegerilor primarilor, ale consilierilor în 

consiliile locale cu documente anexa-
te privind mandatele obţinute de con-
curenţii electorali (şirul descrescă-
tor de voturi valabil exprimate, lista 
valorilor şirului descrescător pentru 
repartizarea mandatelor de consili-
er în consiliile locale, lista candida-
ţilor supleanţi la funcţia de consilier 
din partea concurenţilor electorali). 
De asemenea, în inventarul nr. 3 se 
păstrează hotărîrile instanţelor jude-
cătoreşti privind confirmarea sau in-
firmarea legalităţii alegerilor la func-
ţia de consilier, validarea mandatelor 
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consilierilor aleşi, confirmarea listelor candidaţilor supleanţi, precum şi hotărîrile instanţelor 
judecătoreşti privind confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor la funcţia de primar şi 
validarea mandatului de primar. 

Documentele care reflectă etapele de organizare sau iniţiere a referendumurilor în perioada 
anilor 1998-2010 se regăsesc în fondul arhivei CEC şi sînt incluse în inventarul nr. 4, care con-
ţine 197 de dosare. În arhiva Comisiei se păstrează documentele privind iniţierea referendu-
murilor, procesele-verbale ale consiliilor şi birourilor electorale privind totalizarea rezultatelor 
referendumului, rapoartele organelor electorale privind activitatea acestora în perioada desfă-
şurării referendumului, hotărîri ale Curţii Constituţionale (în cazul referendumului republican) 
şi ale instanţelor judecătoreşti din raza teritorială respectivă (în cazul referendumului local) 
privind confirmarea sau infirmarea rezultatelor referendumului etc.

În vederea asigurării integrităţii fizice a dosarelor, în anul 2007 în incinta Comisiei, a fost 
amenajată o încăpere cu destinaţie specială, utilată cu stelaje metalice fixe care, în prezent, 
corespunde condiţiilor tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie. 

Un rol important în selectarea corectă a documentelor electorale pentru păstrare de stat şi 
fixarea termenelor lor de păstrare revine Comisiei de expertiză, care activează permanent în 
cadrul Comisiei Electorale Centrale. Anume Comisia de expertiză apreciază importanţa infor-
maţiilor cuprinse în documente şi decide păstrarea sau nimicirea lor.

Documentele Comisiei sînt purtătoare de informaţii şi accesul la documentele electora-
le se efectuează în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, 
Legea privind accesul la informaţie şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
arhivei Comisiei Electorale Centrale. Multiple informaţii cuprinse în documentele elec-
torale sînt consultate, în primul rînd, de către membrii Comisiei, funcţionarii aparatului 
CEC, în vederea soluţionării diverselor probleme curente, pentru informări şi documentări.

Studierea documentelor care redau procesul alegerilor oferă posibilitatea de a da o apre-
ciere obiectivă evenimentelor electorale care s-au produs în Republica Moldova în decurs de 
15 ani. Fondul CEC dispune de documente unice, de care poate lua cunoştinţă oricine doreşte. 

Valorificarea informaţiei pe care o conţin documentele constituie una dintre direcţiile prin-
cipale în activitatea arhivei. Comisia 
Electorală Centrală continuă promovarea 
unei politici de informare şi manifestă, în 
acest sens, disponibilitatea de conlucrare 
cu cetăţenii, instituţiile de stat, mass-me-
dia. 

Accesul liber la documentele de arhi-
vă este reglementat de legislaţie şi permi-
te soluţionarea cererilor parvenite de la 
persoanele fizice sau juridice. CEC pune 
la dispoziţia cetăţenilor Republicii Mol-
dova, organizaţiilor, persoanelor juridice 
şi fizice interesate documente de arhivă 
sau copiile acestora.
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Arhiva Comisiei îndeplineşte şi o 
importantă funcţie socială, pregătind 
anual răspunsuri la solicitările cu ca-
racter social-juridic ale cetăţenilor, 
foştilor membri ai consiliilor şi biro-
urilor electorale. Arhiva departamen-
tală CEC răspunde la cererile privind 
confirmarea stagiului de muncă în or-
ganele electorale şi mărimea salariu-
lui pe perioada degrevării de atribu-
ţiile de la locul de muncă permanent. 
Sînt eliberate certificate şi copii de 
pe documentele de arhivă care ates-
tă activitatea membrilor consiliilor şi 

birourilor electorale în organele electorale. 
Prin activitatea pe care a întreprins-o din 1997 pînă astăzi, CEC asigură păstrarea surselor 

documentare, oferind acces la tezaurul documentar ce se regăseşte în dosarele păstrate. Por-
nind de la cele 4 dosare de arhivă existente în 1997, instituţia a ajuns să gestioneze, în 2011, 
peste 1900 de dosare. 

