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MESAJ DE FELICITARE

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA  

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Stimate doamnă Alina RUSSU, Președintă a Comisiei Electorale Centrale, 
Stimați membri și colaboratori ai Comisiei Electorale Centrale,
Îmi face o deosebită plăcere să VĂ adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării a 20-a de la 
adoptarea Codului Electoral și constituirea Comisiei Electorale Centrale cu statut de autoritate 
permanentă. 
În această perioadă, Comisia Electorală Centrală a înregistrat progrese constante în edificarea 
unei instituții independente, echidistante, transparente și profesioniste. Aceasta asigură un cadru 
electoral accesibil pentru toți cetățenii, precum și tratament egal tuturor concurenților electorali. 
Performanțele obținute de autoritatea electorală în ultimele două decenii sunt certificate prin 
includerea Comisiei Electorale Centrale în Sistemul Integrat de Management al Calității și Securității 
Informației. Politicile incluzive promovate de CEC sporesc gradul de implicare a alegătorilor în viața 
politică a țării, dovadă fiind numărul mare de alegători care vin la urne, conștienți de importanța 
votului. Este de remarcat efortul întreprins de DVS pentru protecția datelor cu caracter personal, 
prin implementarea și dezvoltarea unor soluții tehnice inovative. 
Prioritatea noastră comună este să oferim cetățenilor condiții pentru exercitarea dreptului 
constituțional de a alege și a fi aleși la scrutine libere și corecte. Pentru asigurarea unui proces 
electoral modern cu rezultate credibile, este important să fie dezvoltate în continuare capacitățile 
Comisiei Electorale Centrale în controlul finanțării partidelor politice și a actorilor electorali. 
Stimaţi colegi, Comisia Electorală Centrală rămâne extrem de importantă pentru parcursul 
democratic al țării, precum și pentru păstrarea succesiunii pașnice a puterii și menținerea stabilității 
în țară.
Vă felicit cu cea de-a 20-a aniversare a Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova.  
Vă urez noi performanţe profesionale, perseverenţă și încredere. 

Andrian CANDU
Președintele Parlamentului Republicii Moldova 
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În prezent, este de neconceput o altă formă de guvernămînt decît regimul democratic, adică con-
ducerea de către popor, principiile de bază ale democrației fiind votul universal și suveranitatea 
națiunii.
În implementarea democrației naționale, Comisia Electorală Centrală are o misiune deosebită – asi-
gurarea condițiilor optime pentru punerea în aplicare a dreptului constituțional al cetățeanului de a 
alege și de a fi ales în alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat. Am convingerea că principala instituție independentă din țara noastră care 
realizează accesul la procesul electoral, executat la cel mai înalt nivel, este anume Comisia Electorală 
Centrală. 
Pe durata acestor 20 de ani, CEC a demonstrat deschiderea față de toate părțile implicate în proce-
sul electoral, prin transparență, dar și prin corectitudinea activităților sale. Comisia a urmat un par-
curs receptiv și inovativ, răspunzînd la nevoile alegătorilor, prin aplicarea metodelor și tehnologiilor 
moderne întru îmbunătățirea procesului electoral. 
Orientarea către cetățean, menită să stabilească beneficiul interesului public și să construiască relații 
eficiente cu toate elementele constitutive, a contribuit la consolidarea încrederii față de CEC. 
În ultimii ani, au fost desfășurate cu succes o serie de campanii electorale în țară, acumulîndu-se, ast-
fel, o bogată experiență în organizarea alegerilor. De asemenea, Comisia Electorală Centrală a con-
tribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea legislației electorale și la îmbunătățirea culturii juridice 
și informaționale a alegătorilor. Datorită nivelului organizațional ridicat al campaniilor electorale 
desfășurate, Comisia se bucură astăzi de o autoritate binemeritată în rîndul tuturor participanților 
la procesul electoral.
Nu am nici o îndoială că, în toți acești ani, CEC a gestionat și continuă să gestioneze eficient și cali-
tativ procesul electoral pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Sînt ferm convins că activitatea Comisiei Electorale Centrale va contribui și pe viitor la consolida-
rea și dezvoltarea sistemului electoral al țării, axîndu-se pe integritate, imparțialitate, independență, 
transparență, credibilitate, receptivitate, inovație și orientare spre cetățean.
Exprimînd sincere mulțumiri membrilor Comisiei Electorale Centrale pentru disciplina și dăruirea 
de care dau dovadă, urez tuturor noi succese pe plan profesional și personal.

Igor DODON, 
Preşedintele Republicii Moldova
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Stimați membri și funcționari ai Comisiei Electorale Centrale, 
Celebrarea a 20 de ani de la adoptarea Codului electoral și instituirea Comisiei Electorale Centra-
le în calitate de organ de stat permanent este un bun prilej de a aprecia complexitatea proceselor 
electorale și calitatea democrației din Republica Moldova, precum și efortul persoanelor implicate 
în această activitate. Nu se poate vorbi despre democraţie în absenţa unor alegeri libere și corecte, 
care să garanteze respectarea voinţei poporului la formarea organului legislativ și a guvernării de 
toate nivelurile.
De la adoptarea sa în anul 1997, Codul electoral a suferit peste 50 de modificări menite să conso-
lideze caracterul democratic al alegerilor, care au fost efectuate în urma experienţei acumulate în 
cadrul scrutinelor, a implementării recomandărilor Comisiei de la Veneţia și a celor formulate de 
misiunile naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor.
Rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea și desfășurarea alegerilor a crescut semnificativ 
odată cu împuternicirea acesteia cu competențe de supraveghere și control al finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale, astfel încît toți actorii politici să se bucure de condiții egale 
în competiția pentru accedere la guvernare, iar alegătorii să fie bine informați despre sursele de 
finanțare a concurenților electorali.
Într-o perioadă relativ scurtă, Comisia Electorală Centrală a reușit să-și consolideze reputația pe 
plan internațional și să cîștige aprecierea autorităților de management electoral din alte state, în-
deosebi pentru spiritul progresiv de utilizare a tehnologiilor informaționale în domeniul evidenței 
alegătorilor și elaborarea de noi metode de instruire pentru funcționarii electorali.
Cu această ocazie, permiteți-mi să vă urez satisfacții profesionale și mult succes la realizarea obiec-
tivelor stabilite, prin respectarea principiilor de imparțialitate și transparență. Guvernul va sprijini 
și în continuare eforturile de organizare a unor alegeri democratice, bazate pe lege și respect față de 
drepturile universale ale omului.

Pavel FILIP
Prim-ministrul Republicii Moldova  
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Democrația autentică nu poate exista fără alegeri libere și corecte, organizate în conformitate cu 
prevederile legale, de către autorități competente. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldo-
va marchează în anul 2017 două decenii de activitate permanentă. Proclamarea independenței în 
anul 1991 a pus începutul unei etape importante în democratizarea Republicii Moldova și dezvol-
tarea proceselor și instituțiilor democratice.
Comisia Electorală Centrală a obținut statutul permanent de autoritate electorală superioară la 21 no-
iembrie 1997, odată cu adoptarea Codului electoral, care a unificat procedurile electorale și a înglobat 
actele normative din domeniu. În cei 20 de ani de activitate, Comisia Electorală Centrală a desfășurat 
15 alegeri și referendumuri la nivel național și peste 100 alegeri și referendumuri la nivel local.
Organizarea alegerilor este un proces complex ce solicită mobilizarea majorității autorităților statu-
lui. Pentru fiecare eveniment electoral de nivel național, se constituie într-o perioadă scurtă de timp 
în medie 2000 de organe electorale, în care activează temporar aproximativ 22.000 de funcționari. 
În perioada electorală, Comisia administrează un buget important, organizează acțiuni de informa-
re și educație civică, pregătește și distribuie echipamente și materiale electorale. Organele electorale 
înregistrează concurenții electorali, reprezentanții și persoanele de încredere ale acestora și acredi-
tează observatorii, oferindu-le asistența necesară pentru desfășurarea activității.
Mai mult, Comisia Electorală Centrală este responsabilă de instruirea funcționarilor electorali și 
altor subiecți implicați în procesul electoral. Pentru aceasta, în anul 2011 a fost creat Centrul de In-
struire Continuă în Domeniul Electoral - unicul de acest fel în regiune, care a instruit peste 40.000 
de persoane.
În ultimii 20 de ani, procesul electoral din Republica Moldova a fost perfecționat și modernizat. 
Alinierea la standardele internaționale în materie electorală și schimbările social-politice din ţară au 
determinat adoptarea a 54 de legi privind amendarea Codului electoral în scopul corelării procedu-
rilor electorale și asigurării unor alegeri libere și corecte.
Prioritățile de bază ale Comisiei constau în asigurarea egalității de gen, crearea condițiilor pentru 
participarea tuturor categoriilor de alegători la procesul electoral, modernizarea procesului electoral 
prin aplicarea tehnologiilor informaționale și diversificarea mecanismelor de management în ser-
viciul public. Totodată, autoritatea electorală centrală își consolidează și capacitățile instituționale, 
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tinzînd să dobîndească o vizibilitate sporită și să asigure o plus valoare palpabilă dezvoltării 
democrației în țara noastră, prin apărarea și promovarea principiilor și normelor de drept electoral.
Pe parcursul ultimului deceniu, Comisia Electorală Centrală a inițiat și realizat activități în scopul 
alinierii la progresele tehnologice și inovațiile în materie de organizare a alegerilor, care devin dis-
ponibile, sigure și ca finalitate oferă creșterea accesibilității procesului electoral, punînd la dispoziție 
metode eficiente de înregistrare a alegătorilor sau de exercitare a votului la distanță, cu respectarea 
confidențialității datelor cu caracter personal. Actualmente, cetățenii beneficiază de:
- posibilitatea de a verifica online, pe pagina oficială a Comisiei, datele personale din listele electo-
rale prin intermediul Registrului de Stat al Alegătorilor. Începînd cu alegerile din 2014 este asigu-
rată verificarea electronică a alegătorilor în ziua votării, fiind prevenit votul multiplu. De asemenea, 
cetățenii pot urmăriri online rata de participare la alegeri și rezultatele preliminare ale acestora;
- posibilitatea de a se înregistra în prealabil, oriunde s-ar afla, pentru a vota peste hotare. Aplicația 
oferă o estimare a numărului de alegători pentru deschiderea secțiilor de votare suplimentare; 
- participarea la alegeri transparente și accesibile. Secțiile de votare sînt dotate cu echipament elec-
toral uniformizat: urne de vot semitransparente, laptopuri, cabine de vot moderne. Persoanelor cu 
dizabilități auditive, vizuale și locomotorii le este facilitată participarea neasistată la vot prin adapta-
rea materialelor informative la necesitățile acestora, introducerea cabinelor de vot speciale, plicuri-
lor șablon, lupelor și instalarea rampelor de acces în secțiile de votare;
- un proces electoral corect și integru. Cadrul legal este în permanență îmbunătățit și ajustat la nor-
mele internaționale. Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a devenit mai transpa-
rentă, în conformitate cu recomandările Consiliului Europei și OSCE/ODIHR. Începînd cu anul 
2014, Comisia a fost acreditată potrivit standardelor internaționale în domeniul managementului 
calității și securității informației.
Comisia Electorală Centrală continuă să fie o instituție independentă, transparentă și profesionis-
tă, poziționîndu-se ca o organizație de referință în regiune, dar și la nivel internațional. Realizări-
le frumoase ale instituției se datorează, în primul rînd, echipei de funcționari, care manifestă un 
interes sporit pentru perfecționare profesională și devotament cauzei pentru care s-au angajat cu 
desăvîrșire, dar și datorită asistenței partenerilor de dezvoltare, Uniunea Europeană, Consiliul Eu-
ropei, PNUD Moldova, IFES Moldova și USAID Moldova. Pentru mine este o onoare să fac parte 
dintr-o asemenea echipă, care contribuie esenţial la reușita activităţii instituţiei, în condiţiile unei 
ambianţe respectuoase de colegialitate și susţinere reciprocă.
Acestea sînt progresele, dar avem încă mult de făcut pentru a oferi cetățenilor acces cît mai simplu la 
procesul de vot și totodată încredere că acesta este corect, iar concurenții electorali să aibă un mediu 
de egalitate în competiția pentru putere.  
Exprim sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate permanentă a Comisiei Elec-
torale Centrale, împreună cu urările de perseverență și rezultate fructuoase!

Alina RUSSU,
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
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Procesul electoral este în continuă reformare, 
iar tendinţa de perfecţionare a procedurilor 
electorale este una firească și corespunde 
standardelor europene. Fiind un novice în 
sistemul electoral internaţional, Republica 
Moldova ca stat independent parcurge etapa 
implementării principiilor și valorilor care stau 
la baza unui sufragiu universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat.

Prin adoptarea, la 21 noiembrie 1997, a 
Codului electoral a fost codificată legislaţia 
electorală existentă la acel moment, reunind într-
un cod toate actele legislative ce reglementau 

procedurile de organizare și desfășurare a tipurilor de scrutine aplicate în Republica Moldova. Codul 
electoral este legea organică în domeniu, conform căreia a fost instituită cu statut permanent Comisia 
Electorală Centrală, organ de stat independent, abilitat cu prerogativa de a înainta propuneri cu 
privire la modificarea legislaţiei electorale, precum și de a elabora cadrul normativ (regulamente și 
instrucţiuni) menit să detalieze prevederile Codului electoral în vederea uniformizării și perfecţionării 
procedurilor electorale.

Cu toate că în rapoartele misiunilor de observare, atît internaționale cît și naționale, Codul electoral 
și procedurile utilizate au fost apreciate drept capabile să asigure organizarea și desfășurarea unor 
alegeri democratice, cerința de revizuire a reglementărilor este cuprinsă în majoritatea recomandărilor 
date de acestea, îndreptate spre îmbunătățirea procesului electoral și alinierea acestuia la standardele 
internaționale.

Din punct de vedere statistic, începînd cu anul 1999 și pînă în prezent, Codul electoral a 
suportat modificări în baza a 54 de legi, iar în anul 2016, ca urmare a revigorării prin hotărîrea Curții 
Constituționale1 a prevederilor Codului electoral privind alegerea Președintelui țării de către popor 
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat,  fiind reintroduse în el prevederile anterior 
abrogate, cu ajustări corespunzătoare cadrului legal existent. Analizînd modificările operate la Cod în 
decursul celor 20 de ani, observăm că din cele 202 articole care reglementează procedurile electorale 
(exceptînd Titlul VII „Dispoziții finale și tranzitorii”), doar în 53 de articole nu s-a intervenit, acestea 
fiind: art. 3, 5-7 – principiile electorale, art. 8 - ziua alegerilor, art. 11 și 12 care stabilesc dreptul de a 
alege și de a fi ales, art. 14 - sistemul organelor electorale, art. 50 și 52 în care este stipulat timpul, ora, 
precum și organizarea votării. La fel, au rămas neschimbate 22 de articole ce vizează modalitatea de 
organizare și desfășurare a alegerilor locale, 21 de articole din titlul VI „Referendumul”, dintre care 
unul stabilește modul de aplicare, 12 se referă la referendumul republican, iar 8 articole la referendumul 
local. 

Articolele al căror conținut a suferit cele mai multe modificări și completări sînt: art. 1 „Noțiuni 
generale”, art. 13 „Restricții”, art. 15 „Reprezentarea în organele electorale și în instanțele de judecată”, 

1  Hotărîrea nr. 7 din 4 martie 2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la mo-

dificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul de alegere a Președintelui) (Sesizarea nr. 48b/2015) http://lex.justice.md/

md/363742/
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art. 17 „Componența și mandatul Comisiei Electorale Centrale”, art. 22 „Atribuțiile generale ale 
Comisiei Electorale Centrale”, art. 27 „Constituirea circumscripţiilor electorale și consiliilor electorale 
de circumscripţie”, art. 29 „Constituirea secţiilor de votare și a birourilor electorale ale secţiilor de votare”, 
art. 39 „Listele electorale”, art. 41 „Desemnarea candidaților”, art. 44 „Înregistrarea candidaţilor”, art. 
46 „Drepturile garantate ale concurenților electorali”, art. 53 „Efectuarea votării”, art. 55 „Asigurarea 
securităţii procesului de votare” etc. 

Respectiv, în decursul a 20 de ani de la adoptare, în Codul electoral s-a intervenit cu amendamente 
la cele mai sensibile componente ale ciclului electoral, cu scop de îmbunătăţire a procedurilor de 
organizare și desfășurare a alegerilor. 

O retrospectivă a modificărilor aduse Codului electoral, de la adoptare și pînă în anul 2012, a 
fost prezentată în Ediția specială dedicată celei de-a 15-a aniversări de la înființarea Comisiei Electorale 
Centrale2. Prin modificările operate s-a detaliat modul de constituire a organelor electorale inferioare, 
de cîteva ori a fost modificat pragul electoral, precum și oferite soluții legale pentru asigurarea accesului 
egal și echitabil al concurenților electorali la mijloacele de informare în masă. Ca soluție pentru 
creșterea nivelului de profesionalism al membrilor organelor electorale s-a conturat ideea constituirii 
unei structuri pe lîngă Comisia Electorală Centrală responsabilă de instruirea acestor persoane. Astfel, 
Parlamentul la 18 iunie 2010 a adoptat Legea nr. 119, prin care în Codul electoral a fost introdus 
un nou articol3 ce instituia crearea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 
Comisia Electorală Centrală. De asemenea, prin aceeași lege, au fost modificate 70 de articole, iar la 
articolul 1 au fost introduse nouă noțiuni noi, precum: ”educație electorală”, ”funcționar electoral”, 
”listă electorală suplimentară”, ”observatori internaționali” ș.a., iar noțiunea ”Registrul alegătorilor” a 
fost înlocuită cu noțiunea ”Registrul de stat al alegătorilor”. 

În anul 2011 principalele modificări au vizat plata pentru munca prestată de funcționarii electorali4, 
fiind stabilit ca aceștia să primească o recompensă pentru perioada activității în organul electoral. De 
asemenea, a fost modificat modul de calculare a remunerației primite pentru perioada electorală de 
către membrii Comisiei care nu activează permanent, ei urmînd să beneficieze de un salariu echivalent 
cu salariul secretarului CEC, stabilit pentru perioada respectivă. Alte modificări din 2011 s-au referit 
la condițiile de reflectare a alegerilor de către radiodifuzori5. Potrivit modificărilor aduse Codului 
electoral prin Legea nr. 44 din 22 martie 2013, în vigoare din 12 aprilie 2013, Comisiei i-au fost 
atribuite noi competenţe – de a ridica mandatul de consilier în caz de incompatibilitate a funcţiei 
și în caz de demisie (la cerere) și de a declara vacanţa mandatului de consilier în caz de deces. Prin 
aceeași lege s-a pus în sarcina Comisiei elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare 
și validare a mandatului de consilier, acesta fiind aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 aprilie 
20136. Documentul stabilește procedura de atribuire a mandatului de consilier local după totalizarea 
rezultatelor alegerilor, cazurile de încetare a mandatului și condiţiile de atribuire a mandatului 
candidatului supleant. 

2 Ediția specială dedicată celei de-a 15-a aniversări de la înființarea Comisiei Electorale Centrale http://www.cec.md/files/files/15%20ani/

Cartea_Cec_15_ani_ro_final.pdf
3  Art. 261 din Codul electoral al Republicii Moldova
4  Art. art. 21 alin. (3), 27 alin. (10) și 32 alin. (4) din Codul electoral al Republicii Moldova
5  Art. 64 și 641 din Codul electoral al Republicii Moldova
6  Hotărîrea CEC  nr. 1931 din 23 aprilie 2013  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=1272&l=ro
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La 19 aprilie 2013 a fost adoptată Legea nr. 94, conform căreia, la inițiativa unor deputați, s-a trecut 
de la sistemul electoral proporțional la sistemul electoral mixt (proporțional și majoritar). În acest sens 
la art. 1 din Cod au fost introduse noțiunile de „circumscripție națională – circumscripţie electorală de 
nivel naţional în care se organizează și se desfășoară alegerile deputaţilor în Parlament pe baza votului 
proporţional pe liste de partid” și „circumscripție uninominală – circumscripţie  electorală în care se 
organizează și se desfășoară alegerile uninominale ale unui deputat în Parlament pe baza votului majoritar”7. 
Cele mai multe amendamente a suportat titlul III „Alegerile parlamentare”, fiind dat într-o nouă redacție. 
Potrivit redacției noi, alegerile parlamentare urmau să se organizeze în baza unei circumscripții naționale, 
care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare peste hotare, precum și în baza a 
50 de circumscripții uninominale. În circumscripția națională trebuiau să fie aleși 51 de deputați în baza 
votului reprezentării proporționale, iar în circumscripțiile uninominale - 50 de deputați în baza votului 
majoritar, cîte unul de la fiecare circumscripție. În ceea ce privește pragul de reprezentare, acesta rămînea 
neschimbat față de prevederile din 2010: pentru un partid, o organizație social-politică - 4 la sută; pentru 
un bloc electoral format din 2 partide - 7 la sută și pentru un bloc electoral format din 3 și mai multe partide 
– 9 la sută, iar pentru un candidat independent - 2 la sută. Totodată, a fost reglementată și procedura 
de atribuire a mandatelor obținute atît în circumscripția națională, cît și în circumscripția uninominală. 
În primul caz, mandatele urmau să se atribuie candidaţilor din listele concurenţilor electorali de către 
Comisia Electorală Centrală în ordinea înregistrării lor în liste. Candidaţii incluși în listele concurenţilor 
electorali care au trecut pragul de reprezentare, dar nu au fost aleși, urmau să fie declaraţi supleanţi, iar 
în cel de-al doilea caz mandatele urmau să se atribuie în baza datelor din procesele-verbale de totalizare 
a numărului de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare candidat. Totodată, dacă candidatul ales în 
circumscripţia uninominală ar fi fost ales și pe lista de partid în circumscripţia naţională, conform noii 
reglementări s-ar fi considerat că a fost ales doar în circumscripţia uninominală și nu urma să fie luat în 
calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid. 