18.3. aSiGuRaRea loGiStiCii eleCtoRale
 Organizarea şi desfăşurarea alegerilor constituie un ansamblu de operaţiuni electorale sub-

secvente, realizate în conformitate cu anumite proceduri, acte juridice şi materiale, prevăzute 
de legislaţia electorală.

 În cadrul operaţiunilor privind pregătirea desfăşurării procesului electoral, întîlnim o se-
rie de activităţi de planificare, organizare şi control.

Aceste activităţi au în vedere, în principal, următoarele:
-  planificarea operaţiunilor electorale privind organizarea procesului electoral;
- organizarea teritorială, numerotarea şi delimitarea circumscripţiilor electorale şi a sec-

ţiilor de votare;
- organizarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului electoral;
- stabilirea şi asigurarea materialelor şi formularisticii electorale (ştampile electorale, 

buletine de vot, listele electorale, procesele verbale etc.) ;
- asigurarea sediilor şi a dotărilor necesare birourilor electorale şi secţiilor de votare 

(urne şi cabine, ştampile, tuşiere,), precum şi modul de păstrare a acestora între peri-
oadele electorale.

În procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală constituie 
circumscripţiile şi organele electorale, fixează priorităţile asupra pregătirilor pentru alegeri, 
întocmeşte calculele preliminare privind stabilirea tirajului de documente electorale.

În ajutorul organelor electorale şi administraţiei publice locale, partidelor politice şi can-
didaţilor independenţi, au fost elaborate 43 de modele ale documentelor care se vor depune 
pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat la alegerile parlamentare 2009, precum 
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şi ale documentelor privind executarea 
diverselor operaţiuni electorale. Setul din 
13 documente a fost distribuit reprezen-
tanţilor partidelor politice.

 Pentru alegerile locale generale de la 
5 iunie 2011 au fost aprobate noi modele 
ale documentelor electorale. Compara-
tiv cu cele folosite la alegerile anterioare 
acestea au fost îmbunătăţite, conţinutul 
unor formulare a fost detaliat, alte docu-
mente au fost ajustate pentru a corespun-
de cerinţelor specifice alegerilor locale 
generale. S-au operat modificări în: lis-
tele electorale, procesele-verbale privind 
rezultatele alegerilor, rapoartele asupra activităţii organelor electorale inferioare, formularele 
speciale de numărare a voturilor etc. 

Aceste documente au fost multiplicate la tipografie şi distribuite de Comisia Electorală 
Centrală tuturor consiliilor electorale de nivelul al doilea, care le-au împărţit respectiv celor 
subordonate lor. Conform calculelor efectuate, pentru alegerile locale generale a fost tipărit un 
număr de circa 2 mln. 300 mii ex. de documente electorale, inclusiv 1.400.000 de invitaţii la 
votare. Aceste materiale au fost repartizate în cadrul seminarelor organizate înainte de alegeri, 
ceea ce a permis asigurarea deplină şi în termen a consiliilor şi birourilor electorale cu docu-
mentele şi materialele necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor.

Avînd în vedere că, Comisia Electorală Centrală aprobă modelele buletinelor de vot pentru 
alegerile consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi pentru alegerile 
primarilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), în premieră la alegerile locale generale 
din 5 iunie 2011, CEC a decis ca buletinul de vot pentru alegerea consiliului municipal Comrat, 
UTA Găgăuzia, să fie tipărit sub formă de broşură, deoarece conţinea 87 de candidaţi şi lun-
gimea lui ar fi atins 203 cm, fapt ce ar fi cauzat incomodităţi atît alegătorilor, cît şi funcţiona-
rilor electorali60. Broşura-buletin a fost tipărită în 19.198 ex., conform numărului de alegători 
înscrişi în listele electorale de bază pe municipiul Comrat.

În conformitate cu prevederile legale, confecţionarea ştampilelor pentru activitatea consi-
liilor şi birourilor electorale, precum şi pentru realizarea procedurii de votare este asigurată de 
către Comisia Electorală Centrală, care este responsabilă de stabilirea modelului şi distribuirea 
nemijlocită a ştampilelor şi tuşierelor.