Deși încă din 2006 a fost introdusă noțiunea de „Registru al alegătorilor” definită ca ”listă a 
cetăţenilor Republicii Moldova care au drept de vot, ce conţine și alte date necesare pentru asigurarea 
participării lor la alegeri”8, ulterior în 2010, datorită implementării concepției de automatizare a 
procesului electoral, aceasta a fost înlocuită cu noțiunea „Registrul de stat al alegătorilor”, suplimentar 
a mai fost introdus în Cod un articol nou, 381, „Registrul de stat al alegătorilor” ce semnifică un sistem 
informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, 
stocării, actualizării și analizei informaţiei referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care au atins 
vîrsta de 18 ani și nu au interdicţii legale de a alege. Registrul, după mai multe testări, a fost pus în 
aplicare în anul 2014. Tot în acel an Comisia, prin hotărîrea nr. 2974 din 19 noiembrie 20149, a aprobat 
Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor. Documentul determină destinaţia și sfera de 
aplicare a acestuia, stabilește modalitatea de creare și ţinere a Registrului, conţinutul și regimul juridic 
de prelucrare și utilizare a datelor conţinute în acesta, responsabilităţile și împuternicirile posesorului, 
administratorului și registratorilor, controlul și răspunderea. Registrul reprezintă un modul al Sistemului 
informaţional automatizat de stat “Alegeri”, însă este independent, întrucît funcţionalitatea Registrului 
nu depinde de funcţionalitatea SIAS “Alegeri”, iar datele conţinute în Registru sînt destinate exclusiv 
întocmirii listelor electorale.
7  Legea nr. 94 din 19 aprilie 2013  pentru modificarea și completarea unor acte legislative   http://lex.justice.md/md/347506/
8 Legea nr. 248 din 21 iulie 2006 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8E3F31FC:D63DB8C7
9 Hotărîrea CEC nr. 2974 din 19 noiembrie 2014 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12220&l=ro
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În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor 
parlamentare din anul 2014, în temeiul art. 22 lit. c) din 
Codul electoral, care stabilește atribuția generală de 
elaborare a regulamentelor și instrucțiunilor menite să 
perfecționeze procedurile electorale, Comisia Electorală 
Centrală a aprobat 7 acte normative noi, 4 acte au fost date 
într-o nouă redacție, iar 2 modificate și completate. Printre 
acestea se numără: 

1) Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a 
cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot aflați 
în străinătate, dat într-o nouă redacție10. Regulamentul 
descrie procedura înregistrării prealabile a cetățenilor, 
scopul principal al înregistrării prealabile fiind 
aducerea secţiilor de votare cît mai aproape de 
alegători. Pe motiv că legiuitorul a lăsat la discreția 
organului electoral central stabilirea mecanismului 
de înregistrare prealabilă, prin noile amendamente 
la regulament Comisia a prelungit perioada înregistrării prealabile, astfel că ea începe cu 6 luni 
înainte de expirarea mandatului Parlamentului precedent (în cazul alegerilor anticipate – cu 60 
de zile înaintea scrutinului) și se încheie cu cel tîrziu 40 de zile înainte de ziua alegerilor; 

2) Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, 
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 201411. Documentul a fost elaborat într-o 
nouă redacție în scopul aducerii lui în concordanță cu art. 39 (Listele electorale) în redacția Legii 
nr. 119 din 18 iunie 2010, pus în aplicare de la data intrării în vigoare a Legii nr. 74 din 16 aprilie 
2014 pentru modificarea unor acte legislative (în vigoare din 6 iunie 2014);

3) În conformitate cu Concepția privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parla-
mentare din 30 noiembrie 2014, aprobată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, 
Comisia, înainte de începerea campaniei electorale, a aprobat prin hotărîrea nr. 2680 din 30 sep-
tembrie 201412 Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (documentul 
fiind cu caracter temporar); 

4) La 1 octombrie 2014, prin hotărîrea nr. 268213, a fost aprobat Regulamentul privind modul de 
întocmire, autentificare, prezentare și verificare a listelor de subscripție. Acesta reglementează 
modalitatea de întocmire și autentificare a listelor de subscripţie, procedura și termenul de 
prezentare și verificare a acestora, precum și responsabilităţile persoanelor care colectează 
semnăturile susţinătorilor; 

5) Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție și Regulamentul cu 
privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost revizuite prin hotărîrile 

10 Hotărîrea CEC nr. 2547 din 21 mai 2014 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=667&l=ro
11  Hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=11636&l=ro
12  Hotărîrea CEC nr. 2680 din 30 septembrie 2014 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=11646&l=ro
13 Hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=11654&l=ro
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CEC nr. 268814 și, respectiv, nr. 268915 din 7 octombrie 2014. Documentele stabilesc modalitatea 
de constituire, componența, atribuțiile și organizarea activității organelor electorale ierarhic 
inferioare, de asemenea oferă modele ale documentelor electorale pe care le întocmesc sau le 
completează membrii acestor organe în cadrul procesului de organizare și desfășurare a alegerilor.

În anul 2015, ajustarea cadrului legal și alinierea la standardele internaționale au continuat vizînd, 
în principal, domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Reforma în acest sens 
și-a luat startul încă din 2012, la acel moment au fost elaborate 2 proiecte de legi privind amendarea: 
Codului electoral, Legii privind partidele politice, Codului contravenţional, Codului penal și celui 
de procedură penală, Codului fiscal și Legii Curţii de Conturi, ale căror norme reglementează într-o 
măsură sau alta raporturile juridice aferente procesului de finanţare a partidelor politice și campaniilor 
electorale. După 3 ani de dezbateri și consultări, cu luarea în considerare a recomandărilor GRECO 
avizate de OSCE/ODIHR și Comisia de la Veneția, inclusiv cu respectarea principiului transparenții 
și a legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, la 9 aprilie 2015 a fost adoptată 
Legea nr. 36 pentru modificarea și completarea unor acte legislative16, prin care s-au modificat 19 
articole din Codul electoral și introdus un articol nou, 382, intitulat  „Rapoartele privind finanțarea 
campaniilor electorale”. 

În același timp, Comisiei i-a fost delegată competența de supraveghere și control privind respectarea 
prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În acest sens, 
art. 22 din Codul electoral, care stipulează atribuțiile Comisiei, a fost completat cu un alineat nou, (2), 
care stabilește următoarele atribuții: elaborează și emite actele normative necesare pentru aplicarea și 
respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice și a campaniilor electorale; colectează 
și sistematizează rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele 
privind auditul partidelor politice și rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale prezentate 
de concurenţii electorali; asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor și rapoartelor anuale 
privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum și a rapoartelor privind finanţarea campaniilor 
electorale; examinează sesizările și contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale; constată contravenţii și încheie procese-verbale cu 
privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor 
financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali ș.a.

 În vederea punerii în aplicare a noilor prevederi legale, precum și aplicării uniforme a acestora de 
către subiecții vizați, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3352 din 4 mai 2015 a aprobat 
Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale17. Documentul detaliază prevederile Codului 
electoral și stabilește condițiile și modul de susținere financiară a campaniilor electorale, precum 
și procedura de prezentare la organele electorale a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile din 
campania electorală. Ulterior, în temeiul dispozițiilor finale ale Legii nr. 36/2015, Comisia a elaborat 
Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, care a fost aprobat prin hotărîrea CEC 
nr. 4401 din 23 decembrie 201518. 

Noile reglementări stabilesc condițiile și modul de: susținere financiară a partidelor politice, 

14  Hotărîrea CEC nr. 2688 din 7 octombrie 2014  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=11679&l=ro
15  Hotărîrea CEC nr. 2689 din 7 octombrie 2014  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=11680&l=ro
16 Legea nr. 36 din 9 aprilie 2015 (în vigoare din 14 aprilie 2015)  http://lex.justice.md/md/358046/
17 Hotărîrea CEC nr. 3352 din 4 mai 2015 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12887&l=ro
18  Hotărîrea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14309&l=ro
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finanțare privată și de la bugetul de stat a 
acestora, distribuire a subvențiilor și folosire 
a lor, precum și procedura de prezentare a 
rapoartelor de gestiune financiară a partidelor 
politice, asigurîndu-se astfel un grad mai înalt de 
transparentizare a finanțării partidelor politice, 
precum și de supraveghere și control al finanțării 
partidelor politice.

Pe lîngă aceasta, în legătură cu organizarea 
și desfășurarea alegerilor locale generale din 14 
iunie 2015, Comisia a elaborat 4 acte normative 
și, respectiv, a modificat și completat altele patru. 
Cele mai importante modificări au vizat modelul 
listei electorale de bază, drepturile persoanelor de încredere ale concurenților electorali, procedura de 
acreditare a observatorilor ș.a. 

Luînd în considerare prevederile Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 și ale Legii nr. 61 din 9 aprilie 
2015 pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, CEC a aprobat prin 
hotărîrea nr. 3328 din 28 aprilie 2015 Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale 
și de promovare politică pe panourile publicitare.19 Documentul conține norme de reglementare a 
publicității electorale pe panourile publicitare proprietate publică, a publicității electorale și/sau de 
promovare politică pe panourile publicitare private amplasate pe domeniul public și privat, precum și 
restricţiile, interdicțiile la amplasarea unei astfel de publicități, responsabilitățile administrației publice 
locale și ale organelor de menţinere a ordinii publice.

În anul 2016, la sesizarea unor deputați în Parlament, Curtea Constituțională prin Hotărîrea nr. 7 
din 4 martie 2016 „Privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 
iulie 2000”20 a declarat neconstituționale unele prevederi și legi care stipulează modalitatea de alegere 
a șefului statului de către Parlament. Motivul de bază pentru declararea nulității amendamentelor a 
servit intervenția deputaților în proiectul legii constituționale inițial avizat de Curtea Constituțională 
și modificat ulterior pentru examinarea în lectură finală, avizate pozitiv de Curtea Constituțională. 
Concomitent, prin aceeași hotărîre a Curții Constituționale au fost revigorate și prevederile din Codul 
electoral aferente procedurii alegerii șefului statului de către popor, ulterior modificate prin Legea 
nr.147 din 15 iulie 2016 pentru aducerea lor în concordanță cu normele actuale ale Codului electoral. 
Ca urmare a hotărîrii Curții, Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr. 55 din 1 aprilie 2016, 
a stabilit data de 30 octombrie 2016 pentru desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova. 

 Pornind de la prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a elabora regulamente și instrucţiuni 
menite să perfecţioneze procedurile electorale și în vederea corelării cadrului normativ cu prevederile 
revigorate ale Codului electoral, cu modificările ulterioare, au fost aprobate următoarele acte normative 
ce vizează acest domeniu: 

1) Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

19  Hotărîrea CEC nr. 3328 din 28 aprilie 2015 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12855&l=ro
20  HCC nr. 7 din 4 martie 2016  http://lex.justice.md/md/363742/
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pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova21. Documentul stabilește condițiile de 
desemnare a candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova, modalitatea de 
constituire și înregistrare a grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția 
respectivă, procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor și listelor de 
subscripție în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile prezidențiale;

2) Regulamentul pentru finanțarea grupurilor de inițiativă22. Documentul reglementează condițiile 
și modul de susținere financiară a grupurilor de inițiativă, precum și procedura de prezentare la 
CEC a rapoartelor privind fluxul mijloacelor bănești aferente activității acestora;

3) Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 
2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova23. Regulamentul are ca scop 
asigurarea reflectării echitabile, echilibrate și imparţiale a campaniei electorale la alegerile 
prezidențiale de către radiodifuzori, promovarea libertăţii de exprimare și pluralismului politic, 
stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea acestor principii de către radiodifuzori, pe de 
o parte, și concurenţi electorali, pe de altă parte;

4) În vederea asigurării accesului neîngrădit și nediscriminatoriu al persoanelor cu dizabilități la 
procesele electorale și a condițiilor de participare neasistată la vot, Comisia Electorală Centrală 
a aprobat Regulamentul cu privire la accesabilitatea procesului electoral pentru persoanele cu 
dizabilități24;

5) Instrucțiunea cu privire la particularitățile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile 
prezidențiale25 care explică modalitatea de constituire și înregistrare, precum și documentația în 
baza căreia pot fi înregistrate blocurile electorale.

Pentru uniformizarea și detalierea procedurilor electorale, Comisia Electorală Centrală a modificat 
și completat 12 regulamente și o instrucțiune26. Alte 3 acte normative au fost date într-o nouă redacție 
și se referă la:

-  cerinţele de bază privind împachetarea și sigilarea documentelor și materialelor electorale de la 
alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul republican întocmite de organele electorale 
ierarhic inferioare, precum și modalitatea de transmitere a documentelor electorale. 

-  al doilea act normativ stabilește tipurile și caracteristicile ștampilelor electorale, modul lor de 
utilizare, transmitere și restituire către organele electorale, nimicire;

-  modul de utilizare a mijloacelor financiare distribuite organelor electorale inferioare, evidenţa 
contabilă și dările de seamă privind executarea devizului de cheltuieli în perioada electorală, 
inclusiv drepturile, obligațiile și răspunderea contabilului-șef.

În cadrul organizării scrutinului prezidențial din 2016 au fost identificate mai multe carențe de 
ordin legislativ și normativ, ceea ce constituie un temei de analiză pentru îmbunătățirea procedurilor ce 
vizează activitatea de colectare și verificare a listelor de subscripție, activitatea grupurilor de inițiativă, 
inclusiv cea financiară, asigurarea organizării secțiilor de votare din afara țării și modul de participare 

21  Hotărîrea CEC nr. 113 din 18 august 2016  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=17255&l=ro
22  Hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=17260&l=ro
23  Hotărîrea CEC  nr. 181 din 6 septembrie 2016 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=17602&l=ro
24  Hotărîrea CEC nr. 4436 din 26 ianuarie 2016 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=14381&l=ro
25  Hotărîrea CEC nr. 116 din 18 august 2016 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=17257&l=ro
26   Hotărîrea CEC 572 din 18 noiembrie 2016 (pag. 5) http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=18852&l=ro   
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a cetățenilor la votare în aceste secții, contracararea implicării subiecților neautorizați în campania 
electorală etc. 

Constatările mai sus formulate, precum și altele identificate ulterior, au servit ca obiect de lucru 
al Grupului de lucru pentru modificarea și completarea Codului electoral și legislației conexe, în 
componența căruia intră reprezentanți de la Comisia Electorală Centrală, Guvern, Comisia juridică, 
numiri și imunități din cadrul Parlamentului,  Președinție, diasporă și societatea civilă. Obiectivul 
Grupului de lucru este perfecționarea cadrului legal și celui conex în vederea sporirii accesibilității 
procesului electoral. Grupul are sarcina de a identifica mecanisme fiabile de asigurare a exercitării 
dreptului la vot al cetățenilor aflați peste hotarele țării, precum și pentru cei din stînga Nistrului, a 
transparenţei finanţării partidelor politice și a campaniilor electorale, accentul fiind pus pe modalitatea 
de efectuare a donațiilor, sumele maxime ce pot fi donate și enumerarea subiecților cu drept de 
susținere financiară a concurenților electorali/partidelor politice.

În același timp, Parlamentul prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, a modificat sistemul electoral al Republicii Moldova aferent alegerilor 
parlamentare, trecîndu-se de la sistemul electoral cu reprezentarea proporțională pe liste de partid la 
un sistem electoral mixt, atît pe liste de partid cu reprezentare proporțională cît și prin vot majoritar 
pe circumscripții uninominale. La Codul electoral s-a intervenit în 56 de articole, inclusiv Titlul III 
„Alegeri parlamentare” a fost dat într-o nouă formulare. Capitolul „Sistemul electoral al Republicii 
Moldova” din lucrarea de față cuprinde descrierea unor amendamente, iar în cele ce urmează vor fi 
prezentate modificările esențiale de ordin tehnic/procedural. 

Unul din cele mai sensibile subiecte, abordate de mass-media și societatea civilă, în cadrul alegerilor 
prezidențiale l-a constituit exercitarea dreptului la vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați peste 
hotarele țării, întrucît Codul electoral, în versiunea anului 2016, la art. 49 alin. (3) stabilea că birourile 
electorale ale secțiilor de votare constituite în afara țării primesc buletine de vot în număr conform 
numărului estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene și a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală în baza înregistrării 
prealabile, dar nu mai mult de 3000 de buletine de vot pentru fiecare secţie de votare. Astfel, în redacția 
Legii nr. 154/2017, cifra de 3000 a fost înlocuită cu cifra de 5000, în felul acesta fiind create condiții 
mai bune de vot pentru diaspora moldovenească, implicit această modificare este apreciată drept 
îmbunătățire a cadrului legal. 

Tot la subiectul exercitării dreptului de vot, noua lege a venit cu abordări inedite și în privința 
alegătorilor din localitățile din stînga Nistrului. Codul a fost completat cu un nou articol 292 care descrie 
particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii din stînga Nistrului, 
precum și stabilește criteriile de care organul electoral va ține cont la deschiderea respectivelor secții, 
cum ar fi: secţiile de votare se vor deschide în unităţile administrativ-teritoriale aflate sub controlul 
constituţional al autorităţilor Republicii Moldova, atît de pe malul stîng, cît și de pe malul drept al 
Nistrului; pentru localităţile din stînga Nistrului vor fi deschise secţii de votare distincte în baza datelor 
din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite 
prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală; la deschiderea secţiilor de votare se va ţine 
cont de numărul alegătorilor care au participat la scrutinele precedente și de hotarele circumscripţiei 
electorale în raport cu domiciliul alegătorului, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, 
inclusiv conform înregistrării prealabile. 



Reglementările pe domeniul finanțării campaniei electorale la fel au fost modificate. Dacă anterior 
plafonul donațiilor din partea persoanelor fizice și celor juridice în contul „Fond electoral” pentru 
o campanie electorală constituia 200 și, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe economie stabilite 
pentru anul respectiv, la moment, potrivit art. 38 alin. (2) din Codul electoral, acesta a fost diminuat 
semnificativ și constituie 50 și, respectiv, 100 de salarii medii lunare pe economie stabilite pentru 
anul respectiv. De asemenea, pentru un control eficient, a fost micșorată perioada de raportare, astfel 
concurenții electorali au obligația să prezinte organului electoral raportul financiar săptămînal.

Modificări importante au fost introduse și în capitolul 12 „Procedurile judiciare”. A fost schimbată 
competența de examinare a contestațiilor depuse împotriva acțiunilor/inacțiunilor concurenților 
electorali, fiind pusă în sarcina instanțelor de judecată, fără procedura prealabilă și fără a informa 
organul electoral. Anterior examinarea acestor tipuri de contestații ținea de competența organului 
electoral. Potrivit noilor modificări, organul electoral are prerogative de a examina contestațiile depuse 
asupra acțiunilor/inacțiunilor sau hotărîrilor organelor electorale ierarhic inferioare. 

În ceea ce privește răspunderea pentru încălcarea legislației electorale, a fost instituită răspunderea 
graduală. Dacă anterior Codul electoral stabilea doar posibilitatea aplicării sancțiunii sub formă de 
avertisment și de anulare a înregistrării concurentului electoral, la moment sînt prevăzute 5 categorii de 
sancțiuni pentru subiecții care încalcă legislația electorală: 1) avertismentul; 2) anularea înregistrării 
grupului de inițiativă; 3) intentarea procesului contravențional conform legislației; 4) lipsirea 
de alocații de la bugetul de stat, ca sancțiune de bază sau complementară; 5) anularea înregistrării 
concurentului electoral. Dacă subiectul primește repetat sancțiunea sub formă de avertisment pentru 
încălcările privind finanțarea campaniei electorale, Comisiei i-a fost dat dreptul de a lipsi concurentul 
de alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an, aceasta fiind o sancțiune 
complementară.  

În scopul implementării Legii nr. 154/2017 și respectiv constituirii circumscripțiilor uninominale, 
a fost creată, în temeiul art. 74 din Codul electoral, o Comisie independentă, care activează în baza 
propriului regulament aprobat de Guvern. 
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Sistemul electoral reprezintă modalitatea 
după care voturile obținute se transformă în 
mandate.

ALEGERILE PARLAMENTULUI

Oficial Statul Republica Moldova a 
fost înființat la 27 august 1991, odată cu 
adoptarea Declarației de independență. Pînă 
atunci, la 23 iunie 1990, Sovietul Suprem al 
RSS Moldovenești, ales în urma alegerilor 
din 25 februarie 1990, a adoptat Declarația 
cu privire la suveranitate. Pînă la adoptarea 

Constituției Republicii Moldova la 29 iulie 1994, în acest spațiu geografic, funcționa Constituția 
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești adoptate la 15 aprilie 1978. În conformitate cu prevederile 
acestei legi fundamentale, Sovietul Suprem al RSSM era organ reprezentativ suprem al poporului. 

 Înființarea Republicii Moldova s-a produs ca urmare și în contextul restructurărilor social-politice 
din spațiul sovietic de la sfîrșitul anilor ’80, care au condus la destrămarea Uniunii Sovietice. Procesele 
reformatoare au devenit inevitabile. 

În acest context, la 22 noiembrie 1989 a fost adoptată Legea nr. 3616-XI cu privire la unele modificări 
și completări în Constituţia RSS Moldovenești, prin care s-a pus baza pluralismului politic. Articolul 
84 al acestei legi stipula că alegerile deputaţilor se efectuează în circumscripţii electorale cu un mandat 
în baza dreptului de vot universal, egal, direct, liber și secret. Un an mai tîrziu, prin Legea nr. 10-XII din 
10 mai 1990 cu privire la introducerea unor modificări în Constituţia RSS Moldovenești, s-au introdus 
pluralismul politic și pluripartidismul – elemente inerente ale unui stat democrat.