În acest scop Comisia Electorală Centrală la fiecare scrutin adoptă o hotărîre privind distribuirea 
stampilelor electorale către consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor 
de votare61. Ştampilele electorale se transmit, prin act de predare-recepţionare, preşedinţilor consili-

60 Hotărîrea CEC nr. 244 din 27 mai 2011„Cu privire la aprobarea modelului în formă de broşură a buletinului de 
vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, la alegerile locale generale din 5 iuie 
2011” 
61 Hotărîrea CEC nr. 91 din 19 aprilie 2011 „Cu privire la distribuirea ştampilelor electorale către consiliile electorale de 
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ilor electorale de nivelul al doilea. Ulterior, 
aceştia le distribuie birourilor electorale ale 
secţiilor de votare. În total la fiecare com-
panie electorală se transmit cca 22 850 de 
ştampile electorale.

O atenţie sporită a fost acordată se-
curizării procesului de vot. Comisia 
Electorală Centrală a hotărît ca birourile 
electorale ale secţiilor de votare să aplice 
ştampila specială în actele de identitate 
ale alegătorilor care vor participa la vota-
re, conform unei Instrucţiuni aparte. 

A fost aprobat modelul ştampilei 
speciale „ALEGERI 05.04.09” pentru 5 
aprilie şi „29.07.09 ALEGERI” pentru 
alegerile anticipate din 29 iulie.

În acest scop, începînd cu alegerile 
parlamentare din 5 aprilie 2009, Comisia 
Electorală Centrală confecţionează pen-
tru fiecare tip de alegeri, referendumuri 
republicane circa 10000 de ştampile, care 

după compania electorală, se nimicesc. 
În general, nu au fost semnalate probleme deosebite legate de achiziţionarea la timp a ma-

terialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare (tuşiere, tuş, ceară, hârtie, lipici, 
sfoară, dosare, etc.) sau privind modul de confecţionare a ştampilelor de control necesare des-
făşurării activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Acţiunile desfăşurate au drept scop sprijinirea organelor electorale, autorităţilor adminis-
traţiei publice locale în realizarea atribuţiilor acestora din domeniul electoral, asigurarea trans-
parenţei cheltuielilor realizate în cadrul procesului electoral, îmbunătăţirea modalităţilor de 
estimare şi elaborare a bugetelor de cheltuieli şi a asigurării fondurilor necesare.

circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale generale din 5 iunie 2011”



197

anexa nr. 1

Nr. 
d/o

Data
 alegerilor

Tipul 
de alegeri

Numărul 
de alegători
 înscrişi în 

listele 
electorale

Numărul 
de alegători 

care au participat
 la votare

Rata 
participării 

(%)

27.02.1994 Alegeri parlamentare anticipate 2356614 1868493 79,28

16.04.1995 Alegeri locale generale 2379103 1427867 60,02

17.11.1996 Alegeri prezidenţiale turul I 2399156 1634661 68,13

Alegeri prezidenţiale turul II 2441074 1748139 71,61

22.03.1998 Alegeri parlamentare 2431218 1680470 69,12

23.05.1999 Alegeri locale generale 2265852 1324469 58,45

23.05.1999 Referendum constituţional 2382457 1389731 58,33

25.02.2001 Alegeri parlamentare anticipate 2379491 1606703 67,52

25.05.2003 Alegeri locale generale 2205221 1293955 58,68

06.03.2005 Alegeri parlamentare 2430537 1576079 64,84

03.06.2007 Alegeri locale generale 2309928 1206974 52,25

05.04.2009 Alegeri parlamentare 2704103 1556083 57,54

29.07.2009 Alegeri parlamentare anticipate 2708381 1591757 58,77

05.09.2010 Referendum constituţional 2721623 818429 30,29

28.11.2010 Alegeri parlamentare anticipate 2810936 1733051 63,37

05.06.2011 Alegeri locale generale 2702000 1475054 54,59

Date statistice privind scrutinele desfăşurate în perioada 1994-2011
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anexa nr. 2 
Participarea alegătorilor la alegerile parlamentare (1994-2010)

anexa nr. 3
Participarea alegătorilor la alegerile locale (1995-2011) 
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Anexa nr. 4
Informaţia privind desfăşurarea alegerilor locale noi 2005-2012

Localitatea

Data, 
tipul 

alegerilor

Candidaţii incluşi
 în buletinele de vot,

voturile obţinute

Data
turului 

doi

Candidaţii 
incluşi 

în buletinele 
de vot, turul II,

voturile 
obţinute

Rata 
participării

Numele, 
prenumele, 
apartenenţa 

politică a primaru-
lui ales, mandatele 
obţinute în consiliu

1 mun. 
Chişinău

27.11.05
Primar 
general

În buletinul de vot au 
fost incluşi 8 candidaţi 22,42 la sută

Alegerile noi şi vo-
tarea repetată au fost 
declarate nevalabile

2
s.Drepcăuţi,

r-nul
Briceni

27.11.05
Primar 

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 63,9 la sută

Stahii Elena – 
PCRM -856 (66,6%)

3
com. 

Găvănoasa,
r-nul Cahul

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 11.12.05

Percembli 
Constantin – 

PSL -271
Chilimicenco 

Ivan - 
PDM - 638

Turul I
48,5 la sută

Turul II
55,9 la sută

Chilimicenco Ivan – 
PDM -638(70,2%)

4
s. Taraclia 
de Salcie, 

r-nul Cahul

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 11.12.05

Mîndru Ştefan – 
PCRM -387

Donea Mihail – 
AMN -257

Turul I
49,9 la sută

Turul II
55,7 la sută

Mîndru Ştefan – 
PCRM -387(60,1%)

5

com. 
Ţiganca,

r-nul 
Cantemir

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 11.12.05

Şişianu Oleg – 
PCRM -541

Gandrabur Petru 
- CI -627

Turul I
66,2 la sută

Turul II
71,3 la sută

Gandrabur Petru – 
CI -627(53,7%)

6

com. 
Baccealia,

r-nul 
Căuşeni

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 11.12.05

Ţîbîrnă Svetlana 
– AMN -403

Onoi Veaceslav 
- PCRM-344

Turul I
57,5 la sută

Turul II
65,7 la sută

Ţîbîrnă Svetlana - 
AMN-403(53,9)

7

com. 
Albineţul 

Vechi,
r-nul Făleşti

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 49,7 la sută

Colesnic Serghei - 
AMN-580(58,9%)

8
com.

 Hiliuţi,
r-nul Făleşti

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 50,1 la sută Sanduleac Valentin –

AMN -372(52,3%)

9

com. 
Bozieni,

r-nul 
Hînceşti

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 11.12.05

Curiuc Alexan-
dru – AMN -14
Dubceac Zinai-
da - PCRM -540

Turul I
58,6 la sută

Turul II
63,0 la sută

Dubceac Zinaida – 
PCRM -540(56,6%)

10
s. Văsieni,

r-nul
 Ialoveni

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 11.12.05

Plămădeală 
Constantin – CI 

-568
Papucciu Vasile 
– PCRM -612

Turul I
34,5 la sută

Turul II
39,4 la sută

Papucciu Vasile - 
PCRM -612(51,9%)
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11
s. Brezoaia,

r-nul 
Ştefan Vodă

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidaţi 75,6 la sută Rudenco Serghei – 

PCRM -306(70,5%)

12

or. Basara-
beasca,

r-nul Basa-
rabeasca

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidaţi 58,6 la sută Filipov Vasile – 

CI -2204 (56,9%)

13
s. 

Şofrîncani, 
r-nul Edineţ

27.11.05
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 49,1 la sută Voitic Stanislav – 

PCRM -377(51,5%)

14
s. Buţeni, 

r-nul 
Hînceşti

11.11.07
Primar Alegerile nu au avut loc

15
s. Corjova, 

r-nul 
Dubăsari

11.11.07
Primar

Consiliul
raional

Consiliul 
local 

Alegerile nu au avut loc

16

com. 
Drăsliceni,

r-nul 
Criuleni

11.11.07
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 25.11.07

Chiperi Valen-
tina – PPCD 

-565
Ursu Vasile – 

PPR -762

Turul I
46, 28 la sută

Turul II
55, 88 la sută

Ursu Vasile – 
PPR -762(57,4%)

17 r-nul 
Rezina

11.11.07
Consiliul 
raional

În buletinul de vot 
au fost incluşi 11 
concurenţi electorali

43, 28 la sută

PCRM -18 
PSL -6

PPCD -3
AMN -2
PNL -2

PSDM -1
PDM -1

18

com. 
Albina,

r-nul 
Cimişlia

9.12.07
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 67,12 la sută

Olărescu Vasile-
AMN-459(54,3%)

19
s. Bugeac,

UTA 
Găgăuzia

9.12.07
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 23.12.07

Nezalzov Piotr 
– PCRM -479
Jelezov Alex-
andr – CI -436

Turul I
75,30 la sută

Turul II
81,48 la sută

Nezalzov Piotr – 
PCRM -479(52,3%)

20
s. Buţeni, 

r-nul
 Hînceşti

16.12.07
Primar

Consiliul 
sătesc

Alegerile nu au avut loc
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21
s. Buţeni, 

r-nul
 Hînceşti

2.03.08
Primar

Consiliul 
sătesc

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidaţi

În buletinul de vot 
au fost incluşi 2 
concurenţi electorali

76,29 la sută

Agaci Tudor-
AMN-1030(52,6%)