În anul 1988 Sovietul Suprem al Uniunii URSS a adoptat Legea cu privire la alegerea deputaților 
poporului ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care reglementa desfășurarea alegerilor în 
Sovietul Suprem al URSS. În ordine de consecință, în anul 1989 Sovietul Suprem al RSSM a adoptat 
Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la alegerile deputaților poporului ai 
RSS Moldovenești. Documentul stabilea cadrul juridic pentru viitoarele alegeri pentru Sovietul 
Suprem al RSSM, fixate să se desfășoare la 25 februarie 1990. Conform acestei legi, se instituiau 380 
de circumscripții electorale uninominale și, respectiv, urmau să fie aleși 380 de deputați. Alegerile 
din 25 februarie 1990 au fost organizate pe baza votului majoritar. Era considerat ales candidatul care 
a întrunit majoritatea absolută a voturilor date de alegătorii care au participat la scrutin. Dacă nici 
unul din candidați nu întrunea majoritatea de voturi, se organiza al doilea tur de scrutin cu primii doi 
candidați care au acumulat cele mai multe voturi. O circumscripție electorală cuprindea circa 11-12 
mii locuitori dintr-o localitate sau din mai multe localități. Deputatul era ales din partea unui număr de 
circa 7000 de alegători din 5-7 localităţi. În urma scrutinului, în Sovietul Suprem al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești de legislatura a XII-a deputații au fost aleși în baza votului uninominal, însă 
din 380 de mandate cîteva mandate au rămas vacante. 

În urma unei crize parlamentare, la 12 octombrie 1993, legislativul naţional ales pentru un mandat 
de cinci ani s-a autodizolvat înainte de termen, fixînd data de 27 februarie 1994 pentru desfășurarea 
alegerilor parlamentare anticipate. 
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Startul reformei electorale a fost dat prin 
adoptarea Legii nr. 1609-XII din 14 octom-
brie 1993 privind alegerea Parlamentului, 
care prevedea instituirea unui nou mod 
de organizare a alegerilor deputaților – în 
baza sistemului proporțional, pe principiul 
pluripartidismului. Legea mai prevedea 
micșorarea numărului de deputați pînă la 
104 (ulterior acest număr a fost redus pînă 
la 101 în conformitate cu noua Constituție 
din 1994).

Reforma a însemnat substituirea sis-
temului electoral majoritar cu sistemul electoral al reprezentării proporţionale limitate. Conform 
art. 6 al legii, deputații urmau să fie aleși în cadrul circumscripțiilor, pe bază de liste din partea par-
tidelor, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, în care s-au asociat acestea, și candidați 
independenți potrivit principiului reprezentării proporționale. Norma de reprezentare era de 1 depu-
tat la 28000 de alegători, iar pentru accederea în Parlament a partidelor politice sau blocurilor electora-
le era stabilit un prag de 4% din numărul voturilor valabil exprimate pe întreaga țară. Potrivit art. 21 al 
legii, circumscripțiile electorale urmau să corespundă unităților administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea, iar potrivit art. 22 numărul de mandate ce urmau a fi disputate în fiecare dintre acestea trebuia 
determinat prin împărțirea numărului de alegători din fiecare circumscripție la norma de reprezentare 
(28 mii), la care se adăuga un mandat dacă restul depășea jumătatea normei de reprezentare.

Parlamentul intenționa o nouă organizare administrativ-teritorială, conform căreia raioanele 
sovietice urmau să fie înlocuite cu județe, fiind prevăzut un număr mai mic de județe, acestea fiind 
unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.  Întrucît, în urma conflictului armat de pe Nistru, 
a fost pierdut controlul constituțional asupra regiunii transnistrene, noua lege urma să fie aplicată doar 
în teritoriul administrat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. 

În aceste condiții, cele 104 mandate de deputat urmau a fi disputate doar în 36 de raioane și 2 
municipii, iar pentru a fi reprezentate și circumscripțiile din regiunea transnistreană, numărul de locuri 
în Parlament ar fi trebuit suplinit cu încă 23, cifra totală a membrilor Parlamentului urmînd să ajungă 
astfel la 127. Pentru a păstra principiul proporționalității după care să fie organizate alegerile, a nu 
admite mărirea numărului de mandate de deputați și a nu permite vacanța continuă a unui număr 
semnificativ de mandate, ce ar reveni reprezentanților regiunii transnistrene, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 1613-XII din 19 octombrie 1993 pentru modul de punere în aplicare 
a Legii privind alegerea Parlamentului. Această hotărîre prevedea constituirea unei singure circumscripţii 
electorale naţionale, în locul celor 38 de circumscripții electorale raionale/municipale din dreapta 
Nistrului plus cele 7 circumscripții ipotetice din stînga lui.

Prin instituirea unei singure circumscripții naționale reprezentarea în Parlament a tuturor 
cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, se prezuma, iar legitimitatea 
mandatelor celor aleși era astfel soluționată, în Parlament fiind reprezentate toate segmentele sociale. 
Reprezentarea nu mai era condiționată de criteriul geografic al candidaților și al alegătorilor.

În vederea organizării acestor alegeri și în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1609-
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XII din 14 octombrie 1993 privind 
alegerea Parlamentului, 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 în Parlament 
de 104, iar pragul minim de 
reprezentare pentru toate 
formaţiunile politice constituia 
cel puţin patru la sută din voturile 
valabil exprimate pe întreaga ţară.

Parlamentul ales în urma 
scrutinului din 25 februarie 1994 a 

adoptat noua Constituție la 29 iulie 1994, conform căreia numărul de deputați în Parlament este 101 și 
care a consfințit principiul pluripartidismului, rolul partidelor politice, altor organizaţii social-politice 
în exprimarea voinţei cetăţenilor și în alegerea reprezentanţilor poporului.

De la proclamarea independenţei, la 27 august 1991, în Republica Moldova legislaţia electorală 
a suportat multiple modificări pentru a face faţă diferitor tipuri de alegeri și referendumuri. Codul 
electoral, adoptat de Parlamentul de legislatura a XIII-a la 21 noiembrie 1997, a unificat toată legislația 
electorală existentă pînă atunci. 

Problema cea mai importantă a reprezentării proporţionale rezidă în modul de atribuire a 
mandatelor. Potrivit principiului reprezentării proporţionale, atribuirea mandatelor are loc proporţional 
cu numărul de voturi valabil exprimate obţinute în alegeri. La scrutinele parlamentare desfășurate 
în perioada 1994-2009, conversiunea voturilor în mandate s-a efectuat în baza sistemului electoral 
proporţional, prin împărţirea consecutivă a numărului total de voturi valabil exprimate pentru fiecare 
concurent electoral, cu excepţia candidaţilor independenţi, la 1, 2, 3 și așa mai departe, pînă la cifra care 
corespundea numărului de mandate stabilit pentru Parlament. Rezultatul a fost favorabil partidelor 
mari și defavorabil celor mici. Aceasta este cea mai cunoscută metodă de distribuire a mandatelor, 
elaborată de juristul și matematicianul belgian Victor d’Hondt în anul 1878, în prezent utilizată în mai 
multe state europene.

În anul 2010, în urma modificării art. 87 din Codul electoral prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, 
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 și numărul de mandate de deputat rămase după scăderea mandatelor obţinute 
de candidaţii independenţi. Prin această operaţiune au rămas atît mandate neatribuite, cît și voturi 
neutilizate, numite resturi electorale. Atribuirea restului de mandate și 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 numărului de 
voturi valabil exprimate la numărul mandatelor de deputat în Parlament (101), luînd în considerare că 
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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 mandate 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. 

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.

Potrivit Legii nr. 1609-XII din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, pragul electoral 
nu se aplica candidaţilor independenţi, ci numai formaţiunile politice care au acumulat cel puțin 4 
la sută din voturile alegătorilor. Candidatul independent se considera ales, dacă numărul de voturi 
obținute de el se încadra în șirul numeric descrescător. Codul electoral adoptat în anul 1997 extindea 
pragul electoral de 4% și asupra candidaţilor independenţi. 

Avînd în vedere că aceasta era în dezavantajul candidaților independenți, problema a fost pusă 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% și micșorat de la 4% la 3% pentru candidaţii independenţi. Prin 
urmare, mandatele formaţiunilor politice care au întrunit mai puţin de șase la sută din voturile valabil 
exprimate în ansamblu pe ţară erau repartizate proporţional între concurenţii electorali care au trecut 
pragul electoral. 

În iulie 2005, pragul de reprezentare în forul legislativ a fost redus de la 6% la 4% pentru partide și 
de la 9% și 12% la 8% pentru blocurile electorale formate din două și mai multe partide. Dar, în aprilie 
2008 amendamentele Codului electoral readuc pragul electoral la 6%, totodată fiind interzise blocurile 
electorale. Oficiul pentru Drepturile Omului și Instituţiile Democratice (OSCE/ ODIHR) și 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 prin Legea nr. 25 a fost supus amendamentului și art. 86 din Codul 
electoral, fiind stabilit pragul minim de reprezentare pentru un partid, o organizaţie social-politică de 
5 la sută din voturile valabil exprimate. 

După un an, prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, legiuitorul a readus blocurile electorale în calitate 
de concurenţi electorali, iar pragul minim de reprezentare a fost modificat, după cum urmează: pentru 
un partid, o organizație social-politică – 4 la sută; pentru un bloc electoral format din două partide și/
sau organizaţii social-politice – 7 la sută; pentru un bloc electoral format din 3 și mai multe partide și/
sau organizaţii social-politice – 9 la sută, iar pentru un candidat independent – 2 la sută.

În data de 19 aprilie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 94 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative. În particular, legea stabilește schimbarea sistemului 
electoral proporțional cu sistemul electoral mixt (proporțional și majoritar). Respectiv, prin această 
lege cele mai multe modificări a suportat titlul III din Codul electoral „Alegerile parlamentare”. 
Potrivit acestuia, alegerile parlamentare se organizează în baza unei circumscripții naționale, care 
cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare peste hotare, precum și în baza 



24

a 50 de circumscripții uninominale. La 
fel, legea stabilește că în circumscripția 
națională se aleg 51 de deputați în baza 
votului reprezentării proporționale, iar în 
circumscripțiile uninominale se aleg 50 
de deputați în baza votului majoritar, cîte 
unul de la fiecare circumscripție. În ceea 
ce privește pragul de reprezentare, acesta 
a rămas neschimbat față de prevederile din  
2010.  

La mai puțin de o lună de la schimbarea 
sistemului electoral, la inițiativa legislativă 
a unui grup de deputați în Parlament, a fost 
adoptată Legea nr. 108 din 3 mai 2013 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. Prin această lege a fost restabilit sistemul electoral 
proporțional, explicația fiind că noul sistem suferă de o mulțime de carențe și incertitudini, în plus nu a 
fost supus suficient dezbaterilor publice. De remarcat că, odată cu restabilirea sistemului proporțional, 
s-a intervenit și la pragul de reprezentare, care, modificat, arata în felul următor: 6% - pentru un partid, 
o organizaţie social-politică; 9% pentru un bloc electoral format din 2 partide și/sau organizații social-
politice; 11% pentru un bloc electoral format din 3 și mai multe partide și/sau organizații politice, în 
același timp fiind păstrat pragul de 2% pentru un candidat independent.

După 4 ani de la restabilirea sistemului electoral, legislativul, în urma unor lungi dezbateri și consultări 
publice, a introdus din nou sistemul mixt prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017. De menționat că noile 
reglementări și varianta de aplicare a sistemului mixt stabilit prin această lege diferă de prevederile 
introduse în anul 2013. Diferențele sunt următoarele:

1. Pe circumscripția națională se aleg 50 de deputați și 51 pe circumscripții uninominale;
2. Crearea circumscripțiilor uninominale a fost transferată din competența Comisiei Electorale 

Centrale în competența unei Comisii speciale de creare a circumscripțiilor, compusă din 
reprezentanții partidelor politice, inclusiv celor extraparlamentare, mediul academic, inclusiv 
din domeniul geografiei, reprezentanții minorităților naționale, reprezentanții Parlamentului, 
Președinției, Biroului pentru relații cu diaspora, Adunării Populare a UTA Găgăuzia, a Comisiei 
Electorale Centrale, precum și alte persoane competente din domeniu;

3. Pentru prima dată a fost introdusă obligativitatea creării circumscripțiilor electorale pentru 
regiunea Transnistreană aflată temporar în afara controlului constituțional al autorităților 
Republicii Moldova și pentru cetățenii aflați peste hotarele țării (diaspora);

4. S-a stabilit alegerea candidaților din circumscripții uninominale prin majoritatea simplă a 
voturilor, fără efectuarea turului 2 de scrutin în cazul în care nici un candidat nu a acumulat mai 
mult de jumătate din numărul de voturi;

5. Cu referire la pragul electoral, acesta a fost satibilit de  6 la sută - pentru un partid, o organizaţie 
social-politică, iar pentru un bloc electoral, indiferent din cîte partide politice/organizații social/
politice – 8 la sută. Totodată, pragul electoral pentru candidații independenți a fost exclus, 
acestora fiindu-le asigurat dreptul de a candida exclusiv în circumscripții uninominale.
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ALEGERILE PENTRU 
FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

Prin reforma constituțională din 2000, 
Parlamentul a modificat modalitatea 
alegerii Președintelui Republicii Moldova. 
Conform prevederilor legale, Președintele 
era ales prin vot direct de popor, iar în 
urma modificării Constituției alegerea 
Președintelui a trecut în competența 
Parlamentului. 

Potrivit Legii nr. 1115-XIV din 5 
iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, Președintele se 
consideră ales dacă pentru acesta au votat 3/5 din deputați (adică 61 din 101 de deputați). În cazul în 
care în primul tur de scrutin nici un candidat nu a acumulat cel puțin 61 de voturi, se organizează al 
doilea tur de scrutin între 2 candidați cu cel mai mare număr de voturi. Dacă și în turul al doilea nici 
un candidat nu a întrunit 3/5 de voturi, se organizează alegeri repetate, iar în cazul în care nici după 
alegeri repetate nu se alege Președintele țării, Președintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul și stabilește 
data alegerilor în noul Parlament.

Astfel, din anul 2001 și pînă în anul 2016, Președintele Republicii Moldova a fost ales de către 
Parlament de 3 ori, în 2001, 2005 și 2012. În anul 2016, la sesizarea unor deputați în Parlament, Curtea 
Constituțională, prin Hotărîrea nr. 7 din 4 martie 2016 ”Privind controlul constituționalității unor 
prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000”, a declarat neconstituționale unele prevederi și legi 
care stipulau modalitatea de alegere a șefului statutului de către Parlament.

 De menționat că motivul de bază pentru declararea nulității amendamentelor a servit intervenția 
deputaților în proiectul legii constituționale inițial avizat de Curtea Constituțională și modificat ulterior 
pentru examinarea în lectura finală, iar modificările nu au trecut avizul pozitiv al Curții Constituționale. 

Concomitent, prin aceeași hotărîre a Curții Constituționale au fost revigorate și prevederile din 
Codul electoral aferente procedurii 
alegerii șefului statului de către popor, 
ulterior modificate prin Legea nr.147 
din 15 iulie 2016 pentru aducerea lor 
în concordanță cu normele actuale ale 
Codului electoral. Prin urmare, după 
anul 2001, în premieră în anul 2016 s-au 
desfășurat alegeri directe ale Președintelui 
Republicii Moldova. Pretendenții, 
inclusiv din partea partidelor politice, 
pentru a fi înregistrați în calitate de 
candidați la funcția de Președinte al 
Republicii Moldova sînt obligați să 



colecteze cel puțin 15000 și cel mult 25000 de semnături prin intermediul grupului de inițiativă. În 
cazul în care nici un candidat nu a întrunit cel puțin jumătate din numărul de voturi ale alegătorilor  (în 
caz de paritate de voturi, se efectuează tragerea la sorți), se organizează turul II de scrutin. Astfel, avînd 
în vedere că la primul tur de scrutin din data de 30 octombrie 2016 nici un candidat nu a acumulat 
mai mult de jumătate a voturilor alegătorilor, pe data de 13 noiembrie a fost desfășurat al doilea tur de 
scrutin fiind validat mandatul noului Președinte ales, prin hotărîrea Curții Constituționale nr.34 din 
13 decembrie 2016, adoptată după epuizarea tuturor căilor de atac pe dosarele electorale examinate în 
instanțe de drept comun.

ALEGERILE LOCALE

Distribuirea mandatelor de consilier partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale 
se efectuează în baza sistemului electoral proporţional, conform metodei d’Hondt, prin împărţirea 

succesivă a numărului de voturi valabil 
exprimate pentru fiecare formaţiune politică 
la 1, 2, 3, 4…etc. pînă la cifra care corespunde 
numărului de mandate stabilit pentru 
circumscripţia electorală respectivă (numărul 
de consilieri se stabilește 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 
Republicii Moldova). Din rezultatul tuturor 
împărţirilor și din numărul de voturi valabil 
exprimate pentru candidaţii independenţi se 
iau în descreștere atîtea numere, cîte mandate 
urmează să fie distribuite în circumscripţia 

electorală. De cîte numere din acest șir descrescător dispune formaţiunea politică, atîtea mandate i se 
atribuie. Candidatul independent este declarat ales dacă numărul de voturi valabil exprimate pentru el 
se încadrează în șirul descrescător.
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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 și cerinţele specificităţii construcţiei 
unui stat de drept democratic. A demarat și 
reforma electorală. 

E bine cunoscut că un element esenţial 
al societăţii democratice sînt alegerile libere 
și corecte desfășurate în mod transparent 
în instituţiile eligibile ale statului, prin care 
cetăţenii, participînd la procedura de votare, 
își deleagă prerogativa exercitării directe a 
suveranității naționale. 

Din anul 1990 până în prezent, în Republi-
ca Moldova au fost organizate și desfășurate 

douăzeci (20) de scrutine naţionale: 9 parlamentare, 6 locale, 3 prezidențiale și 2 referendumuri repu-
blicane27 (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 Moldovenești”. Conform legislaţiei în vigoare, toate aspectele organizatorice erau de 
competenţa comisiilor electorale.

Realizarea legii electorale a început prin crearea comisiilor electorale. Sovietul Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldovenești (în continuare - RSS Moldovenești) 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 importanţă 
majoră. Pentru prima dată au avut loc alegeri libere în Sovietul Suprem al URSS și, respectiv, populaţia 
RSS Moldovenești a votat pe bază de pluralism pentru Sovietul Suprem al RSS Moldovenești și 
sovietele locale.

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

La 19 octombrie 1993 Parlamentul a adoptat hotărîrea (nr. 1613-XII) privind modul de punere 
în aplicare a Legii nr. 1609 din 14 octombrie 1993 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.

27  Plebiscitul din 1994, care a trezit mai multe critici, s-a desfășurat sub titlul de „Sondaj sociologic” și presupunea un răspuns unic la un com-

plex de întrebări.



29

Norma de reprezentare pentru alegerea 
Parlamentului a fost un deputat la 28 mii de 
alegători. În temeiul art. 6 alin. (3) din Legea 
privind alegerea Parlamentului, Comisia 
Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 29 
din 16 noiembrie 1993, a stabilit numărul 
mandatelor pentru alegerea Parlamentului – 
104 mandate (în prezent 101 - mandate).

În competiţia electorală au fost antrenate 9 
partide și organizaţii social-politice, 4 blocuri 
electorale și 20 de candidaţi independenţi. 
La scrutinul din 27 februarie 1994 s-au 
prezentat 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 nivelurile funcţionării sistemului 
electoral. Adoptarea acestui document a 
avut drept scop standardizarea procedurilor 
electorale și a dus la reglementarea tuturor aspectelor ce ţin de organizarea și desfășurarea alegerilor 
locale generale, parlamentare, prezidențiale, precum și a referendumurilor, printr-un act normativ 
unic care a înlocuit toate legile în vigoare referitore la acest domeniu. Codul electoral reglementează 
întreg procesul electoral din Republica Moldova. Atribuţiile Parlamentului ce ţineau de organizarea și 
desfășurarea alegerilor au fost preluate de către Comisia Electorală Centrală. Instituirea Comisiei cu 
statut permanent a fost dictată de necesitatea unei structuri de stat competente și 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 aleși 101 deputaţi. Pragul minim de prezentare era 
de 4% din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară pentru fiecare concurent electoral, inclusiv 
pentru candidaţii independenţi.

La scrutin au participat 69,12% din alegători, iar mandatele au fost distribuite în următoarea ordine: 
Partidului Comuniștilor i-au revenit 40 de mandate, Blocului electoral „Convenţia Democratică din 
Moldova” – 26 de mandate, Blocului electoral „Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă” – 24 de 
mandate și Partidului Forţelor Democratice – cu 11 mandate.

Anul 2001 a fost perioada de pregătire și desfășurare a alegerilor anticipate ale Parlamentului de 
legislatura a XV-a. Președintele Republicii, prin decretul nr. 1843-II din 31 decembrie 2000, a dizolvat 
Parlamentul și a stabilit data de 25 februarie 2001 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.

Parlamentul a fost dizolvat din cauză că nu a reușit să aleagă Președintele Republicii Moldova în 
conformitate cu procedura constituţională și în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

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

În urma votării, pragul de reprezentare în Parlament l-a acumulat numai Partidul 
Comuniștilor din Republica Moldova – 50,07%, Blocul electoral „Alianţa Braghiș” – 13,36%  
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și Partidul Popular Creștin Democrat – 8,24 %.  
În decembrie 2004, prin hotărîrea 
Parlamentului, a fost stabilită data de 6 martie 
2005 pentru alegerea Parlamentului de 
legislatura a XVI-a.

La alegeri au participat 8 partide, o 
mișcare social-politică, 2 blocuri electorale și 
12 candidaţi independenţi, pragul electoral 
constituind 6% pentru partide, 9% pentru 
blocurile electorale formate din două partide și 
12 % pentru cele formate din trei și mai multe 
partide, iar pentru candidaţii independenţi  – 
3 la sută din voturile valabil exprimate în 
ansamblu pe țară.

Numărul de alegători incluși în listele electorale și 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 nr. 290-XVI din 11 noiembrie 2005, a fost constituită Comisia 
Electorală Centrală după o formulă nouă: din 9 membri cu vot deliberativ un membru era desemnat de 
către Președintele Republicii Moldova, un membru – de către Guvern și 7 membri – de către Parlament, 
inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, proporţional 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 
desfășurarea alegerilor Parlamentului de legislatura a XVII-a.

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

În campania electorală au fost înregistraţi 18 concurenţi electorali (partide) și 6 candidaţi 
independenţi, dintre care au participat la scrutin numai 15 concurenţi electorali (partide) și 5 candidaţi 
independenţi.

În baza documentelor electorale prezentate, Comisia Electorală Centrală a întocmit procesul-
verbal privind totalizarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 
aprilie 2009, prin care s-a stabilit că numărul total de alegători incluși în listele electorale (de bază) și 
listele suplimentare a fost de 2.665.616, la votare au participat 1.555.577 de alegători sau 58,35 la sută.

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

Curtea Constituțională, 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 decizia Curţii 
Constituţionale și 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 și anulate.



31

În urma renumărării, s-a constatat 
că numărul total al alegătorilor incluși 
în listele electorale a rămas același ca 
și în ziua alegerilor, s-a majorat doar 
numărul de alegători incluși în listele 
suplimentare  – cu circa 17 mii, aceștia 
fiind alegătorii care au participat la votare 
peste hotarele ţării.

După renumărarea voturilor valabil 
exprimate, datele acumulate de 4 partide 
care au trecut pragul electoral au fost 
neesențiale și 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 Hotărîrea nr. 7 a validat mandatele deputaţilor aleși în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XVII-a.

Dat fiind faptul că Parlamentul nu a putut alege președintele ţării, Parlamentul de legislatura a 
XVII-a a fost dizolvat prin decret prezidenţial, fiind stabilită data de 29 iulie 2009 pentru desfășurarea 
alegerilor în noul Parlament.

Pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 au fost înregistraţi 10 concurenţi electorali 
(partide), la scrutin au participat numai 8 dintre aceste partide.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile Parlamentului 
Republicii Moldova din 29 iulie 2009 Comisia Electorală Centrală a stabilit că numărul total de 
alegători incluși 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 Republicii 
Moldova de legislatura a XVIII-a, respingînd sesizările din partea unor partide, și a validat mandatele 
deputaţilor aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a, confirmînd listele 
candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat.

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

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale au fost înregistraţi candidaţii la funcția deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova din partea a 20 de partide politice si organizaţii social-politice și 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 Parlamentul Republicii 
Moldova din 28 noiembrie 2010 ale consiliilor electorale de circumscripţie electorale raionale, 
municipale Chișinău și Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (în continuare – UTA Găgăuzia), 
Comisia Electorală Centrală a constatat: numărul de alegători incluși în listele electorale de bază și cele 
suplimentare a fost de 2.811.469, la votare au participat 1.732.944 alegători sau 63,35 la sută, ceea ce 
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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.

La 6 decembrie 2010 Comisia Electorală 
Centrală a efectuat totalizarea rezultatelor 
alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 
2010 și a prezentat Curţii Constituţionale 
setul de documente în conformitate cu art. 
18, 26, 60 alin. (2) și (3) din Codul electoral 
în vederea validării mandatelor deputaţilor 
aleși în Parlamentul Republicii Moldova.

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

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010, a dispus renumărarea voturilor 
exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

În urma analizei proceselor-verbale și actelor privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor 
pe ţară, au fost depistate divergenţe de ordinul unităţilor în distribuirea voturilor valabil exprimate 
pentru unii concurenţi electorali. În conformitate cu prevederile art. 18, 26,  60 și 85 din Codul electo-
ral, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 2010, a considerat valabile 
alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 și 
a aprobat procesul-verbal (hotărîrea nr. 3982 din 18 decembrie 2010) privind totalizarea rezultatelor 
alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor 
din 15 decembrie 2010.

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 81 din 28 mai 2014, a fost stabilită data de 
30 noiembrie 2014 pentru desfășurarea alegerilor Parlamentului de legislatura a XX-a. Pentru buna 
organizare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală a constituit 37 de circumscripţii electorale de nivelul 
doi și a format 35 consilii electorale ale circumscripţiilor electorale municipale și raionale, inclusiv UTA 
Găgăuzia. De asemenea, pentru efectuarea votării din 30 noiembrie 2014, au fost constituite 2073 secţii 
de votare (inclusiv 95 în afara ţării), care au cuprins cel puţin 30 și cel mult 3000 de alegători. 

În premieră, pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, a fost uniformizat echipamentul 
cu care au fost dotate secțiile de votare: cabine de vot tipizate, cabine de vot pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii, urne de vot staționare și mobile standardizate. 

La etapa de desemnare și înregistrare a candidaților, în calitate de concurenți electorali pentru 
scrutinul din 30 noiembrie 2014, de către Comisia Electorală Centrală au fost înregistrate 21 partide 
politice, un bloc electoral și patru candidați independenți. Din lista inițială a candidaților înregistrați 
la 22 noiembrie 2014 a fost retras, la solicitarea sa, concurentul electoral Mișcarea Social-Politică 
„Ravnopravie”, iar prin Hotărîrea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii 
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de Apel Chișinău din 27 noiembrie 2014 (dosarul nr. 3-281/2014) din cursa electorală a fost exclus 
concurentul electoral Partidul Politic „PATRIA”. 

În procesul de efectuare a votării, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, Comisia 
Electorală Centrală a implementat la nivel naţional, în cele 2073 secţii de votare deschise, unele funcţii 
ale modulului „Votarea” al SIAS „Alegeri” care au permis evidenţa participării la vot a alegătorului, 
stabilirea în regim on-line a ratei de participare la vot și totalizarea preliminară a rezultatelor alegerilor.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile în Parlamentul 
Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 ale consiliilor electorale de circumscripţie raionale, 
municipale Chișinău și Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a 
constatat: numărul de alegători incluși în listele electorale de bază a fost 2.800.827 alegători, iar în cele 
suplimentare - 155443, la votare au participat 1649402 alegători sau 57,28 la sută, ceea ce constituie 
mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale (vezi Anexa nr. 2). Numărul 
buletinelor de vot declarate nevalabile a constituit 50884. Comisia Electorală Centrală a considerat 
valabile alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din 30 noiembrie 2014 
(hotărîrea nr. 3103 din 5 decembrie 2014) și la 9 decembrie 2014, Curtea Constituțională a confirmat 
legalitatea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.

3.2. ALEGERI PREZIDENȚIALE 
Primele alegeri prezidențiale au avut loc pe 8 decembrie 1991, Mircea Snegur a fost singurul 

candidat propus pentru alegeri. În cadrul acestui scrutin au fost incluși în liste 2.368.287 de alegători, 
la urne s-au prezentat 1.988.384 de 
alegători, dintre care 1.952.142 au votat 
pentru candidat, împotrivă 35.451, iar 
791 de voturi declarate nevalabile. 

Următoarele alegeri prezidențiale au 
fost organizate la data de 17 noiembrie 
1996. În cursa electorală au fost înscriși 9 
concurenți electorali. Dat fiind faptul că 
în primul tur de scrutin nici un candidat 
nu a întrunit cel puțin jumătate din 
voturile alegătorilor care au participat la 
votare, pentru data de 1 decembrie 1996, 
a fost stabilit al doilea tur de scrutin 
pentru primii doi candidați stabiliți în 
ordinea descreșterii numărului de voturi 
obținute în primul tur: Mircea Snegur – 
603.652 voturi și Petru Lucinschi – 430.836 voturi28. Prin hotărîrea nr. 135 din 9 decembrie 1996, 
CEC a totalizat rezultatele turului doi de scrutin, prin care a fost considerat ales pentru funcția de 
Președinte al Republicii Moldova, candidatul Petru Lucinschi.

28 Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 129 din 29 noiembrie 1996 cu privire la precizarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova desfășurate la 17 noiembrie 1996 



34

Prin Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 
cu privire la modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova, a fost 
revizuită procedura de alegere a Președintelui 
țării stabilită la art. 78 din Constituție, astfel 
încît prerogativa de alegere prin vot secret 
a șefului statului a revenit Parlamentului 
Republicii Moldova.

După aproximativ 20 de ani de la organi-
zarea ultimelor alegeri directe a Președintelui 
Republicii Moldova, la 4 martie 2016,  
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărâ-
rea nr.7, prin care a declarat neconstituționale 
unele prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 

5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova, în partea ce 
ține de alegerea Președintelui Republicii Moldova de către Parlament, prin votul a 3/5 din numărul 
deputaților aleși. Hotărîrea Curții a vizat exclusiv modalitatea de alegere a Președintelui Republicii 
Moldova, nu și competențele acestuia, modificate prin aceeași Lege, în sensul configurării regimului 
parlamentar de guvernămînt. Astfel, ca urmare a hotărîrii menționate, s-a revenit la alegerea directă a 
Președintelui Republicii Moldova, prin vot universal, egal, secret și liber exprimat de către cetățeni, 
în cadrul unei republici parlamentare. Ulterior, prin Hotărîrea nr. 55 din 1 aprilie 2016, Parlamentul 
Republicii Moldova a stabilit data de 30 octombrie 2016 pentru desfășurarea alegerii Președintelui 
Republicii Moldova. Procedura de desemnare a candidaților și înregistrarea grupurilor de inițiativă 
pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova este reglementată de Co-
dul electoral în capitolul 6 „Desemnarea și înregistrarea candidaților” din Titlul II „Dispoziții comune” 
și în Titlul IV „Alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova” (prevederi speciale).

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislației electorale, Comisia Electorală Centrală 
a aprobat, prin hotărîrea nr. 113 din 18 august 2016, Regulamentul privind particularitățile de 
desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, 
care stabilește condițiile de desemnare a candidaților, modalitatea de constituire și înregistrare a 
grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților, procedura de întocmire, prezentare și verificare 
a documentelor și listelor de subscripție în vederea înregistrării concurenților electorali la alegerile 
prezidențiale.  În scopul recepționării și verificării documentelor prezentate pentru înregistrarea 
grupurilor de inițiativă și candidaților, prin dispoziția președintelui CEC nr. 29-a din 30 august 2016, 
a fost constituită o comisie formată din 9 grupuri de lucru în componența cărora au fost incluși 
funcționari ai Aparatului Comisiei, fiecare grup fiind condus, respectiv, de cîte un membru al Comisiei 
Electorale Centrale. În perioada 02.09-10.09.2016, CEC a înregistrat 24 de grupuri de inițiativă. 

În termenul stabilit și în conformitate cu prevederile articolelor 99-102 din Codul electoral, au fost 
depuse la Comisie 16 dosare pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de Președinte al Republicii 
Moldova, dintre care 9 dosare din partea candidaților susținuți de partide și alte organizaţii social-
politice și 7 dosare din partea candidaților desemnați de adunări ale cetățenilor. În urma examinării 



35

documentelor și verificării autenticității 
datelor din listele de subscripție 
prezentate de cei 16 candidați pentru 
funcția de Președinte al Republicii 
Moldova, Comisia Electorală Centrală 
a înregistrat în calitate de concurenți 
electorali 12 candidați. 

Listele de subscripție prezentate de 
4 pretendenți la funcția de Președinte 
al Republicii Moldova nu au întrunit 
cerințele minime stabilite de legislația 
electorală - nu mai puțin de 600 de 
semnături din cel puțin jumătate din 
numărul unităților administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, în consecință fiind respinse cererile de înregistrare în calitate de 
concurenți electorali la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.   

La 20 octombrie 2016, dl Andrei Năstase, candidatul la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, 
desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a depus la Comisia Electorală Centrală 
cererea privind retragerea sa din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 
2016. Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 437 din 21 octombrie curent, a luat act de cererea 
dlui Andrei Năstase și l-a obligat să prezinte în decurs de 24 de ore raportul financiar. 

La 21 octombrie 2016, prin Hotărîrea Curţii de Apel Chișinău, s-a dispus admiterea cererii 
reprezentantului Comisiei Electorale Centrale și anularea hotărîrii CEC nr. 303 din 26 septembrie  
2016 „Cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 
Republicii Moldova, desemnat de către Mișcarea Social-politică „Ravnopravie”, a simbolului electoral 
și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei 
responsabile de finanţe (trezorierul)”.

Ulterior, la data de 22 octombrie 2016, Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat asupra recursului 
depus de către dna Inna Popenco pe marginea hotărîrii Curții de Apel, menținînd în vigoare hotărîrea 
primei instanțe. 

Drept temei pentru a declanșa, procedura de anulare a înregistrării concurentului electoral, Inna 
Popenco, a fost o contestație depusă de dna Silvia Radu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii 
Moldova, care a invocat faptul că reprezentanții și persoanele de încredere ale concurentului electoral, 
Inna Popenco, au organizat un eveniment în cadrul căruia au distribuit alegătorilor gratuit, conform 
unei baze de date, carduri de reducere pentru un magazin social ce urma să fie deschis în curînd. La 27 
octombrie 2016 Comisia a înregistrat cererea de retragere din campania electorală a unui alt concurent, 
dl Marian Lupu. În ziua de 28 octombrie 2016, Curtea de Apel Chișinău, printr-o hotărîre (dosar nr. 
3-313/16), a constatat faptul liberei manifestări de voință a concurentului electoral, Marian Lupu, 
prin cererea de retragere a candidaturii sale din campania electorală, depusă la Comisie.

Comisia a luat act de Hotărîrea Curţii de Apel Chișinău din 28 octombrie 2016 și și-a abrogat 
hotărîrile cu privire la concurentul electoral, Marian Lupu. De asemenea, în temeiul art. 46 alin. (7) din 
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Codul electoral, Comisia a dispus birourilor 
electorale ale secţiilor de votare să asigure 
aplicarea ștampilei cu mențiunea „Retras” în 
dreptul concurentului electoral, Marian Lupu, 
înscris în primul patrulater din buletinul de 
vot.

În baza proceselor-verbale privind to-
talizarea rezultatelor votării pentru alegeri-
le Președintelui Republicii Moldova din 30 
octombrie 2016 ale consiliilor electorale de 
circumscripţie raionale, municipale Chiși-
nău și Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome  
Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a con-
statat că numărul de alegători incluși în listele 
electorale de bază este de 2.812.566, numărul 
de alegători incluși în listele suplimentare este 
de 117.128, iar în total la votare au participat 
1.440.733 alegători.

Conform art. 39 din Codul electoral, listele electorale includ toți cetăţenii cu drept de vot care 
domiciliază ori își au reședința pe teritoriul unei secţii de votare. Astfel, din numărul alegătorilor incluși 
în listele electorale suplimentare, doar 15097 nu au fost înscriși în lista electorală de bază. 

Prin urmare, rata participării alegătorilor la votare în ziua de 30 octombrie 2016 a fost de 50,95 la 
sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii 
Moldova din 30 octombrie 2016, organizate în primul tur de scrutin.

Din numărul total de votanți la scrutinul prezidențial din 30 octombrie 2016, componența de gen 
este următoarea: 47,03% sunt bărbați și 52,97% sunt femei.

După criteriul de vîrstă, 10,11% dintre votanți au fost persoane cu vîrsta între 18 și 25 de ani, 
26,46% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 26-40 ani, 25,98% au constituit alegătorii de 41-55 ani, 
28,97% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 56-70 ani, iar 8,48% - electoratul cu vîrstă de peste 71 ani.

Conform datelor procesate în urma alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, niciunul dintre 
candidaţii la funcţia de Președinte al Republicii Moldova nu a întrunit cel puţin jumătate din voturile 
alegătorilor care au participat la alegeri în primul tur de scrutin. Astfel, potrivit art. 109 alin. (1) din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 13 noiembrie 2016 desfășurarea 
turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova.

În temeiul hotărîrii nr. 517 din 2 noiembrie 2016, Comisia a dispus organizarea celui de-al doilea 
tur de scrutin pentru primii doi candidaţi stabiliți în ordinea descreșterii numărului de voturi obţinute 
în primul tur, după cum urmează:

- DODON Igor, desemnat de Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, care 
a obținut 680.550 voturi; 

- SANDU Maia, desemnată de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, care a obținut 
549.152 voturi.
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Conform datelor procesate în urma 
organizării și desfășurării celui de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor pentru funcția 
de Președinte al Republicii Moldova din 13 
noiembrie 2016 și în din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală l-a declarat ales pe 
concurentul electoral, Igor Dodon, desemnat 
de Partidul Politic ,,Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova”, care a obținut cel mai 
mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin - 
834.081 voturi.

Contracandidatul, Maia Sandu, a obținut, în 
cadrul celui de-al doilea tur de scrutin 766.593 
voturi (mai multe detalii le găsiţi în Anexa nr. 3).

3.3. ALEGERI LOCALE
Pe lîngă alegerile parlamentare și 

prezidențiale, procesul electoral din Republica Moldova include organizarea și desfășurarea alegerilor 
locale. În cadrul acestui tip de scrutin, cetățenii aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat, pentru un mandat de 4 ani, primarii și consilierii în consiliile locale în calitate de autorități 
reprezentative a populației unităților administrativ-teritoriale, al căror nivel și modalitate de organizare 
se stabilește prin lege. În condițiile menționate, Comisia Electorală Centrală, conform prevederilor 
legale, a organizat alegeri locale generale în anii 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 și 2015.

3.3.1. ALEGERI  LOCALE GENERALE 

ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 16 APRILIE 1995

După anul 1990, istoria organizării alegerilor locale pe criterii competitive începe cu scrutinul 
din 16 aprilie 1995. În acea perioadă, modalitatea de organizare și desfășurare a acestui tip de alegeri 
era reglementată prin Legea nr. 308-XIII din 7 decembrie 1994 cu privire la alegerile locale. Comisia 
Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 9 din 27 ianuarie 1995, a publicat lista partidelor și blocuri 
electorale care pot participa la alegerile locale fixate pentru data de 16 aprilie 1995, astfel au fost admise 
5 partide și 2 blocuri electorale. În listele electorale au fost incluși 2.379.103 de alegători, la urne s-au 
prezentat 1.427.865 de alegători, înregistrîndu-se o rată de participare de 60%.

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 desfășurarea alegerilor locale generale.

Tot la 19 februarie 1999, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 295-XIV cu privire 
la prelungirea mandatelor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale) și ale primarilor 
satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) pînă la  declararea  ca  legal constituite a noilor consilii 
alese,  iar  ale primarilor  satelor  (comunelor),  orașelor  (municipiilor) - pînă  la validarea mandatelor 
primarilor nou aleși.
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Conform acţiunilor prevăzute de Codul 
electoral privind organizarea și desfășurarea 
alegerilor, de către Comisia Electorală Centrală 
au fost constituite 12 circumscripţii electorale 
(judeţene: Bălţi, Cahul, Chișinău, Edineţ, 
Lăpușna, Orhei, Soroca, Tighina, Ungheni); 
municipală Chișinău; a Unităţii Teritoriale 
Autonome Găgăuzia; pentru localităţile din 
stînga Nistrului, precum și 11 consilii electorale, 
fiecare consiliu fiind alcătuit din 11 membri.

Pentru localităţile din stînga Nistrului 
nu au fost constituite consilii electorale 
de circumscripţie, din motiv că primăriile 
municipiului Bender, ale comunelor și satelor 
Chiţcani, Cremenciug, Gîsca și Proteagailovca 
din judeţul Tighina nu au prezentat propuneri 
pentru crearea acestora și 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 
și din satul Cremenciug – la secția de votare nr. 32 din comuna Copanca și locuitorii din satele Gîsca 
și Proteagailovca–la secţia de votare nr. 40 din comuna Fîrlădeni.

Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii lista partidelor și organizaţiilor social-politice, 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.

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 alegătorilor care au 
participat la votare, Comisia a fixat pentru 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 ierarhic inferioare, Comisia Electorală Centrală a 
constatat că numărul de alegători, incluși în listele electorale de bază și în cele suplimentare, 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 aleși 312 consilieri în consiliile judeţene, 6105 consilieri în consiliile municipale, orășenești, 
sătești (comunali) și 628 de primari.

ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 25 MAI 2003

Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.128-XVdin 20 martie 2003, a fixat pentru data 
de 25 mai 2003 desfășurarea alegerilor locale generale.

Alegerile locale generale din 25 mai 2003 s-au desfășurat într-un context politic și juridic specific, 
fiind precedate de un șir de amendamente la Codul electoral. 

Un fapt semnificativ ce trebuie menţionat este că alegerile locale generale din 2003 au fost 
organizate cu puţin timp după introducerea reformei teritorial-administrative în februarie 2003, în 
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urma căreia cele 10 judeţe create în 1998 au 
fost înlocuite cu 32 de raioane existente pînă 
la 1998. Reforma a dus la creșterea numărului 
de unităţi administrative (orașe, sate, comune) 
de la 644 la 899 și a numărului de consilieri 
aleși de la aproximativ 6.500 la 12.000. În 
urma acestei reorganizări s-au constituit 37 de 
circumscripţii electorale de nivelul doi și 896 
de circumscripţii electorale de nivelul întîi.