AMN-7
PCRM-6

22

com. 
Ţareuca,

r-nul 
Rezina

2.03.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 8 candidaţi 16.03.08

Lefter Ghenadie 
– PPCD -702

Socol Ruslan - 
PCRM -569

Turul I
58,88 la sută

Turul II
59, 27 la sută

Lefter Ghenadie – 
PPCD -702(55,2%)

23

com. 
Chirca,
r-nul 

Anenii Noi

11.05.08
Primar În buletinul de vot au 

fost incluşi 5 candidaţi 44,72 la sută

Crangaci Vitalie – 
PDM -325(50,9%)

24

com. 
Cioropcani,

r-nul 
Ungheni

25.05.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 8.06.08

Robuleţ Iuri – 
PCRM -575

Robuleţ Victor – 
AMN -496

Turul I
79,4 la sută

Turul II
77,1 la sută

Robuleţ Iuri - 
PCRM -575(53,7%)

25
com. 

Hincăuţi,
r-nul Edineţ

20.07.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 3.08.08

Dascal Ghena-
die – CI -641

Gumeniuc Vla-
dimir – PDM 

-308

Turul I
71,5 la sută

Turul II
72,39 la sută

Dascal Ghenadie –
 CI -641(67,5%)

26 s. Tătăreşti,
r-nul Cahul

3.08.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 55,97 la sută Mihai Deonis – 

PDM -406(65,0%)

27

s. Iezărenii 
Vechi,
r-nul 

Sîngerei

3.08.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 59,25 la sută Burcovschi Maria – 

AMN -422(59,7%)

28

s. 
Plop-

Ştiubei,
r-nul 

Căuşeni

16.11.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 56,47 la sută Barcari Iurie – 

PDM -392(57,6%)

29 s. Răuţel,
r-nul Făleşti

16.11.08
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 30.11.08

Postolachi Ion – 
PCRM -986

Ivanov Octavian 
– PSD -666

Turul I
59,09 la sută

Turul II
57,62 la sută

Postolachi Ion – 
PCRM -986(59,7%)

30
s. Lărguţa,

r-nul Cante-
mir

15.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 29.11.09

Tarnovschi 
Dumitru – AMN 

-524
Nistor Teodosia 

- PL-275

Turul I
46,58 la sută

Turul II
 40,19 la sută

Tarnovschi Dumitru 
–AMN - 524(65,6%)

31

s. Semi-
onovca,

r-nul
 Ştefan 
Vodă

15.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 59,7 la sută Zolotuhina Zinovia –

 CI -200(54,5%)
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32

s. 
Ştefăneşti,

r-nul Ştefan 
Vodă

15.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 29.11.09

Qatrawi Erselia 
- PPCD –270 

Lichi Ion - 
PCRM -190

Turul I
57,43 la sută

Turul II
 50,26 la sută

Qatrawi Erselia – 
PPCD -270(58,7%)

33

s. Moara 
de Piatră,

r-nul 
Drochia

29.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidaţi 59,81 la sută

Bejenaru Valentina –
PLDM -349(55,4%)

34 s. Brînzeni,
r-nul Edineţ

29.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 57,06 la sută

Cibotaroşi Liviu – 
PDM -381(59,4%)

35
com. 

Selişte,
r-nul Orhei

29.11.09
Primar

Alegerile nu au avut loc

36
s. Păpăuţi,

r-nul 
Rezina

29.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidaţi 13.12.09

Stoler Oleg – 
PSD -334

Leşan Victor – 
PL -234

Turul I
51,57 la sută

Turul II
 53,28 la sută

Stoler Oleg – 
PSD -334(58,8%)

37

com.
 Regina 
Maria,
r-nul 

Soroca

29.11.09
Primar În buletinul de vot au 

fost incluşi 2 candidaţi 80,14 la sută
Nastas Oleg – 

PLDM -276(63,9%)

38
s. Fuzăuca,

r-nul 
Şoldăneşti

29.11.09
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 13.12.09

Botnari Oleg – 
AMN -208

Tcaci Sava - CI-
174

Turul I
60,74 la sută

Turul II
62,24 la sută

Botnari Oleg – 
AMN -208(54,5%)

39
or. Sîngera, 

mun. 
Chişinău

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 9 candidaţi 30.05.10

Lari Mihail – PL 
-2571

Poiata Valeriu - 
PLDM -3048

Turul I
48,2 la sută

Turul II
50,3 la sută

Poiata Valeriu – 
PLDM -3048 

(54,2%)