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

La alegerile locale generale și-au înaintat 
candidaţii 19 partide și organizaţii social-
politice, din 26 înregistrate de Ministerul Justiţiei, 11 partide participînd independent, iar 8 partide 
participînd 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 și 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 și municipale au obţinut: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova  – 615; 
Blocul electoral „Alianța Social –  Liberală  „Moldova Noastră” – 227; Partidul Democrat din Moldova 
– 92 și Partidul Popular Creștin Democrat – 82.

În consiliile orășenești și sătești cel mai mare număr de mandate au obţinut: Partidul Comuniștilor 
din Republica Moldova – 5416; Blocul electoral „Alianța Social – Liberală  „Moldova Noastră”– 2402; 
Partidul Democrat din Moldova – 936.

Primar general al municipiului Chișinău 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, incluși în listele electorale de bază și cele suplimentare, 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.

Astfel, în cadrul alegerilor locale generale din 25 mai 2003 au fost alese persoane în funcţii eligibile, 
după cum urmează:

- la funcţia de primar – 898 de persoane;
- în consiliile de nivelul al doilea – 1.126 de persoane;
- în consiliile de nivelul întîi – 10.841 de persoane.
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ALEGERILE LOCALE GENERALE 
DIN 3 IUNIE 2007

La 23 martie 2007, Parlamentul 
Republicii Moldova, prin hotărîrea nr. 77-
XVI, a fixat pentru data de 3 iunie 2007 
desfășurarea alegerilor locale generale.

Conform Programul calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor prevăzute de 
Codul electoral privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor locale generale din 
3 iunie 2007, Comisia Electorală Centrală 
a constituit 37 de circumscripţii electorale 
de nivelul doi și 35 de consilii electorale 

de circumscripţie. În circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3 și 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 dintre ele 
au îndeplinit și funcţia de birou, și 1935 de secţii de votare și tot atîtea birouri electorale.

Pentru localităţile din stînga Nistrului (raionul Căușeni: comuna Chiţcani, satele Cremenciug 
și 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 Căușeni, prezentîndu-se la secţiile de votare nr. 23 Copanca și nr. 27 Fîrlădeni.

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

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

Alegerile locale generale din 3 iunie 2007 s-au desfășurat în conformitate cu cerinţele stipulate în 
Codul electoral, cu excepţia cazului de la Corjova, raionul Dubăsari, unde forţele regimului 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 incluși în listele electorale au 
reușit să-și exercite dreptul constituţional doar 98 de cetățeni.

Comisia Electorală Centrală a declarat alegerile locale generale din 3 iunie 2007 în circumscripţia 
electorală comunală Corjova nr. 15/3 nevalabile și a fixat pentru data de 17 iunie 2007 votarea 
repetată pe baza acelorași liste electorale, cu aceiași candidaţi și cu participarea aceluiași consiliu și 
birou electoral.

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

În baza proceselor-verbale privind 
totalizarea rezultatelor votării pentru 
alegerile locale generale din 3 iunie 2007, 
întocmite de organele electorale inferioare, 
Comisia Electorală Centrală a constatat că numărul de alegători, incluși în listele electorale de bază și 
în cele suplimentare, 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 aleși 1.122 de consilieri în consiliile municipale și raionale, 10.621 de consilieri în consiliile 
orășenești (municipal Comrat), sătești (comunale) și 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 desfășurarea alegerilor locale generale și în vederea 
bunei organizări a acestora, Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind efectuarea alegerilor.

 Comisia Electorală Centrală a constituit 37 de circumscripţii electorale care corespund hotarelor 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, UTA Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălţi, 
inclusiv circumscripţiile electorale municipală Bender și pentru localităţile din stînga Nistrului, 
precum și 35 de consilii electorale de circumscripţie de nivelul al doilea, fiecare consiliu fiind alcătuit 
din 9 membri, în cazul municipiului Chișinău – din 11 membri. Au fost constituite de către consiliile 
electorale de nivelul doi 896 de consilii de nivelul întîi, 495 dintre ele îndeplinind și 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.
Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol au 

blocat prin forţă participarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegeri și 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 gimnaziul aflat în satul Corjova în incinta primăriei 
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 și a cetăţenilor pe traseul 
Dubăsari – Corjova. Aceste acţiuni au fost calificate ca îndreptate să împiedice desfășurarea alegerilor 
locale generale în Corjova și Cocieri.
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Potrivit aceleiași informaţii, în jurul orei 06:40 circulaţia a fost permisă, însă în apropierea 
hidrocentralei or. Dubăsari a fost amplasat un post al așa-zisei „miliţii transnistrene”, care verifica 
unităţile de transport ce se deplasau în ambele direcţii. Incidentul nu a afectat buna desfășurare a 
procesului electoral în această zonă.

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

În campania electorală pentru alegerile locale generale au participat 21 de formaţiuni politice, 
inclusiv un bloc electoral și 1.882 de candidaţi independenţi.

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

•• la funcţia de primar – 4.316 persoane, dintre care 511 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 candidaţi 

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

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

Pentru prima dată, CEC a constatat încălcarea prevederilor Regulamentului privind statutul 
observatorilor și procedura de acreditare a acestora de către observatorii acreditaţi din partea unei 
organizaţii obștești și a fost nevoită să anuleze acreditarea acestora.

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

Comparativ cu alegerile 
locale generale precedente, 
numărul de candidaţi incluși 
în buletinele de vot s-a mărit.

Buletinele pentru alegerea 
consilierilor în consiliile de 
nivelul al doilea au avut cel 
mai puţin 6 candidaţi și cel 
mult 33 de candidaţi.

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

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

Comisia Electorală Centrală a stabilit desfășurarea 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 Centrală a constatat 
că numărul de alegători, incluși în listele electorale de bază și cele suplimentare, 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.

Astfel, în cadrul alegerilor locale generale 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.

ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 14 IUNIE 2015

În scopul punerii în aplicare a  Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova, nr. 54 din 3 aprilie 
2015, prin care a fost stabilită data de 14 iunie 2015 pentru desfășurarea alegerilor locale generale și în 
vederea bunei organizări a acestora, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3264 din 14 aprilie 
2015, a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral 
privind efectuarea alegerilor.

Comisia Electorală Centrală a constituit 37 de circumscripţii electorale care corespund hotarelor 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, UTA Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălţi, 
inclusiv circumscripţiile electorale municipală Bender și pentru localităţile din stînga Nistrului, 

precum și 35 de consilii 
electorale de circumscripţie 
de nivelul al doilea, fiecare 
consiliu fiind alcătuit din 11 
membri. Au fost constituite 
de către consiliile electorale 
de nivelul doi 896 de consilii 
de nivelul întîi, 485 dintre 
ele îndeplinind și funcţia 
de birou, 1977 de secţii 
de votare, respectiv, fiind 
constituite tot atîtea birouri 
electorale ale secţiilor de 
votare. 
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În componența organelor electorale 
inferioare au fost antrenați mai mult de 22 
de mii de funcționari.

Pentru localităţile din stînga Nistrului 
(raionul Căușeni: comuna Chiţcani, 
satele Cremenciug și Gîsca), unde nu 
există autorități ale administrației publice 
locale legal constituite, fapt care a condus 
la imposibilitatea   constituirii organelor 
electorale și asigurarea participării la 
alegerile locale generale din 14 iunie 2015 a 
cetăţenilor Republicii Moldova domiciliați 
în aceste localități, Comisia Electorală 

Centrală a stabilit, prin hotărîrea sa, că cetăţenii din aceste localităţi au dreptul să participe la  alegerea 
Consiliului raional Căușeni, prezentîndu-se la secţiile de votare nr. 23 Copanca și nr. 27 Fîrlădeni. 
Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol au 
blocat prin forţă participarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegeri și 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 Liceul teoretic „Mihai Eminescu” aflat în satul Corjova 
în incinta Oficiului Medicului de Familie din satul Cocieri, raionul Dubăsari.

Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii lista partidelor și altor organizaţii social-politice, 43 
la număr, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, care potrivit statutelor, au avut 
dreptul să participe la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

În campania electorală pentru alegerile locale generale au participat 24 de formaţiuni politice, 
inclusiv două blocuri electorale și 1433 de candidaţi independenţi.

Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi și de nivelul al doilea au înregistrat în total 
68784 de candidaţi, precum urmează:

-  la funcţia de primar – 5191 persoane, dintre care 378 de candidaţi independenţi;
-  la funcţia de consilier în consiliile de nivelul întîi – 54571, dintre care 949 de candidaţi 

independenţi; 
-  la funcția de consilier în consiliile locale de nivelul al doilea – 9022 dintre care 106 de candidați 

independenți.
Pentru monitorizarea alegerilor, CEC a acreditat 139 de observatori internaţionali și 2316 

observatori naţionali. În scopul asigurării unei activităţi eficiente a observatorilor internaţionali în 
perioada electorală, Comisia Electorală Centrală a constituit Oficiul de Protocol al Observatorilor. 

Prin hotărîrea CEC a fost aprobat modelul, dimensiunile și condiţiile de tipărire a buletinelor de vot.
În buletinele pentru alegerea consilierilor în consiliile de nivelul al doilea au fost înscriși cel mai 

puţin 7 candidaţi și cel mult 37 de candidaţi. Comparativ cu alegerile locale generale precedente, 
numărul de candidați incluși în buletinele de vot s-a mărit.

Buletinul de vot pentru alegerea Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia a fost tipărit sub 
formă de broșură, deoarece conţinea 79 de candidaţi și lungimea lui ar fi atins 175 cm, fapt ce ar fi 
cauzat incomodităţi atît alegătorilor, cît și funcţionarilor electorali.
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În total au fost tipărite 9.750.930 buletine 
de vot, dintre care 7.817.098 pentru primul 
tur de scrutin și 1.933.832 pentru turul al 
doilea de scrutin/votarea repetată.

Comisia Electorală Centrală a stabilit 
desfășurarea turului al doilea de scrutin 
pentru data de 28 iunie 2015 în 457 
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 urma examinării proceselor-verbale 
privind totalizarea rezultatelor votării din 14 iunie 2015 pentru alegerea primarului satului Ulmu și a 
consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, întocmite de Consiliul electoral al circumscripției 
electorale sătești Ulmu nr. 22, Comisia Electorală Centrală a declarat nevalabile alegerile în această 
localitate și a stabilit pentru data de 28 iunie 2015 desfășurarea votării repetate, întrucît la aceste alegeri 
au participat mai puțin de ¼ din numărul alegătorilor din circumscripția electorală sătească Ulmu 
înscriși în listele electorale. În data de 19 iunie 2015 CEC a luat act de hotărîrea Judecătoriei Cimișlia 
din 17 iunie 2015 (dosarul nr.3CA-18/15), prin care s-a constatat nulitatea alegerilor desfășurate 
în ziua de 14 iunie 2015 în circumscripția electorală sătească Topala, raionul Cimișlia, ca urmare a 
devastării secției de votare nr. 44, a declarat nule alegerile din 14 iunie 2015 în circumscripția electorală 
sătească Topala, raionul Cimișlia și a stabilit pentru data de 28 iunie 2015 desfășurarea votării repetate 
în circumscripția electorală respectivă.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile locale generale 
din 14 iunie 2015, întocmite de organele electorale inferioare, Comisia Electorală Centrală a constatat 
următoarele:

1) la alegerea consiliilor municipale (Chișinău, Bălți) și raionale, cu excepția datelor privind 
rezultatele numărării voturilor în circumscripția electorală sătească Topala la alegerea consilierilor 
în Consiliul raional Cimișlia și celor privind rezultatele numărării voturilor în circumscripția 
electorală sătească Trebisăuți la alegerea consilierilor în Consiliul raional Briceni, numărul de 
alegători incluși în listele electorale de bază a fost de 2.675.769, numărul de alegători incluși în 
listele suplimentare a fost 28792, iar la votare au participat 1.333.405 de alegători, rata participării 
alegătorilor la votare a fost de 49,30 la sută;

2) la alegerea consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipiul Comrat), cu excepția datelor 
privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, raionul 
Ialoveni și celor privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul 
sătesc Topala, raionul Cimișlia, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază a fost 
de 2.194.579, numărul de alegători incluși în listele suplimentare a fost 21708, iar la votare au 
participat 1.102.392 de alegători, rata participării alegătorilor la votare a fost de 49,74 la sută; 

3) la alegerea primarilor satelor (comunelor), orașelor (municipiul Comrat), cu excepția datelor 
privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului satului Ulmu, raionul Ialoveni și 



46

celor privind totalizarea rezultatelor votării 
la alegerea la alegerea primarului satului 
Topala, raionul Cimișlia, numărul de alegători 
incluși în listele electorale de bază a fost 
de 2.195.451, numărul de alegători incluși 
în listele suplimentare a fost 21790, iar la 
votare au participat 1.102.433 de alegători, 
rata participării alegătorilor la votare a fost 
de 49,72 la sută (mai multe detalii le găsiţi în 
Anexa nr. 4).

Astfel, în cadrul alegerilor din 14 iunie 
2015 au fost alese 12.578 de persoane în 
funcţii eligibile, după cum urmează:

- în consiliile de nivelul al doilea – 1.116 de persoane, dintre care 86 la nivelul consiliilor municipale; 
- în consiliile de nivelul întîi – 10.564 de persoane;
- la funcţia de primar – 898 de persoane.

3.3.2. ALEGERI LOCALE NOI

Conform prevederilor Codului electoral, data alegerilor noi se stabilește 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 concomitent, de cel mult două ori pe 
an, primăvara și toamna.

Prin hotărîrea nr. 706 din 13 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, Comisia a stabilit în a doua 
ori a treia zi de duminică din lunile mai și noiembrie ale fiecărui an ca zi de desfășurare a alegerilor noi. 

În perioada 2005 – mai 2017 au fost stabilite alegeri locale noi în 80 de localităţi, în 74 dintre 
acestea au fost stabilite alegeri pentru funcţia de primar, în numai 6 localităţi au fost stabilite alegeri 
pentru funcţia de consilier (într-o localitate s-au organizat alegeri noi pentru funcţia de primar și 
pentru consilier).

În legătură cu faptul că în 33 din aceste 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 alegerilor locale noi, în perioada de referinţă au fost constituite de către 
Comisia Electorală Centrală 77 de circumscripţii electorale și consilii electorale de circumscripţie de 
nivelul întîi, dintre care 32 din ele au îndeplinit și atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.

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

În alegerile noi pentru funcţia de primar s-au înregistrat 322 de candidaţi din partea formaţiunilor 
politice: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 52, Partidul Popular Creștin Democrat - 
11, Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” - 32, Partidul Liberal - 27, Partidul Popular 
Republican - 1, Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” - 1, Partidul Democrat din Moldova 
- 52, Partidul Liberal Democrat din Moldova - 27, Partidul Social Democrat - 6,   Blocul Electoral 
„PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ” - 3, Partidul Social Democrat din Moldova - 2, Uniunea 
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Muncii „Patria-Родина” - 1, Partidul Social-Liberal - 4, Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova 
- 1, Partidul „Moldova Unită - Eдиная Молдова” - 6, Partidul „Mișcarea Acţiunea Europeană” - 6, 
Mișcarea social-politică „Forţa Nouă” - 1, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 
- 12, Partidul Naţional Liberal - 2, Partidul Acţiunea Democrată - 3, Partidul Politic „Partidul Popular 
din Moldova” - 6, Partidul Politic Partidul „RENAȘTEREA” - 1, Partidul Politic „Platforma Demnitate 
și     Adevăr” - 6, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” - 1, Partidul Politic „Partidul 
Acțiune și Solidaritate” - 2, Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova” - 2, Partidul Politic Partidul 
Nostru - 5 și 49 de candidaţi independenţi. 

În baza rezultatelor obţinute în alegeri mandatele de primar au fost validate pentru următorii 
concurenţi electorali: Alianța Moldova Noastră – 8 mandate; Partidul Democrat din Moldova – 18 
mandate; Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 16 mandate; Partidul Popular Creștin 
Democrat – 2 mandate; Partidul Liberal Democrat din Moldova – 8 mandate; Partidul Social Democrat 
din Moldova – 1 mandat; Partidul Politic „Partidul Popular din Moldova” – 1 mandat; Partidul 
Liberal – 4 mandate; Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – 3 mandate, 7 
candidaţi independenţi. 

În alegerile noi pentru funcţia de consilier mandatele de consilier s-au repartizat în felul următor: 
• Consiliul raional Rezina:  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 18 mandate; Partidul Social-

Liberal – 6 mandate; Partidul Popular Creștin Democrat – 3 mandate; Partidul Național Liberal – 2 
mandate; Alianța Moldova Noastră – 2 mandate; Partidul Democrat din Moldova – 1 mandat; Partidul 
Social Democrat din Moldova – 1 mandat;  

• Consiliul sătesc Buțeni, raionul Hîncești: Alianța Moldova Noastră – 7 mandate; Partidul Comuniștilor 
din Republica Moldova – 6 mandate; 

• Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina: Partidul Democrat din Moldova – 5 mandate; 
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 3 mandate; Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 
1 mandat; 

• Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia: Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 6 mandate; 
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 1 mandat; Partidul Democrat din Moldova – 1 mandat; 
Candidat Independent – 1 mandat; 

• Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni: Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova”– 5 mandate; Partidul Democrat din Moldova – 5 mandate; Partidul Comuniștilor din 
Republica Moldova – 1 mandat; 

• Consiliul sătesc Lingura, raionul Cantemir: Partidul Democrat din Moldova – 6 mandate; PLDM – 4 
mandate; Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 1 mandat. 
Cele mai înalte rate de participare la alegeri noi au fost înregistrate în: satul Bugeac, UTA Găgăuzia – 

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 
Hîncești – 34,7%, în orașul Florești, raionul Florești – 37,0%, în orașul Fălești, raionul Fălești – 29,16%.

În general, procesul electoral a decurs cu respectarea tuturor procedurilor stabilite, cu excepţia unor 
localităţi, printre care municipiul Chișinău, satul Buţeni, raionul Hîncești, comuna Corjova, raionul 
Dubăsari, satul Păpăuţi, raionul Rezina, comunele Seliște, raionul Orhei, Drăgușenii Noi, raionul Hîncești 
și Codreanca, raionul Strășeni (mai multe detalii le găsiţi în Anexa nr. 5). 
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3.4. REFERENDUMURI

3.4.1. REFERENDUMURI REPUBLICANE. INIŢIATIVE  DE  DESFĂȘURARE  
A REFERENDUMURILOR

Transformările democratice din Republica Moldova au determinat necesitatea stabilirii instituţiilor 
democratice directe. Noua Constituţie a Republicii Moldova – Legea supremă a societăţii și a statului, 
adoptată la 29 iulie 1994, a legiferat metodele democratice de procedură, inclusiv dreptul de a supune 
referendumului cele mai importante probleme ale societăţii și ale statului.

Formarea statului Republica Moldova necesita și asigurarea de garanţii reale pentru exercitarea 
de către cetăţenii Republicii Moldova a dreptului de a participa la conducerea ţării (treburilor de stat 
și obștești). Un element al democratizării a constituit Legea nr. 1040 din 26 mai 1992 cu privire la 
referendum29, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, menită să asigure exprimarea votului de 
către cetăţeni privind cele mai importante probleme ale comunităţii. Conform legii, pentru organizarea 
și desfășurarea referendumurilor republicane se constituiau atît Comisia republicană, formată de către 
Parlament în componenţa președintelui, vicepreședintelui, secretarului și a 18 membri, cît și comisii 
teritoriale (raionale, orășenești) și de sector. Însă, în decursul anilor 1992-1997 pe teritoriul republicii 
referendumuri republicane nu s-au desfășurat. A avut loc doar o tentativă de organizare a unui sondaj 
sociologic, numit „La sfat cu poporul”, propus de președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur.30 

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 și integru în 
hotarele recunoscute de ONU, să promoveze o politică de neutralitate, să întreţină relaţii economice reciproc 
avantajoase cu orice ţară și să garanteze tuturor cetăţenilor ei drepturi egale conform normelor de drept 
internaţional?” Examinînd propunerea președintelui Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, 
în temeiul prevederilor legale31, a considerat că efectuarea sondajului sociologic „La sfat cu poporul” nu 
ţine de competenţa Comisiei.32

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) și 
consultativ (problemele de interes naţional). În prezent, Codul electoral reglementează, cu excepţia celor 
organizate de către Comisia Electorală Centrală a UTA Găgăuzia, 4 tipuri de referendumuri republicane 
în funcție de natura juridică a problemelor supuse acestora, după cum urmează: constituționale, 
legislative, privind demiterea Președintelui Republicii Moldova și consultative.

Primul referendum republican consultativ iniţiat prin Decret prezidenţial nr. 930 din 22 martie 
1999 viza schimbarea sistemului de guvernare în Republica Moldova. Acesta s-a desfășurat pe data 
de 23 mai 1999 și conţinea următoarea întrebarea: „Sînteţi pentru modificarea Constituţiei în scopul 
instituirii sistemului prezidenţial de guvernare în Republica Moldova, în cadrul căruia Președintele 

29  Monitorul Oficial nr. 008 din 1 septembrie 1992
30  Sondajul „La sfat cu poporul” a fost susţinut prin Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr. 1672 din 21 ianuarie 1994
31  Legea privind alegerea Parlamentului nr. 1609-XII din 14 octombrie 1993; Hotărîrea Parlamentului nr. 1613-XII din 19 octombrie 1993 „Pen-

tru modul de punere în aplicare a Legii privind alegerea Parlamentului”
32  ELECTORALA’ 94, documente și cifre, Chișinău, 1994, p. 37
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republicii ar fi responsabil de formarea și 
conducerea Guvernului, precum și de rezultatele 
guvernării ţării?”33. Se considera că sistemul 
semiprezidenţial de guvernare, instituit prin 
Constituţia Republicii Moldova din 1994, nu 
asigura separaţia puterilor în stat, „echilibrul 
necesar dintre atribuţiile și responsabilităţile 
care le revin, precum și unitatea procesului 
de dirijare a statului”.34

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 președintelui Republicii Moldova 
au fost acreditaţi 1718 persoane.35

Pentru referendumul republican consultativ în listele electorale și în cele suplimentare au fost incluși 
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%)36. 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 au fost înapoiate 
Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit art. 166 alin. (3) din Codul electoral și Hotărîrii Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie 
din 4 iunie 1999, Comisia Electorală Centrală urma să se pronunţe clar și univoc asupra rezultatelor 
referendumului republican și să adopte în acest sens o hotărîre suplimentară privind valabilitatea sau 
nevalabilitatea acestuia. Or, Curtea Constituţională, conform art. 135 alin. (1) lit. d) din Constituţie, 
are atribuţia doar de a confirma rezultatele referendumurilor republicane37.