40
s. Floreni, 

r-nul Anenii 
Noi

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidaţi  51,8 la sută

Golban Mihail – 
PL -1075 (73,8%)

41

s. 
Beleavinţi, 

r-nul
 Briceni

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 8 candidaţi 30.05.10

Ciornîi Roman 
– PL -382

Tulbea Ivan – 
CI -810

Turul I
60,5 la sută

Turul II
66,1 la sută

Tulbea Ivan - 
CI – 810 (68.0%)

42

s. 
Vişniovca,

r-nul 
Cantemir

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi  52,8 la sută

Pîslari Andrei – 
PCRM -514 (72.2%)

43
com. Cio-
lacu Nou,

r-nul Făleşti

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 30.05.10

Prunceac Nico-
lai – CI -643 
Palii Igor – 
PCRM -660

Turul I
56,1 la sută

Turul II
55,7 la sută

Palii Igor - 
PCRM – 660 

(50,7%)
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44
or. Floreşti, 

r-nul 
Floreşti

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 7 candidaţi 30.05.10

Cojocaru Crigo-
re PCRM - 2863

Gaivas Nina - 
PLDM -2115

Turul I
37,0 la sută

Turul II
42,2 la sută

Cojocaru Crigore - 
PCRM –2863 

(57,5%) 

45

com. 
Cărpineni, 

r-nul 
Hînceşti

16.05.10
Primar 30.05.10

Luţă Ion - PDM 
-1289

Cărpineanu Ion 
– PLDM -1620

Turul I
37,1 la sută

Turul II
34,7 la sută

Cărpineanu Ion - 
PLDM – 1620 

(55,7%)

46

com. 
Drăguşenii 

Noi, 
r-nul 

Hînceşti

16.05.10
Primar

Alegerile nu au avut loc

47
s. Hansca, 

r-nul 
Ialoveni

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidaţi 57,5 la sută

Moşneguţu Elena-
PLDM-335 (72,2%) 

48

com. 
Ruseştii 

Noi,
r-nul 

Ialoveni

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidaţi 30.05.10

Codreanu Pavel 
– PDM -1106
Cîrlan Ivan – 
AMN -864

Turul I
44,9 la sută

Turul II
43,8 la sută

Codreanu Pavel – 
PDM - 1106 (56,1%)

49
com. 

Selişte, 
r-nul Orhei

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidaţi 30.05.10

Mititelu Ghe-
orghe – PLDM 

-973 
Scripnic Vasile 

– PL -994

Turul I
51,8 la sută

Turul II
50,5 la sută

Scripnic Vasile – 
PL - 994(50,5%)

50

com. 
Codreanca, 

r-nul 
Străşeni

16.05.10
Primar

Alegerile nu au avut loc

51
s. Roşcani,

 r-nul 
Străşeni

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 47,6 la sută

Lungu Stelian – 
PDM -396 (67,2%)

52
s. Şestaci, 

r-nul 
Şoldăneşti

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidaţi 30.05.10

Guja Iacob – 
PDM -344

Pozdircă Pavel 
– PMAE -213

Turul I
57,8 la sută

Turul II
57,8 la sută

Guja Iacob - 
PDM – 344(61,8%)

53

com. 
Albota 
de Sus, 
r-nul 

Taraclia

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidaţi 62,0 la sută

Piculschii Victor – 
PCRM -753 (87,0%)

54
s. Congaz, 

UTA 
Găgăuzia

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidaţi 32,2 la sută

Mincu Fiodor – 
PCRM -2345 

(94,4%) 

55
s. Copceac, 

UTA 
Găgăuzia

16.05.10
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidaţi 63,2 la sută

Colioglo Ivan – 
PCRM - 2043 

(63.9%)
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56 or. Făleşti, 
r-nul Făleşti

13.11.11
Primar

Ţîbuleac Grigore – 
PDM -449
Spînu Dumitru – PL 
-361
Ivanciuc Pavel – 
PLDM -915
Savva Oleg - 
PP”PSRM” -201
Zalevschi Victor – 
PCRM -1886
Florea Veaceslav – 
PNL -65
Bîrliba Vitalie – CI -352

27.11.11

Zalevschi Victor 
– PCRM -2806

Ivanciuc Pavel – 
PLDM -1268

Turul I
4273 

alegători
29,16 la sută

Turul II
4125

alegători
28,17 la sută

Zalevschi Victor – 
PCRM -2806 (18, 

9%)

57

Com. 
Hănăsenii 

Noi,
 r-nul Leova

13.11.11
Primar

Munteanu Gheorghe – 
PDM -200
Arhip Ivan – PL -30
Vicol Nicolae – PLDM 
-114
Briceag Maria – PNL 
-33

379 alegători
43,76 la sută

Munteanu Gheorghe 
– PDM -200 (23,1%) 

58

Com. Trifă-
neşti,

r-nul Flo-
reşti

13.05.12
Primar

Gaşiţoi Zinovia – 
PDM -123
Vacarciuc Mihail – 
PCRM -80
Zorea Vitalie – PL -87
Snegur Dumitru - PAD 
-115
Zaplitnîi Gheorghe 
-PP”PPM”-39
Slimovschi Victor - 
PLDM-128

27.05.11

Slimovschi 
Victor – PLDM 

-184
Gaşiţoi Zinovia 

– PDM -400

Turul I
583 alegători
52,48 la sută

Turul II
593

alegători
53,23 la sută

Gaşiţoi Zinovia – 
PDM -400 (67,45%)
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Anexa nr. 5

Referendumuri locale iniţiate privind revocarea primarului (2000-2012)

Nr.
d/o Denumirea localităţii Data iniţierii 

(adresării) Notă

com. Mărăndeni, 
jud. Bălţi februarie 2000

Iniţiativa a aparţinut consiliului local. Ulterior, Consiliul comunal 
Mărăndeni a refuzat de a desfăşura referendumul local, neavînd 
dovezi pentru revocarea primarului (decizia din 28 iulie 2000).

com. Bubuieci, 
mun. Chişinău -

Grupul de iniţiativă a fost înregistrat de Judecătoria sect. Ciocana, 
mun.Chişinău la 28 septembrie 2000. Alte acţiuni din partea gru-
pului de iniţiativă nu au fost întreprinse.

com. Tohatin, 
mun. Chişinău -

Iniţiativa a aparţinut consiliului local. Ulterior, Consiliul comu-
nal Tohatin a refuzat de a desfăşura referendumul local, neavînd 
dovezi ale acţiunilor ilegale ale primarului (decizia din 30 noiem-
brie 2000).

or. Corneşti, 
jud.Ungheni 3 decembrie 2000 Suspendată activitatea consiliului electoral orăşenesc şi birourilor 

electorale ale secţiilor de votare.
com. Căinarii Vechi, 

jud. Soroca - Înregistrarea grupului de iniţiativă a fost respinsă de către 
Judecătoria Soroca prin hotărîrea din 15 ianuarie 2001.

s. Pîrliţa,
 jud. Bălţi 25 februarie 2001 Judecătoria de sector Făleşti a recunoscut nule deciziile consiliu-

lui sătesc privind desfăşurarea referendumului. 
s. Lărguţa, 
jud. Cahul 2 decembrie 2001 Judecătoria de sector a anulat decizia consiliului sătesc. CEC a 

suspendat activitatea consiliului electoral.
or. Teleneşti, jud. Orhei 30 decembrie 2001 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local.

s. Delacău, jud. Chişinău 13 ianuarie 2002 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local.
s. Căplani, jud.Tighina 13 ianuarie 2002 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local.

s. Tvardiţa, 
r-nul Taraclia

Judecătoria Taraclia a înregistrat grupul de iniţiativă la 18 iunie 
2004. Curtea de Apel Cahul, la 23 iulie, a casat hotărîrea Jude-
cătoriei Taraclia cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanţa 
de contencios administrativ a Judecătoriei Taraclia. Acesta, la 17 
august, a înregistrat din nou grupul de iniţiativă. La 24 octombrie, 
Curtea Supremă de Justiţie a casat decizia Curţii de Apel din 3 
februarie 2005 şi hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 3 decembrie 
2004 privind confirmarea listelor electorale cu restituirea pricinii 
spre rejudecare la Judecătoria Taraclia altui judecător. Alte acţi-
uni nu au fost întreprinse. 

s. Costuleni,
 r-nul Ungheni

Iniţiativa le-a aparţinut cetăţenilor care au înregistrat la judecăto-
riile respective grupurile de iniţiativă. Procedurile revocării pri-
marilor au fost stopate.

s. Slobozia, 
r-nul Ştefan Vodă

s. Ghidighici,
 mun. Chişinău

s. Hansca,
 r-nul Ialoveni 23 noiembrie 2008

Iniţiativa a aparţinut consiliului local. Pe data de 30 octombrie 
2008, consiliul sătesc Hansca a adoptat o decizie privind accepta-
rea demisiei primarului. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală 
a trebuit să abroge toate hotărîrile precedente privind organizarea 
şi desfăşurarea referendumului şi să ia act de demisia primarului 
satului Hansca. 
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or. Străşeni, 
r-nul Străşeni 4 iulie 2010