Astfel, la 5 iunie 1999 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea suplimentară „Cu privire la 
rezultatele referendumului republican consultativ din 23 mai 1999”, în care a declarat referendumul valabil, 
considerînd adoptată opţiunea „DA” la întrebarea supusă referendumului38. La ședinţa Comisiei, în cadrul 
dezbaterilor asupra hotărîrii suplimentare au fost susţinute atitudini și păreri distincte cu privire la art. 
171 din Codul electoral care stipula: „Comisia Electorală Centrală poate declara nevalabil referendumul 

33  Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 23.
34  Decretul Președintelui nr. 930 din 22 martie 1999 privind desfășurarea referendumului republican consultativ în prob-lema schimbării 

sistemului de guvernare în Republica Moldova.
35  Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 79.
36  Idem, f. 52, 53.
37  Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 32 din 15 iunie 1999 „Cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican consultativ din 23 

mai 1999”.
38  Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 68.
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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 și valabil, și nevalabil. Ulterior, 
pentru a evita această duplicitate, prin hotărîrea 
Parlamentului nr. 480 din 2 iulie 1999 privind 
modificarea și 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 desfășurarea referendumului republican constituţional.

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 președintelui prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Întrebarea 
supusă referendumului avea următorul conţinut: „Sînteţi pentru modificarea Constituţiei care să permită 
alegerea Președintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”

Pentru desfășurarea referendumului au fost constituite 2035 de secţii de votare și birouri electorale 
ale secţiilor de votare, cu 48 de secţii de votare și birouri mai multe decît la alegerile parlamentare din 
29 iulie 2009. Pentru prima dată, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, au fost constituite 
44 de secții de votare în străinătate în afara misiunilor diplomatice și consulare.

În scopul asigurării dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele 
localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender și în unele localităţi ale raionului Căușeni, 
aflate provizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor 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 republican constituţional din 5 septembrie 
2010, prin care a stabilit că aceștia pot vota la 12 secţii de votare.

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

Deși Comisia Electorală Centrală în 
comun cu autorităţile publice centrale și 
locale au întreprins mai multe măsuri în 
vederea desfășurării scrutinului în comuna 
Corjova din raionul Dubăsari, alegătorii ca și la 
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scrutinele precedente nu au avut posibilitatea 
să-și exercite dreptul de vot din cauza blocării 
procesului de votare de către forţele regimului 
anticonstituţional de la Tiraspol. Comisia 
Electorală Centrală a prevăzut posibila derulare 
a evenimentelor și 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 și organizaţii social-politice. 
Formaţiunile politice și-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 și instrucţiunile adoptate anterior, de asemenea a elaborat noi regulamente.

Au fost organizate seminare de instruire pentru reprezentanţii partidelor și organizaţiilor social-
politice, secretarii consiliilor raionale, municipale, președinţii și secretarii consiliilor electorale de 
circumscripţie și 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 constituţional 
din 5 septembrie 2010, în listele electorale de bază și cele suplimentare au fost incluși 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.

Dat fiind faptul că la votare au participat 818.429 de cetăţeni sau 30,29 la sută, ceea ce constituie 
mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, prin hotărîrea nr. 3530 
din 9 septembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a declarat nevalabil referendumul republican 
constituţional din 5 septembrie 2010.

Așadar, Republica Moldova a avut experienţa acestor două încercări de a modifica Legea supremă 
în urma consultării directe a cetăţenilor.

Iniţiative de desfășurare a referendumurilor au mai fost înregistrate, dar care nu au avut 
continuitate. Constituţia Republicii Moldova, ca și constituţiile majorităţii statelor contemporane, 
declară poporul drept deţinător al suveranităţii naţionale. Articolul 75 alin. (1) din Legea Supremă 
stipulează că cele mai importante probleme ale societăţii și ale statului sînt supuse referendumului, 
procedură a democraţiei directe prin care conducerea unei ţări se adresează poporului, fără intermediari, 
pentru a-l consulta în probleme majore, de regulă, pentru textul Constituţiei, alegerea formei de 
guvernămînt sau în probleme de autodeterminare ca stat39.

Legislaţia40 admite în calitate de subiect care poate iniţia desfășurarea oricărui tip de referendum 
republican un număr de cel puţin 200.000 de cetăţeni cu drept de vot41.

39  Tămaș S., Dicţionar Politic. Instituţiile democraţiei și cultura civică, București 1996, p. 209.
40  Codul electoral al Republicii Moldova, nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.  
41  În cazul referendumului constituţional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit. a) din Constituţie (art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul electoral).
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În perioada de referinţă au urmat diverse 
propuneri de iniţiere a referendumurilor 
republicane: patru de tip legislativ (aprilie 2002, 
octombrie 2004, iunie 2010, aprilie 2012), trei 
– consultative (decembrie 2002, aprilie 2012, 
septembrie 2017) și trei – constituţionale 
(februarie 2008, septembrie 2010, noiembrie 
2015).

Astfel, la 24 aprilie 2002 Comisia Electorală 
Centrală a înregistrat grupul de iniţiativă 
(președintele biroului – Dumitru Braghiș) 
pentru colectarea semnăturilor în vederea 

iniţierii referendumului republican legislativ pentru modificarea Codului electoral42.
Textul proiectului de lege privind modificarea Codului electoral prevedea efectuarea alegerilor 

parlamentare în baza sistemului electoral mixt, și anume: 50 de deputaţi să fie aleși în circumscripţii 
uninominale, iar 51 de deputaţi – într-o singură circumscripţie electorală naţională. De asemenea, se 
propunea și modificarea sistemului de alegeri ale consilierilor locali în raioane, unităţi administrativ-
teritoriale cu statut special, conform 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 locală, iar alegerile primarilor și consiliilor locale în fiecare oraș (municipiu), sat (comună) 
– într-o singură circumscripţie electorală43. Ulterior, procesul-verbal și 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 referendumului 
republican legislativ privind modificarea Codului electoral” și a transmis documentele Biroului 
permanent al Parlamentului Republicii Moldova. Dar Parlamentul nu s-a pronunțat asupra acestui 
referendum.

La finele anului 2002, problema organizării unui alt referendum iarăși a devenit punct de discuţie 
în rîndul cetăţenilor republicii. La 21 decembrie 2002, în municipiul Chișinău s-a desfășurat 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) 
și la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)44. La 27 decembrie 2002 Biroul executiv 
al grupului de iniţiativă a depus la Comisia Electorală Centrală o cerere pentru înregistrarea grupului 
de iniţiativă (președintele biroului – Iurie Roșca). Însă, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 2028 din 11 ianuarie 2003 „Cu privire la adresarea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru 
desfășurarea referendumului republican consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană și la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)” a fost refuzată înregistrarea 
grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului republican consultativ.

Hotărîrea adoptată de Comisia Electorală Centrală a provocat discuţii contradictorii, deși 
se încadra pe deplin în normele legale. Or, subiectul uneia dintre cele două chestiuni propuse de 

42  Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 29.
43  Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 54
44  Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 22, f. 2-4
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grupul de iniţiativă, și anume problema 
privind aderarea Republicii Moldova la 
Organizaţia Tratatului Atlanticului de 
Nord (NATO), intra în contradicţie cu 
art. 11 din Constituţie, conform căruia 
„Republica Moldova proclamă neutralitatea 
sa permanentă”, și cu art. 142 alin. (1) din 
Constituţie, în care dispoziţiile „referitoare 
la neutralitatea permanentă a statului 
pot fi revizuite numai cu aprobarea lor 
prin referendum, cu votul majorităţii 
cetăţenilor înscriși în listele electorale”. 
Astfel, chestiunea cu privire la neutralitatea 
permanentă a statului putea fi soluţionată numai în cadrul unui referendum constituţional, și nu 
al unuia consultativ. Atît Constituţia Republicii Moldova, cît și art. 143, 146 din Codul electoral 
nu prevăd desfășurarea prealabilă a unui referendum consultativ asupra problemelor care, după 
conţinut, ar urma să fie supuse referendumului constituţional.

Un alt referendum a fost propus în octombrie 2004 de către Biroul executiv al grupului de iniţiativă, 
președinte al căruia a fost ales Valentin Crîlov. Se propunea desfășurarea unui referendum republican 
legislativ privind introducerea în Concepţia politicii externe a Republicii 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 și Republica Ucraina”45. Comisia 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 și demarării activităţilor electorale (desemnarea 
candidaţilor, verificarea listelor de subscripţie etc.). În afară de aceasta, conform mențiunii făcute 
de Comisie, Concepţia politicii externe a Republicii Moldova46 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, președinte al căruia a fost ales 
Vladimir Filat, a demarat activitatea pentru organizarea unui referendum republican constituţional 
care preconiza modificarea Constituţiei prin efectuarea alegerilor parlamentare în baza sistemului 
electoral mixt47 și alegerea Președintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret și 
liber exprimat, aplicîndu-se sistemul uninominal majoritar.

Grupul de iniţiativă, în număr de 1146 de persoane, a fost înregistrat la Comisia Electorală 
Centrală pe data de 18 martie 200848. După expirarea termenului pentru colectarea semnăturilor 
susţinătorilor referendumului, grupul de iniţiativă nu a prezentat la CEC procesul-verbal și listele 
45  Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 31, f. 1-5.
46  Concepţie aprobată prin hotărîrea Parlamentului nr. 368-XIII din 8 februarie 1995.
47  51 de deputaţi să fie aleși într-o singură circumscripţie electorală naţională, iar 50 de deputaţi – în circumscripţii uni-nominale  

(opţiune iniţiată și la referendumul republican legislativ din aprilie 2002).
48  Hotărîrea CEC nr. 1590 din 18 martie 2008.
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de subscripţie cu semnăturile colectate. În baza 
acestui fapt, Comisia Electorală Centrală, prin 
hotărîrea nr. 1734 din 24 iunie 2008, a respins 
propunerea de a efectua referendumul, anulînd 
și înregistrarea grupului de iniţiativă.

Un alt grup de iniţiativă, în număr de 2958 
de persoane (președinte biroului – Valeriu 
Pasat) a fost înregistrat prin Hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 3251 din 4 iunie 
2010. Iniţiatorii optau pentru desfășurarea 
referendumului republican legislativ cu privire 

la predarea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova. 
Ulterior, Hotărîrea a fost anulată prin Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curţii 
de Apel Chișinău din 15 iunie 2010, în motivare 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 desfășurarea 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 desfășurarea referendumului 
republican constituţional privind revizuirea Constituţiei în scopul de a fi acordat limbii ruse statutul 
de a doua limbă de stat. Însă, fiind constatat conflictul dintre două acte legislative cu aceeași forţă 
juridică ce reglementează în mod diferit procesul iniţierii procedurii de revizuire a Constituţiei – 
Codul electoral și Legea nr. 387-XVdin 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.

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 Comunităţii Economice Euroasiatice, de 
formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uniunii Vamale (cererea și documentele au fost 
depuse la Comisia Electorală Centrală la data de 30 martie 2012, de către Biroul executiv al grupului de 
iniţiativă: președinte – Victor Șelin).

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 și procesul-verbal de finalizare a colectării 
semnăturilor de către membrii grupului de iniţiativă. Au fost prezentate efectiv 7758 de liste de 
subscripţie, conţinînd 232.094 de semnături ale susţinătorilor (confirmate în baza celor 37 de formulare 
prezentate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul 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 
publice locale respective, iar din cele 9300 de liste eliberate de CEC grupului de iniţiativă 1542 de 
liste de subscripţie nu au fost prezentate. De asemenea, din totalul celor 232.094 de semnături ale 
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susţinătorilor, declarate 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 
semnăturilor de pe listele prezentate, Comisia 
Electorală Centrală a constatat că procedurile 
de colectare a semnăturilor susţinătorilor 
referendumului republican legislativ au fost 
efectuate cu încălcarea normelor Codului 
electoral și a stabilit că din numărul total de 
231.978 de semnături prezente pe liste, 197.954 
s-au calificat drept nevalabile și au fost propuse spre excludere, rămînînd valabil exprimate 34.024 de 
semnături.

În urma verificării listelor de subscripţie, Comisia Electorală Centrală a întocmit o Notă informativă 
privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate de membrii grupului de iniţiativă pentru 
desfășurarea referendumului republican.

Pornind de la faptul că prevederile Codului electoral ce ţin de colectarea semnăturilor susţinătorilor 
iniţierii referendumului republican legislativ nu au fost respectate și numărul de semnături 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 și de constituire a Uniunii 
Vamale, precum și anulată înregistrarea grupului de iniţiativă.

Cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului republican 
consultativ, a fost depusă de Biroul executiv al grupului de iniţiativă (președinte – Valentin Todercan) la 
data de 11 aprilie 2012. Subiectul consultării conţinea întrebarea: „Aveţi încredere în actualul Parlament 
de legislatura a XIX-a?”.

Ulterior sistematizării și verificării de către CEC a materialelor depuse, s-au constatat mai multe 
neconcordanţe între numărul de persoane înscrise pe lista grupului de iniţiativă și declaraţiile anexate, 
precum și 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 de persoane, iar în cererea de înregistrare se menţiona 
despre anexarea a 2212  declaraţii ale membrilor grupului de iniţiativă.

La ședinţa extraordinară a Comisiei Electorale Centrale din 26 aprilie 2012, în cadrul căreia a fost 
examinată cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului republican 
legislativ, precum și solicitarea unui grup de cetăţeni privind respingerea cererii de înregistrare44, au fost 
aduse în atenţie fapte ce denotă încălcarea procedurilor constituante în vederea desfășurării adunării 
cetăţenilor și alegerii grupului de iniţiativă, cu prezentarea unor materiale de probare. În această ordine 
de idei, Comisia Electorală Centrală a decis expedierea către Procuratura Generală a documentelor 
înregistrate și suspendarea examinării cererii de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfășurarea 
referendumului republican consultativ, pînă organul competent se va pronunța.
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O altă inițiativă de organizare a referendu-
mului a fost propusă în luna noiembrie 2015. 
Prin hotărîrea nr. 4316 din 20 noiembrie 2015, 
Comisia Electorală Centrală a înregistrat gru-
pul de inițiativă, în număr de 775 persoane cu 
drept de vot, pentru colectarea semnăturilor 
susținătorilor referendumului republican de 
modificare și completare a Constituției Repu-
blicii Moldova49.

Potrivit pct. 2 din hotărîrea respectivă,50 
Comisia a stabilit termenul de 3 luni pentru 
colectarea semnăturilor care să înceapă cu 

data semnării actului de predare-recepționare a legitimațiilor membrilor grupului de inițiativă și a 
listelor de subscripție. La data de 14 decembrie 2015 a fost semnat actul de predare-recepționare a 
legitimațiilor membrilor grupului de inițiativă și a listelor de subscripție către grupul de inițiativă, 
respectiv termenul-limită de prezentare la Comisia Electorală Centrală a proceselor-verbale cu 
privire la totalizarea procedurii de colectare a semnăturilor susținătorilor referendumului și a 
listelor de subscripție a fost data de 14 martie 2016.   

Grupului de inițiativă i-au fost eliberate 4 tipuri de formulare ale listelor de subscripție, 
fiecare tip conținînd o întrebare din cele patru preconizate a fi supuse referendumului republican 
constituțional, cu un tiraj total de 100 mii file, cîte 25 mii file pentru fiecare tip de liste. Întregul 
tiraj a fost eliberat în 3 tranșe.

Prin hotărîrea nr. 4527 din 4 martie 2016, Comisia Electorală Centrală a instituit Comisia de 
recepționare, formată din 4 grupuri de lucru, fiecărui grup revenindu-i sarcina să recepționeze un 
singur tip de liste de subscripție.

La data de 14 martie 2016, ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor, grupul de 
inițiativă a prezentat Comisiei Electorale Centrale listele de subscripție și 4 procese-verbale din 
14 martie 2016 cu privire la totalizarea colectării semnăturilor de către membrii grupului de 
inițiativă, corespunzător celor patru întrebări preconizate a fi supuse referendumului republican 
constituțional. La recepționarea listelor de subscripție și altor materialele prezentate de grupul de 
inițiativă au fost întocmite acte de predare-recepționare a listelor de subscripție cu semnăturile 
colectate, fiind semnate de grupurile de lucru responsabile din cadrul Comisiei de recepționare, 
pe de o parte, și de membrii grupului de inițiativă, pe de altă parte. 

 Astfel, potrivit actelor de predare-recepționare a listelor de subscripție din 15 martie 2016:
•• Grupul de lucru nr. 1 responsabil de recepționarea listelor de subscripție ce conțineau întreba-

rea: „Sînteți pentru modificarea art. 60 alin. (2) al Constituției în vederea reducerii numărului 
deputaților, prin substituirea cifrei 101 cu cifra 71?” a recepționat:
- procesul-verbal nr. 1 din 14 martie 2016, conţinînd 46 file, întocmit și semnat de 460 din totalul 

de 775 membri ai grupului de inițiativă înregistrat de CEC;
-  liste de subscripție în număr de 11454 file cu 405548 semnături ale susținătorilor referendu-

49  Hotărîrea cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican constitutional.
50  Ibidem
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mului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă. Aceste liste au fost numerotate și 
sistematizate pe 34 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fiind sigilate în 251 de  
dosare.

 Din cele 25 mii formulare ale listelor de subscripție eliberate grupului de inițiativă nu au fost 
restituite 13546 liste de subscripție.

•• Grupul de lucru nr. 2 responsabil de recepționarea listelor de subscripție ce conțineau întrebarea: 
„Sînteți pentru excluderea alineatului (3) al art. 70 din Constituție, care stipulează că deputatul 
nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau 
trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea sa?” a recepționat: 
 - procesul-verbal nr. 2 din 14 martie 2016, conţinînd 45 file, întocmit și semnat de 460 din 

totalul de 775 membri ai grupului de iniţiativă înregistrat de CEC;
 - liste de subscripție în număr de 11433 file cu 404543 semnături ale susținătorilor 

referendumului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă. Aceste liste au fost 
numerotate și sistematizate pe 34 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fiind 
sigilate în 252 de dosare.

 Din cele 25 mii formulare ale listelor de subscripție eliberate grupului de inițiativă nu au fost 
restituite 13567 liste de subscripție.

•• Grupul de lucru nr. 3 responsabil de recepționarea listelor de subscripție ce conțineau întrebarea: 
„Sînteți pentru modificarea și completarea art. 78 din Constituție în vederea alegerii Președintelui 
Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat?” a recepționat: 
 - procesul-verbal nr. 3 din 14 martie 2016, conţinînd 45 file, întocmit și semnat de 460 din 

totalul de 775 membri ai grupului de iniţiativă înregistrat de CEC;
 - liste de subscripție în număr de 11454 file cu 404313 semnături ale susținătorilor 

referendumului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă. Aceste liste au fost 
numerotate și sistematizate pe 34 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fiind 
sigilate în 263 de dosare. 

Din cele 25 mii formulare al listelor de subscripție eliberate grupului de inițiativă nu au fost restituite 
13546 liste de subscripție. 

•• Grupul de lucru nr. 4 responsabil de recepționarea listelor de subscripție ce conțineau 
întrebarea: „Sînteți pentru expunerea articolului 89 din Constituție într-o nouă redacție, care 
să prevadă că, în cazul săvârșirii de către Președintele Republicii Moldova a unor fapte prin care 
se încalcă Constituția, Parlamentul poate aproba inițiativa a cel puțin o treime din deputați, de 
suspendare din funcție, cu organizarea în cel mult 70 de zile a unui referendum privind demiterea 
Președintelui?” a recepționat: 
 - procesul-verbal nr. 4 din 14 martie 2016, conținînd 45 file, întocmit și semnat de 460 din 

totalul de 775 membri ai grupului de inițiativă înregistrat de CEC;
 - liste de subscripție în număr de 11423 file cu 405539 semnături ale susținătorilor 

referendumului, numeric declarate de membrii grupului de inițiativă. Aceste liste au fost 
numerotate și sistematizate pe 34 unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, fiind 
sigilate în 263 de dosare. 

Din cele 25 mii formulare ale listelor de subscripție eliberate grupului de inițiativă nu au fost 
restituite 13577 liste de subscripție
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Potrivit art. 157 din Codul electoral, în 
termen de 15 zile de la prezentarea listelor 
de subscripție, Comisia Electorală Centrală 
verifică autenticitatea semnăturilor (fiecare sau 
la alegere) de pe listele care au fost prezentate. 
După verificarea listelor de subscripţie, 
Comisia Electorală Centrală adoptă o 
hotărîre cu privire la iniţierea referendumului 
sau, în cazul în care nu a fost prezentat 
numărul necesar de semnături, adoptă o 
hotărîre privind respingerea propunerii de a 
efectua referendumul republican și anularea 
înregistrării grupului de iniţiativă.

În urma verificării sub aspect cantitativ a listelor de subscripție și al conformității datelor indicate în 
procesele-verbale de totalizare prezentate de grupul de inițiativă, Comisia Electorală Centrală a stabilit 
următoarele:

Conform datelor indicate în procesele-verbale de totalizare, grupul de inițiativă a declarat 
prezentarea a peste 360 mii de semnături ale susținătorilor referendumului republican constituțional 
pentru fiecare întrebare din cele patru preconizate a fi supuse referendumului.