Iniţiativa a aparţinut consiliului local. Deoarece la 5 septembrie şi 
28 noiembrie 2010 s-au desfăşurat referendumul republican con-
stituţional şi, respectiv, alegerile parlamentare anticipate, în con-
formitate cu prevederile art. 176 alin. (2), referendumul privind 
revocarea primarului oraşului Străşeni nu a avut loc.

com. Oneşti, 
r-nul Hînceşti

Grupul de iniţiativă a fost înregistrat de Judecătoria Hînceşti la 17 
iulie 2012. Prin hotărîrea CEC nr. 1386 din 07 august 2012 a fost 
aprobat modelul listei de subscripţie pentru colectarea semnături-
lor susţinătorilor referendumului local şi a modelului legitimaţiei 
de membru al grupului de iniţiativă. Termenul de colectare a sem-
năturilor a fost stabilit pînă la 19 septembrie 2012. 

s. Nihoreni, 
r-nul Rîşcani

La 02 iulie 2012, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parve-
nit decizia Consiliului local Nihoreni, raionul Rîşcani nr. 3/8 din 
29 iunie 2012 „Cu privire la iniţierea referendumului local pri-
vind revocarea primarului” (dat fiind faptul că nu a fost respectată 
procedura legală, consiliul a anulat ulterior decizia respectivă). 
Prin decizia nr. 4/1 din 07 iulie 2012, Consiliul sătesc Nihoreni 
a dispus iniţierea repetată a referendumului local pentru revoca-
rea primarului localităţii. Ulterior, la şedinţa consiliului local din 
02 august 2012, s-a adoptat decizia nr. 5/1 privind desfăşurarea 
referendumului local pentru revocarea primarului satului. Prin 
hotărîrea CEC nr. 1410 din 4 septembrie 2012, a fost stabilită 
data de 21 octombrie 2012 pentru desfăşurarea referendumului de 
revocare a primarului satului Nihoreni, r-nul Rîşcani.
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Anexa nr. 6
Referendumuri locale desfăşurate privind revocarea primarului

Nr.
d/o Denumirea localităţii Data desfăşurării Rezultatele referendumului local

com. Ciolacu Nou, 
jud. Bălţi 20 august 2000

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 61,2%, pentru revocare au 
votat 66,0%). Primarul a fost revocat.

com. Corlăteni, jud. Bălţi 10 septembrie 2000 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 
38,7%.

com. Limbenii Noi, jud. Bălţi 17 septembrie 2000 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 
27,9%.

sat. Chircăieşti, 
jud. Tighina 17 septembrie 2000

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 52,0%, pentru revocare au 
votat 87,7%). Primarul a fost revocat.

s.Volintiri, 
jud. Tighina 1 octombrie 2000 

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 63,2%, pentru revocare au 
votat 63,6%). Primarul a fost revocat.

com. Negureni, jud. Orhei 8 octombrie 2000 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 
41,9%.

com. Sîngereii Noi,
 jud. Bălţi

8 octombrie 2000 
24 decembrie 2000

Declarat de CEC nevalabil. La votare au partici-
pat 43,0%. Ulterior, declarat de Tribunalul Bălţi 
nul. CEC a luat act de rezultatele referendumului 
(la votare au participat 58,1%, pentru revocare au 
votat 82,37%). Primarul a fost revocat.

com. Măcăreşti,
 jud. Ungheni 25 februarie 2001

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 72,6%, pentru revocare au 
votat 57,1%). Primarul a fost revocat.

com. Chiperceni, 
jud. Orhei 8 iulie 2001

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 53,84%, pentru revocare au 
votat 83,93%). Primarul a fost revocat.

com. Mincenii de Jos,
 r-nul Rezina 17 octombrie 2004

CEC a luat act de rezultatele referendumului (la 
votare au participat 76,0%, pentru revocare au 
votat 47,0%). Primarul nu se consideră revocat.

s. Filipeni, r-nul Leova 2 aprilie 2006 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 
39,1%.
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Anexa nr. 7
Cheltuielile de asigurare a activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

constituite peste hotarele ţării (anii 1998-2010)
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Anexa nr. 8

 Dinamica deschiderii secţiilor de votare (numărul secţiilor de votare)
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Anexa nr. 9 
Dinamica prezenţei la vot în secţiile de votare deschise peste hotare

(numărul de alegători)

Anexa nr. 10

Dinamica înregistrării alegătorilor în listele electorale de bază
(numărul de alegători)
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