În același timp, pornind de la norma constituțională stabilită la art. 141 alin. (1) lit. a) din Constituție, 
Comisia Electorală Centrală a constat că pentru cele 4 întrebări preconizate a fi supuse referendumului 
constituțional nu au fost respectate condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături 
ale susținătorilor referendumului republican constituțional per unitate administrativ-teritorială de 
nivelul al doilea (cel puțin 20 de mii de semnături valabile) și, respectiv, din cel puțin jumătate unități 
administrative-teritoriale de nivelul al doilea (din cel puțin 18).

În consecință, după verificarea cantitativă a listelor de subscripție, Comisia Electorală Centrală a 
stabilit că din cele 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pe teritoriul cărora au 
fost colectate semnăturile susținătorilor pentru cele 4 întrebări preconizate a fi supuse referendumu-
lui republican constituțional, doar 3 unități (municipiile Chișinău și Bălți, raionul Orhei) întruneau 
condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor referendumului 

republican, pentru care au și fost prezentate 
liste de subscripție ce conțin peste 20 de mii 
de semnături.

Ca rezultat, Comisia Electorală Centrală a 
constat că listele de subscripție prezentate de 
grupul de inițiativă nu conțin numărul minim 
de 20 mii semnături necesar pentru fiecare din 
cele minim 18 unități administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea, respectiv nu întrunesc 
cerințele de validitate în condițiile art. 141 alin. 
(1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova.

Pornind de la faptul că prevederile 
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constituționale ce țin de colectarea semnătu-
rilor pentru inițierea referendumului republi-
can pentru revizuirea Constituției Republicii 
Moldova nu au fost respectate și numărul de 
semnături ale susținătorilor inițierii referen-
dumului republican constituțional pentru 
cel puțin jumătate din unitățile administra-
tiv-teritoriale de nivelul al doilea a fost mai 
mic decît baremul minim prevăzut, Comisia 
Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 4608 
din 30 martie 2016, a respins propunerea de 
efectuare a referendumului republican pentru 
revizuirea Constituției Republicii Moldova 
și a anulat înregistrarea grupului de iniţiativă 
pentru desfășurarea referendumului republi-
can constituțional.

O altă propunere pentru inițierea unui 
referendum consultativ a avut-o și Președintele 
Republicii Moldova, Igor Dodon. Pornind 
de la necesitatea soluționării unor probleme 
de interes național și avînd în vedere voința poporului ca țara să dispună de o guvernare capabilă 
să garanteze drepturile, libertățile și interesele legitime ale cetățenilor, în condițiile democrației și 
responsabilității statului față de cetățeni, în scopul exercitării puterii poporului și participării lui 
nemijlocite la administrarea treburilor de stat, în vederea consultării opiniei poporului asupra unor 
probleme majore în societate și adoptării ulterioare, de către autorităţile publice competente, a unor 
hotărîri definitive în temeiul rezultatelor referendumului, în conformitate cu art. 88 lit. f) din Constituția 
Republicii Moldova, cu art. 143 și 144 din Codul electoral, Președintele Republicii Moldova a fixat, 
pentru data de 24 septembrie 2017 prin decretul nr.105 din 28.03.2017, referendumul republican 
consultativ asupra unor probleme de interes național.

Se supun referendumului următoarele întrebări:
 „1.  Susțineți abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de 

stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din 
garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 (privind acoperirea 
furtului miliardului)?

2. Susțineți acordarea Președintelui Republicii Moldova a drepturilor constituționale suplimentare 
privind dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate?

3. Susțineți reducerea numărului de deputați în Parlament de la 101 la 71?
4. Susțineți studierea în instituțiile de învățămînt a disciplinei „Istoria Moldovei"?”51

În cadrul ședințelor Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărîri cu privire la aprobarea devizului 

51  Decret Nr.105 din 28.03.2017 privind desfășurarea referendumului republican consultative asupra unor probleme de interes național. Pu-

blicat: 31.03.2017 în MO Nr. 92-102 
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de cheltuieli,52 a  programul calendaristic53 pentru realizarea acţiunilor de organizare și desfășurare 
a referendumului republican consultativ din data de 24 septembrie 2017, ca ulterior să stabilească 
locul și timpul primirii documentelor pentru înregistrarea participanților la referendumul republican 
consultativ.54

La 27 iulie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea privind controlul constituționalității 
Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII  din  28 martie 2017 privind desfășurarea 
referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național ca fiind 
neconstituțional,55 în urma celor expuse Comisia Electorală Centrală a încetat pregătirile pentru 
desfășurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, stabilit 
pentru data de 24 septembrie 2017.56  

3.4.2. REFERENDUMURI LOCALE.  
 INIŢIATIVE DE REVOCARE A PRIMARULUI 

Referendumul local, fiind o formă a democraţiei directe, devine o opțiune tot mai atractivă în 
Republica Moldova. Potrivit art. 175 din Codul electoral, referendumul local reprezintă consultarea 
cetăţenilor în probleme de interes deosebit pentru sat (comună), sector, oraș (municipiu), raion, 
unitate administrativ-teritorială cu statut special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, 
orașului (municipiului) se efectuează, de asemenea, prin referendum local. 

În luna martie a anului 1995 au fost desfășurate trei referendumuri consultative care au avut loc în 
UTA Găgăuzia. La două dintre plebiscitele desfășurate, populația a fost consultată privitor la includerea 
unor localități în componența UTA Găgăuzia (la 5 martie a fost supusă referendumului întrebarea 
privind includerea în componența UTA Găgăuzia a orașelor Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și 26 
de sate/comune, iar la 26 martie includerea satului Svetlîi din raionul Taraclia). În cadrul celui de-al 
treilea referendum local organizat a fost decisă stabilirea centrului administrativ al Găgăuziei care a 
devenit orașul Comrat.

În decursul anilor 1997-2017 la Comisia Electorală Centrală au fost depuse 48 de iniţiative de 
organizare a referendumurilor locale, dintre care 40 s-au referit la revocarea primarului, iar celelalte au 
avut o altă problematică, însă doar unele dintre ele au primit curs.

În februarie 1998, Adunarea Populară a Găgăuziei a solicitat desfășurarea, concomitent cu alegerile 
parlamentare din 22 martie 1998, a referendumului local în Găgăuzia privind consultarea cetăţenilor 
în problema adoptării Regulamentului Găgăuziei. Referendumul a rămas nerealizat.

Hotărîrile CEC și ale Adunării Populare a UTA Găgăuzia „Cu privire la efectuarea referendumului 
local în UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri)” au fost anulate de Curtea Supremă de Justiţie, deoarece 
chestiunea în cauză contravenea prevederilor legale.

52  Hotărârea CEC nr. 842 din 11.04.2017 cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Referendumului 

republican consultativ din 24 septembrie 2017
53  Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1026 din 18 iulie 2017 cu privire la programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de orga-

nizare și desfășurarea a referendumului republican din 24 septembrie 2017
54  Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1047 din 25 iulie 2017 cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru 

înregistrarea participanților la referendumul republican consultativ
55  Sesizarea nr.40a din 30.04.2017 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova privind desfășurarea refe-

rendumului republican consultativ nr.105 din 28 martie 2017
56  Hotărîrea nr. 1051 din 27 iulie 2017 cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale



61

În noiembrie 1998 locuitorii orașului 
Basarabeasca și ai comunei Burlăceni din 
raionul Cahul au cerut includerea acestor 
localităţi în componenţa UTA Găgăuzia, 
opţiune care urma a fi realizată prin 
intermediul unui referendum local. Comisia 
Electorală Centrală, prin hotărîrile adoptate57, 
nu a acceptat propunerea Consiliilor locale 
Basarabeasca și Burlăceni, deoarece iniţierea 
referendumurilor locale contravenea legislaţiei 
în vigoare (data stabilită pentru efectuarea 
referendumurilor nu se încadra în termenele 
prevăzute de art. 176 alin. (2) din Codul electoral).

Reorganizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova pe judeţe, efectuată la finele anului 
1998, a servit drept temei pentru Consiliul raional Taraclia să adopte hotărîrea din 10 ianuarie 1999 cu 
privire la organizarea unui referendum local privind păstrarea integrităţii raionului. Comisia Electorală 
Centrală, examinînd documentele prezentate, a constatat că hotărîrea Consiliului raional Taraclia 
despre desfășurarea referendumului contravine Regulamentului cu privire la modul de soluţionare 
a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova58. Din aceste considerente, 
Comisia Electorală Centrală nu a acceptat propunerea Consiliului raional Taraclia privind constituirea 
circumscripţiei electorale Taraclia și a consiliului electoral de circumscripţie pentru desfășurarea 
referendumului local, pentru că aceasta contravenea legislaţiei în vigoare59.

În luna iulie 2012, prin decizia Consiliului municipal Bălți, a fost inițiată desfășurarea unui 
referendum local privind extinderea autonomiei locale a municipiului Bălți în componența Republicii 
Moldova. Executarea deciziei Consiliului municipal Bălți a fost suspendată prin Încheierea Curții de 
Apel Bălți. 

În luna februarie 2014 în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia s-a întreprins inițiativa de a supune 
referendumului local aderarea unității administrativ-teritoriale respective la Uniunea Vamală Rusia-
Kazahstan-Belarus, însă Judecătoria Comrat a hotărît că desfășurarea referendumului este contrară 
legislaţiei în vigoare. 

În aprilie 2017, Consiliul orășenesc Sîngera a inițiat un referendum local consultativ privitor la 
expunerea opiniei colectivității (or. Sîngera, s. Revaca și s. Dobrogea) pe marginea amplasării Centrului 
de gestionare a deșeurilor periculoase în extravilanul or. Sîngera. În baza materialelor transmise de 
Consiliul orășenesc Sîngera și Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, Comisia, prin hotărîrea 
nr. 868 din 14 aprilie, a stabilit desfășurarea referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, 
pentru data de 21 mai 2017. 

La 28 aprilie 2017, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a înștiințat Comisia despre 
efectuarea controlului suplimentar de legalitate al deciziilor menționate mai sus și despre notificarea 

57  Hotărîrea nr. 423 din 27 noiembrie 1998 și nr. 424 din 10 decembrie 1998. 
58  Regulament adoptat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996.
59  Conform legislaţiei, împuternicirile organelor administraţiei publice locale expirau la 16 aprilie 1999, respectiv referendumul local nu putea 

avea loc cu 120 de zile înainte și cu 120 de zile după ziua desfășurării în același teritoriu a oricărui tip de alegeri sau referendumuri.
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consiliului local privind încălcarea prevederilor legale. În legătură cu aceasta, Comisia Electorală 
Centrală a suspendat, pînă la încheierea procedurilor de efectuare a controlului de legalitate, realizarea 
procedurilor electorale iniţiate în vederea organizării referendumului local din data de 21 mai 2017.

Între anii 2000 – primăvara 2017 au fost înregistrate 39 de cereri privind iniţierea referendumurilor 
locale în unele localităţi. Din diferite motive, 23 propuneri privind desfășurarea referendumurilor 
locale nu au primit curs (vezi Anexa nr. 6). Comisia Electorală Centrală a luat act doar de rezultatele a 7 
referendumuri locale considerate valabile. În 9 localităţi rezultatele referendumurilor au fost declarate 
nevalabile, deoarece nu a fost atinsă rata minimă de participare stabilită de prevederile Codului 
electoral pentru validarea referendumului (vezi Anexa nr. 7).

3.5. INIŢIEREA PROCEDURII DE VALIDARE A MANDATELOR DE DEPUTAT  
ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

În conformitate cu rezultatele alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală atribuie 
concurenţilor electorali, care au întrunit numărul necesar de voturi valabil exprimate, mandate de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Candidaţii care au fost incluși în listă, dar nu au fost aleși 
sînt declaraţi supleanţi. 

Conform prevederilor art. 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei 
Electorale Centrale, hotărăște 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 iniţiază 
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 și din partea 
formaţiunii politice pentru care a fost declarat 
vacant mandatul de deputat.

Conform atribuţiilor sale, Comisia 
Electorală Centrală recepţionează și examinează 
documentele depuse, adoptînd asupra acestora 
hotărîri. Însoţită de materialele respective, 
hotărîrea Comisiei cu privire la inițierea 
procedurii se prezintă Curţii Constituţionale 

pentru validarea mandatului de deputat următorului candidat supleant din partea partidului politic 
respectiv.

Pe parcursul perioadei de 20 ani, Comisia Electorală Centrală a adoptat 61 de hotărîri cu privire la 
iniţierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În rezultat, 
Comisia a propus Curţii Constituţionale să valideze 110 mandate de deputat, după cum urmează (în 
coloana din stînga este dat numărul de mandate):

 – Blocul electoral ,,Pentru o Moldovă Democrată și Prosperă” - 1;
 – Blocul electoral ,,Convenţia Democrată din Moldova” - 1;
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 – Partidul Politic „ALIANŢA MOLDOVA NOASTRĂ” - 1;
 – Blocul electoral „MOLDOVA DEMOCRATĂ” - 2;
 – Partidul Forţelor Democratice - 2;
 – Partidul Popular Creștin Democrat - 2;
 – Blocul electoral ,,Alianţa Braghiș” - 4;
 – Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” - 5;
 – Partidul Liberal Democrat din Moldova - 18;
 – Partidul Democrat din Moldova - 17;
 – Partidul Liberal - 18;
 – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 39.

3.6. ATRIBUIREA MANDATELOR DE CONSILIER  
ÎN CONSILIILE RAIONALE, ORĂȘENEȘTI (MUNICIPALE)  
ȘI SĂTEȘTI (COMUNALE) 

Mandatele de consilier pentru consiliile raionale, orășenești (municipale) și sătești (comunale) se 
atribuie de către consiliile electorale de circumscripţie respective în ordinea înscrierii candidaților în 
listă. Ulterior, după alegeri, dacă mandatul de consilier încetează înainte de termen, competența de 
atribuire a mandatului devenit vacant candidatului supleant aparține Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit prevederilor Codului electoral, în cazul în care mandatul de consilier, ce aparține 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 includerii acestora în listă. 
În cazul în care mandatul de consilier deţinut de un candidat independent devine vacant, vacanţa se 
completează prin restabilirea șirului descrescător, excluzîndu-se numărul ce aparţine candidatului 
respectiv și incluzîndu-se numărul următor din șir.

Mandatele se atribuie candidaţilor supleanţi în baza următoarelor documente electorale pe care le 
deține Comisia Electorală Centrală, precum: 

•– decizia consiliului raional, orășenesc (municipal), sătesc (comunal) privind ridicarea 
mandatului și declararea lui vacantă;

•–  declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul de a activa în calitate de consilier în 
consiliul respectiv;

•–  declaraţia candidatului supleant privind 
refuzul de a-i fi atribuit mandatul 
devenit vacant;

•–  certificatul primăriei prin care 
se confirmă aflarea peste hotare a 
candidatului supleant, căruia urmează 
să-i fie atribuit mandatul devenit vacant;

•– alte documente sau înscrisuri în 
condițiile cadrului normativ stabilit de 
Comisie. 

În perioada anilor 2005-2017, Comisia 
Electorală Centrala a adoptat 5669 hotărîri de 



atribuire a mandatelor de ales local, fiind atribuite 
7242 de mandate de consilieri. Au fost atribuite 
mandate candidaților supleanți în consiliile locale 
de nivelurile întîi și al doilea, după cum urmează:
• municipale – 97  mandate; 
• raionale – 1156 mandate;
• orășenești – 704  mandate;
• sătești (comunale) – 5197 mandate; 
• UTA Găgăuzia – 88 mandate.

Cauzele de încetare înainte de termen a 
mandatului, invocate în documentele prezentate 

Comisiei, au fost următoarele: 
•– demisia consilierului – 3549 de cazuri; 
•– incompatibilitatea funcţiei – 2271 de cazuri;
•– decesul consilierului – 429 de cazuri;
•– intrarea în vigoare a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţii publice – 22 cazuri;
•– absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului – 971 de   cazuri. 

Au refuzat mandatul de consilier 1771 de candidaţi supleanţi care și-au motivat cererile prin: 
schimbarea locului de trai, boală etc. Referitor la 173 de candidaţi supleanţi, cărora urma să le fie 
atribuit mandatul, primăriile au prezentat Comisiei certificate prin care au confirmat aflarea lor peste 
hotarele ţării. În aceste cazuri mandatele au fost atribuite următorilor candidaţi supleanţi de pe liste. 

În cadrul exercitării competenței de atribuire a mandatelor de consilier candidaților supleanți, 
Comisia Electorală Centrală s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin procedural, dar și cele 
rezultate din anumite carențe la nivel de reglementare și aplicare a cadrului normativ aferent, cum ar fi: 

- comiterea erorilor de către instanțele judecătorești în hotărîrile de validare a mandatelor;
- încălcarea termenelor legale de înlăturare a stării de incompatibilitate;
- tergiversarea transmiterii către Comisie a deciziilor adoptate de consiliul local; 
- prezentarea incompletă a setului de documente;
- întocmirea incorectă a documentelor;
- completarea vacanţei mandatului de consilier de către consiliile locale; 
- transmiterea către Comisie a documentelor fără a fi traduse în limba de stat. 

Pentru evitarea erorilor comise de către responsabilii implicați în acest proces și în vederea 
uniformizării procedurilor aplicabile, precum și în temeiul art. 133 alin. (12) din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1931 din 23 aprilie 2013, a aprobat Regulamentul cu 
privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, care reglementează cazurile de 
încetare înainte de termen a mandatului de consilier precum și atribuțiile secretarului consiliului local 
în acest domeniu. 
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Dreptul de a alege și de a fi ales al cetăţe-
nilor Republicii Moldova este consfințit prin 
Constituţie și de el beneficiază inclusiv cetă-
ţenii aflaţi în străinătate, în condițiile legii. 
Codul electoral prevede posibilitatea pen-
tru acești cetățeni de a participa la votare în 
secțiile de votare deschise peste hotare.

În decursul a 20 de ani de activitate per-
manentă a Comisiei Electorale Centrale, s-au 
desfășurat 10 scrutine naționale (7 parlamen-
tare, două referendumuri republicane și unul 
prezidențial), fiind organizate secții de votare 
și în străinătate. Aceste secții aparţin circum-

scripţiei electorale a municipiului Chișinău, iar conform prevederilor Codului electoral, competenţa de 
a constitui secţii de votare și birouri electorale în străinătate i-a revenit Consiliului electoral al circum-
scripţiei electorale municipale Chișinău. Din anul 1998 și pînă în 2009 secţiile de votare din străinătate 
se organizau numai pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar din 
anul 2010 s-au deschis secții suplimentare și în alte localități. În felul acesta cetățenilor moldoveni li 
s-au acordat posibilități mai largi de a participa la luarea deciziilor privind treburile din țara lor, nefiind 
constrînși de necesitatea de a se deplasa obligatoriu la misiunea diplomatică sau oficiul consular. 

Din punct de vedere statistic, numărul secțiilor de votare ce se constituiau pînă în anul 2010 putea 
varia de la un scrutin la altul în funcție de numărul misiunilor și oficiilor Republicii Moldova existente 
la acea dată. Astfel, la alegerile parlamentare din 22 martie 1998 și cele parlamentare anticipate din 
25 februarie 2001 au fost deschise 20 de secţii de votare pentru personalul acestor reprezentanţe și 
membrii familiilor lor, precum și pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliți peste hotare. Pentru 
referendumul republican consultativ inițiat de Președintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, din 
23 mai 1999, au fost constituite 21 de secţii de votare, dintre care una pentru prima dată în Republica 
Italiană. În total la acest referendum au participat 1744 alegători aflați peste hotare (la întrebarea supusă 
referendumului au răspuns ,,Da” 1234 de cetățeni, pentru opţiunea ,,Nu” au votat 498 de persoane, iar 
12 buletine au fost declarate nevalabile). La alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au funcționat 
în total 23 de secții, cu două mai mult, datorită deschiderii reprezentanțelor diplomatice în Republica 
Elenă și în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. În cadrul alegerilor parlamentare din 5 
aprilie 2009 și al alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, s-au organizat deja 33 de secţii 
de votare, majorarea datorîndu-se unui număr de 11 secţii constituite pe lîngă ambasadele Republicii 
Moldova deschise în Republicile Azerbaidjan, Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Portugheză, Regatul 
Suediei, pe lîngă secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova în România, consulatul Republicii 
Moldova la Odesa (Ucraina), precum și pe lîngă consulatele generale ale Republicii Moldova la 
Bologna (Republica Italiană) și Istanbul (Republica Turcia)60.

Începînd cu referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 au funcționat și secții 
suplimentare (vezi Anexa nr. 8). Completarea Codului electoral cu prevederea de a fi organizate secții su-
60  În anul 2006, prin decret prezidenţial a fost desfiinţată Ambasada Republicii Moldova în Republica Uzbekistan, cu sediul la Tașkent, atribu-

ţiile acestea fiind preluate de către Ambasada Republicii Moldova la Baku, Azerbaidjan.
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plimentare a fost făcută pentru a veni 
în întîmpinarea cetățenilor care au so-
licitat crearea oportunității de a vota 
nu numai la secțiile deschise pe lîngă 
reprezentanțe, dar și în alte localități 
aflate la mare depărtare. Deși organi-
zarea secțiilor suplimentare necesi-
tă soluționarea mai multe probleme, 
cum ar fi obținerea acordului din par-
tea autorităților statului de acreditare, 
identificarea încăperilor, dotarea și 
aprovizionarea cu materiale electorale 
etc., pentru respectivul referendum au fost constituite suplimentar 43 de secții și birouri electorale, iar 
împreună cu cele 35 secții de pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova 
au funcționat în total 78 secții61 în 30 de state. Cele mai multe secţii de votare au fost constituite în Italia 
(20), după care au urmat România (6) și Federaţia Rusă (5). În Statele Unite ale Americii, Germania, 
Portugalia și 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 și al Irlandei de Nord, Turcia și Ucraina) cîte 
două, în 2 state (Franţa și Spania) cîte 3 secţii de votare. La referendum au participat în total 19707 
cetățeni (au votat ,,Pentru” 19.276 de persoane, ,,Contra” – 397 de persoane, iar 34 de buletine au fost 
declarate nevalabile).

La alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, au fost constituite 75 de secţii de vo-
tare în 30 de state, inclusiv 40 de secţii de votare suplimentare. Comisia Electorală Centrală a stabilit 
organizarea secțiilor de vot suplimentare la propunerea Guvernului, în comun cu Consiliul electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1 și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Euro-
pene. De remarcat că în cadrul acestor alegeri rata de participare la vot a cetăţenilor aflaţi peste hotare a 
crescut substanţial, fiind de circa 3 ori mai mare în raport cu scrutinele desfășurate 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, depășindu-se numărul de 3 mii de alegători stabilit de Co-
dul electoral. De exemplu, în Italia la Roma – 3061 și la Padova – 3202, în Federaţia Rusă la Moscova 
– 3147. De asemenea, la secţia de votare nr. 316 din Paris (Republica Franceză) s-au prezentat la votare 
2525 de cetăţeni, un număr mai mare decît numărul de buletine de vot solicitate. Confruntîndu-se cu 
acest flux neașteptat de votanți, birourile electorale ale secţiilor de votare în cauză au decis să le permită 
votul pe buletine xeroxate pe foi A4. În felul acesta  de dreptul de a alege au uzat 956 de alegători. Însă 
Comisia Electorală Centrală, impusă de prevederea legală de la art. 57 alin. (1) lit. b) din Codul electo-
ral, conform căreia se consideră nevalabile buletinele de alt model decît cel stabilit, a declarat nevalabile 
voturile date pe buletine improvizate. Această acțiune a fost contestată, dar s-a decis că aceste voturi nu 
au influenţat rezultatele finale ale alegerilor și repartizarea mandatelor de deputat.

Conform prevederilor Codului electoral de pînă la anul 2009, președintele și secretarul biroului 
electoral, constituit pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, erau 

61  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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aleși din rîndul membrilor acestuia, iar 
în cazul în care misiunile diplomatice și 
oficiile consulare aveau mai puţin de 3 
lucrători, votarea se efectua prin poștă 
diplomatică, iar buletinele de vot erau 
expediate Comisiei Electorale Centrale 
nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

În anul 2010 Codul electoral a fost 
completat cu un nou articol 291, care pre-
vedea clar paricularităţile de constituire 
și funcţionarea birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate. La refe-
rendumul din 5 septembrie 2010, fiecare 
birou electoral al secţiei de votare din stră-

inătate era constituit dintr-un președinte, desemnat  de șeful misiunii diplomatice ori al oficiului consu-
lar din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale serviciului diplomatic, și din 4 reprezentanţi 
ai partidelor reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fiecare partid. Secretarul era ales din rîn-
dul membrilor biroului electoral.

Comisia Electorală Centrală a acordat o atenţie deosebită instruirii persoanelor care în perioada 
electorală devin funcţionari electorali. Astfel, pentru reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe și 
Integrării Europene (MAEIE) au fost organizate cursuri de instruire de tip BRIDGE după modulele 
„Votarea în afara ţării” și „Educaţia civică” din luna iulie 2010 (2 grupe) și modulul ,,Votarea în afara 
ţării” desfășurat în perioada 5-7 octombrie 2011. În colaborare cu MAEIE și cu susţinerea financiară a 
Consiliului Europei, a fost organizat un seminar de instruire pentru reprezentanţii MAEIE desemnaţi 
în calitate de președinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării 
pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

La fiecare scrutin, birourilor electorale constituite în afara Republicii Moldova le revenea obligaţia 
să întocmească listele electorale pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice și ai 
oficiilor consulare care activau pe teritoriul statului respectiv.62

În listele electorale erau înscriși tot personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare și 
membrii familiilor – cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, alţi cetăţeni ai Republicii Moldova, 
care se aflau la evidenţă consulară permanentă sau temporară, precum și alegătorii care au solicitat 
includerea lor în listele electorale.

Din anul 2010 listele electorale pentru secţiile de votare suplimentare (altele decît cele de pe lîngă 
misiunile diplomatice și consulare) se întocmeau în baza înregistrării prealabile.

Pentru a fi înregistrat, cetăţeanul Republicii Moldova trebuia să completeze un formular de înregis-

62  La alegerile parlamentare din 22 martie 1998 nu a fost întocmită lista electorală pentru secţia de votare nr. 286 deschisă pe lîngă ambasa-

da Republicii Moldova în România, toţi cei 2.079 de votanţi fiind înscriși pe lista suplimentară. Fără liste electorale de bază s-a desfășurat 

scrutinul din 23 mai 1999 (referendum republican consultativ) la secţiile de votare constituite pe lîngă ambasadele Republicii Moldova în 

Republica Bulgaria (24 votanţi), Federaţia Rusă (574 de votanţi), România (729 de votanţi) și Consulatul General la Frankfurt pe Main (31 

de votanţi). În anul 2001 la alegerile parlamentare 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 înscriși în lista suplimentară
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trare on-line și să depună o declaraţie pe propria răspundere, prin care confirma că datele pe care le-a 
indicat sînt autentice și aprobă radierea din lista electorală de bază de la locul domiciliului/reședinţei 
sale pe teritoriul Republicii Moldova. Informaţia privind posibilitatea înregistrării on-line și a perioa-
dei de înregistrare prealabilă la ultimele două scrutine a fost plasată pe site-urile Comisiei Electorale 
Centrale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ambasadelor și consulatelor, cu acest 
scop a fost desfășurată și 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 supli-
mentare din străinătate.

La referendumul din 5 septembrie 2010, pentru prima dată a fost aplicată procedura înregistrării 
prealabile on-line în listele electorale a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, fiind 
utilizată și la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. La referendumul din 5 septembrie 
2010 s-au înregistrat prealabil 660 de cetățeni, iar pentru alegerile din 28 noiembrie 2010 de această 
posibilitate au beneficiat 1488 de alegători aflaţi în străinătate.

Alegătorii, care nu au fost incluși în listele electorale de bază sau nu au solicitat înregistrarea prealabilă, 
dar s-au prezentat la votare în ziua scrutinului, erau înscriși într-o listă suplimentară.

Factorul migraţiei externe ridicate influențează deținerea unor liste electorale precizate la zi. Analiza 
datelor din listele electorale întocmite pentru fiecare scrutin arată că majoritatea 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 liste electorale 
de bază din cei 18419 înscriși. Aceeași situaţie s-a repetat și la scrutinul din 5 septembrie 2010, în liste 
electorale de bază au fost incluși 14081 alegători, dintre care numai 526 au votat în baza lor, iar pe liste 
suplimentare au votat 19179 persoane (vezi Anexa nr. 10).

În vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009, din cele 15 formaţiuni politice 
înregistrate în calitate de concurenți electorali, 6 partide politice au depus demersuri la CEC privind 
acreditarea observatorilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. 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 Democrat din Moldova – 10, Partidul Liberal – 18, 
Partidul Democrat din Moldova – 6, Partidul Popular Creștin Democrat – 5 și Partidul Politic ,,Uniunea 
Centristă din Moldova” – 7. La alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 de către CEC au fost 
acreditaţi în secţiile de votare din străinătate 19 observatori naţionali din partea Partidului Liberal, 5 din 
partea Partidului Liberal Democrat din Moldova și un observator 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 propuși de Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI și 
acreditaţi în secţia de votare nr. 356 din or. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă; 5 cetăţeni români, un 
cetăţean rus și un cetăţean al Regatului Belgiei de la Fundaţia Est-Europeană din Moldova (fără indicarea 
denumirii secţiei de votare), iar din partea Institutului European pentru Moldova un cetăţean francez 
acreditat la secţia de votare nr. 307 din or. Bruxelles, Regatul Belgiei.

Interesul sporit pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, desfășurate 
după cele două scrutine (din 5 aprilie și 29 iulie 2009), s-a manifestat și prin numărul impunător de 
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observatori naţionali acreditaţi, care 
au monitorizat alegerile în secţiile de 
votare constituite în străinătate. Conform 
hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale 
emise în luna noiembrie 2010, au fost 
acreditaţi 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). 
Partidul Liberal a avut 31 de observatori, 
Partidul Mișcarea Acţiunea Europeană 
- 17 și Partidul Naţional Liberal - 4, cîte 
2 observatori naţionali au avut Partidul 

Liberal Democrat din Moldova și Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei”. De asemenea, au fost acreditaţi 
40 de observatori naţionali din partea a trei organizaţii neguvernamentale din străinătate: 
Institutul European pentru Moldova, Reprezentanţa ,,International Foundation for Electoral 
Systems” (IFES) și Fundaţia Est-Europeană din Moldova.

Birourile electorale au întreprins măsurile necesare pentru informarea cetăţenilor Republicii 
Moldova aflați pe teritoriul ţării respective despre timpul și locul unde se va efectua votarea, aveau 
program care să permită acordarea acestei informații. De obicei, aceste informaţii erau afișate la sediul 
secţiei de votare, plasate pe pagina web, transmise și prin intermediul mass-mediei.

La ultimele scrutine, în vederea mobilizării electoratului aflat în străinătate pentru a participa la 
vot, Comisia Electorală Centrală și-a diversificat abordările. De exemplu, în cadrul campaniilor de 
informare pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie și 29 iulie 2009 a fost difuzat un spot social despre 
procedura de vot peste hotarele ţării, a fost tipărită broșura ,,Informaţii utile pentru cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare”. De asemenea, au fost realizate și distribuite 40 de mii de pliante cu adresele 
ambasadelor și 10 mii de buclete. Materialele informative au fost distribuite prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe și al Integrării Europene tuturor reprezentanţelor diplomatice ale RM, 
iar prin intermediul Î.S. „Gările și Staţiile Auto”, Î.S. „Aeroportul Internaţional Chișinău” și Î.S. „Calea 
ferată din Moldova” cetăţenilor moldoveni la ieșirea din ţară. Un alt instrument utilizat de CEC pentru 
informarea alegătorilor a fost pagina web www.voteaza.md lansată în martie 2009.

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

Deoarece, iniţial, Codul electoral nu prevedea expres în baza cărui act de identitate poate vota 
cetățeanul aflat în străinătate, Comisia Electorală Centrală la scrutinul din 2005 a elaborat ș i  aprobat 
prima Instrucţiune cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 
în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova, care enumera actele de identitate 
în baza cărora cetăţeanul poate participa la scrutin în afara țării, acestea fiind: pașaportul diplomatic; 
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pașaportul de serviciu; pașaportul 
cetăţeanului Republicii Moldova; buletinul 
de identitate (numai în statele unde în 
baza acordului cu aceste state se permitea 
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 și completării 
Codului electoral prin Legea nr. 76/2008, 
acest aspect a fost reglementat expres, fiind 
enumerate aceste acte de identitate. Pentru 
a aduce în concordanță documentele sale 
normative, Comisia a elaborat o nouă 
Instrucţiune cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în cadrul secţiilor de 
votare constituite în afara Republicii Moldova, aprobată la ședinţa Comisiei Electorale Centrale din 
27 februarie 2009. Conform noii reglementări, peste hotare se putea vota doar în baza pașaportului 
cetățeanului Republicii Moldova sau cu livretul de marinar.

Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea scrutinului național prevede surse 
financiare destinate activităţii birourilor electorale din străinătate. Datele privind cheltuielile pentru 
asigurarea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării în 
perioada anilor 1998-2010 sînt prezentate în Anexa nr. 7.

La 28 decembrie 2000 Parlamentul a adoptat Legea nr. 1439, prin care a fost completat art. 49 alin. 
(3) din Codul electoral, conform căruia pentru birourile electorale ale secţiilor de votare constituite 
în afara Republicii Moldova se tipăreau buletine de vot cu un supliment de cel mult 5 la sută peste 
numărul de alegători înscriși în listele electorale de bază. Această prevedere a fost aplicată pînă în 
anul 2010. Prin Legea nr. 216 din 17 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, suplimentul de 5 la sută a fost anulat, fiind introdusă o nouă prevedere conform căreia 
tirajul buletinelor de vot se stabilește în funcţie de numărul estimativ de alegători, care era calculat în 
baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și 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.

An de an, începînd cu 1994 și pînă în prezent, numărul alegătorilor care se prezintă la urne în 
străinătate este în creștere continuă. Interesul sporit pentru alegeri a fost manifestat cu o deosebită 
pregnanță la alegerile  parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, cînd Comisia Electorală Centrală 
a primit demersuri de la birourile electorale constituite pe lîngă Consulatul Republicii Moldova la 
Bologna (Republica Italiană) și Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord prin care se solicita prelungirea timpului de votare în secţiile de votare nr. 310 și nr. 
313 din cauza numărului mare de cetăţeni care așteptau să intre în secția de votare întru exercitarea 
dreptului de vot. Conducîndu-se de prevederile legislaţiei electorale și art. 38 din Constituţia 
Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală a hotărît, cu titlu de excepţie, să prelungească 
programul acestor secții cu o oră.
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Încurajarea votului cetăţenilor 
Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul 
sau reședinţa în străinătate constituie 
o modalitate de creștere a participării 
acestora la viaţa politică și de consolidare 
a legitimităţii și reprezentativităţii puterii 
politice. Votul prin corespondență sau 
electronic poate deveni o realitate, care 
va stimula acest interes, iar creșterea 
continuă a voturilor externe reprezentă 
o dimensiune importantă, care ar putea 
înclina balanţa într-o parte sau alta în 

măsură să influenţeze substanţial structura organelor puterii de stat.
La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova, prin demersul 

nr. 2205-81 din 21 octombrie 2014, a transmis Comisiei Electorale Centrale Hotărîrea Guvernului 
nr. 872 din 20 octombrie 2014 cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate. Avînd 
la bază aceste propuneri, Comisia a adoptat la 24 octombrie hotărîrea nr. 2812, prin care a stabilit 
organizarea a 95 de secţii de votare peste hotarele ţării.

Hotărîrea a fost adusă la cunoștinţa Guvernului în scopul demarării procedurilor de identificare 
a sediilor localurilor pentru secţiile de votare din străinătate și remisă Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1 și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene în vederea constituirii secţiilor de votare și birourile electorale ale acestora în termenele 
stabilite de Codul electoral. 

Pentru secţiile de votare constituite în afara ţării, Comisia a tipărit 255303 buletine de vot.
Listele electorale, buletinele de vot, precum și alte materiale și documente electorale au fost 

remise acestor secţii de către Comisia Electorală Centrală în comun cu Ministerul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene.

Pentru monitorizarea procesului electoral în secţiile de votare constituite în afara ţării, Comisia 
Electorală Centrală a acreditat din partea concurenţilor electorali 229 observatori.

În ziua de 30 noiembrie 2014, în secţiile de votare din străinătate s-au prezentat la vot 73329 
alegători.

În cadrul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, în temeiul art. 291 din Codul electoral, în 
afară de secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii 
Moldova, s-au organizat, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare și în 
alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală, la 
propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în 
străinătate și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent.

Imediat după încheierea perioadei stabilite pentru înregistrarea prealabilă (10 mai – 19 septembrie 
2016), Comisia Electorală Centrală a asigurat transmiterea datelor privind numărul alegătorilor care au 
aplicat procedura înregistrării prealabile. La data de 20 septembrie 2016 această cifră constituia 3570 
alegători. De asemenea, CEC a informat autoritatea executivă cu privire la numărul alegătorilor care 
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au votat în străinătate la scrutinul parlamentar 
din 30 noiembrie 2014, această cifră fiind de 
73311.

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1080 din 26 septembrie 2016 
„Cu privire la organizarea secţiilor de votare 
din străinătate”, a fost aprobată lista secțiilor 
de votare propuse pentru a fi organizate în 
străinătate.

 Conducîndu-se de lista aprobată de 
Guvern, Comisia a adoptat la 27 septembrie 
2016 hotărîrea nr. 307, prin care a stabilit 
organizarea a 100 de secţii de votare peste hotarele ţării pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 
2016, mai mult cu 5 secții de votare față de alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Hotărîrea a fost adusă la cunoștința Guvernului pentru demararea procedurilor de identificare a 
localurilor în care să-și aibă sediul secţiile de votare din străinătate și remisă Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1 și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene în vederea constituirii secţiilor de votare și birourilor electorale ale acestora în termenele 
stabilite de Codul electoral. 

Pentru primul tur Comisia a tipărit 270350 buletine de vot destinate votului în străinătate, iar 
pentru turul doi, în urma solicitărilor din partea cetățenilor, Comisia a majorat tirajul pînă la 288850 
buletine. Pentru 95 secții de votare, din cele 100 organizate în străinătate, a fost tipărit numărul maxim 
de buletine de 3000 bucăți pentru o secție, după cum prevede art. 49 alin. (3) din  Codul electoral.

Mai puțin de 3 mii buletine de vot au fost tipărite doar pentru secțiile de votare: 
1) Japonia, Tokyo, secția de votare nr. 1/326 – 500 buletine de vot;
2) Azerbaidjan, Baku, secția de votare nr. 1/338 – 550 buletine de vot;
3) China, Beijing, secția de votare nr. 1/381 – 300 buletine de vot;
4) Turcia, Ankara, secția de votare nr. 1/386 – 2000 buletine de vot;
5) Qatar, Doha, secția de votare nr. 1/409 – 500 buletine de vot.

Pentru anumite secții de votare constituite în afara țării, din partea cetățenilor s-a solicitat un număr 
mai mare de buletine de vot decît numărul maxim permis de 3000, conform prevederilor art. 291 

și art. 49 alin. (3) din Codul electoral. Aceste 
cazuri au fost atestate în secțiile de votare 
constituite în Canada, Federația Rusă, Irlanda, 
Marea Britanie, Republica Federală Germania, 
Republica Franceză și Republica Italiană.

În acest context, relevăm că în cel puțin 2 
dintre aceste țări, Canada și Republica Federală 
Germania, constituirea secțiilor de votare este 
permisă, potrivit legislației naționale a statelor 
respective, doar pe lîngă misiunile diplomatice 
și oficiile consulare.



Astfel, în ziua de 13 noiembrie 2016, la birourile electorale din afara țării au fost depuse sesizări, 
contestații, solicitări privind exercitarea dreptului de vot din partea a 1434 de cetățeni în mod individual, 
iar 2597 de semnături au fost depuse în sesizările colective.

Listele electorale, buletinele de vot, precum și alte materiale și documente electorale au fost trans-
mise secţiilor din străinătate de către Comisia Electorală Centrală prin intermediul Ministerului Afa-
cerilor Externe și Integrării Europene. În ziua de 30 octombrie 2016, în secţiile de votare din străinăta-
te s-au prezentat la vot 67205 de alegători, iar la turul II din 13 noiembrie 2016 – 138720 de alegători, 
număr record de votanți în afara ţării din istoria alegerilor în Republica Moldova. 
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Comisia Electorală Centrală este organ de stat independent, înființat pentru realizarea politicii 
electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor, pentru supravegherea și controlul respectării 
prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Buna organizare și 
desfășurare a alegerilor implică un buget suficient, bine planificat și repartizat pe tipuri de cheltuieli. În 
conformitate cu prevederile Codului electoral, Comisia Electorală Centrală își estimează cheltuielile 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor ordinare și planifică propriul buget anual întocmind 
devize de cheltuieli, acestea fiind aprobate prin hotărîre a Comisiei. Devizul de cheltuieli este remis 
Parlamentului spre aprobare, ulterior fiind inclus în proiectul legii bugetare anuale. Pe parcursul a 20 
de ani de activitate, cheltuielile pentru procesul electoral sînt în creștere continuă, acestea datorîndu-
se modificării Codului electoral, a legilor conexe, precum și schimbărilor esenţiale ale preţurilor și 
serviciilor. 

În tabelele ce urmează sînt arătate cheltuielile pentru fiecare tip de scrutin național care a avut loc 
în perioada 1997 - 2017.

ALEGERI PARLAMENTARE

Alegeri Anul Data Buget - deviz de cheltuieli (lei)

Alegeri parlamentare 1998 22 martie 10000000.00

Alegeri parlamentare 2001 25 februarie 7000000.00

Alegeri parlamentare 2005 6 martie 9599750.00

Alegeri parlamentare 2009 29 iulie 33808356.00

Alegeri parlamentare 2010 28 noiembrie 43132060.00

Alegeri parlamentare 2014 30 noiembrie 44008000.30
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ALEGERI PARLAMENTARE

Alegeri Anul Data Buget - deviz de cheltuieli (lei)

Alegeri parlamentare 1998 22 martie 10000000.00

Alegeri parlamentare 2001 25 februarie 7000000.00

Alegeri parlamentare 2005 6 martie 9599750.00

Alegeri parlamentare 2009 29 iulie 33808356,00

Alegeri parlamentare 2010 28 noiembrie 43132060.00

Alegeri parlamentare 2014 30 noiembrie 44008000.30

ALEGERI LOCALE GENERALE 
Alegeri Anul Perioada Buget - deviz de cheltuieli (lei)

Alegeri locale generale 1999 23 mai 15738577.00

Alegeri locale generale 2003 23 mai 9472387.00

Alegeri locale generale 2007 3 iunie 33933122.00

Alegeri locale generale 2011 5 iunie 58262251.00

Alegeri locale generale 2015 14 iunie 71219160.00
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REFERENDUMURI REPUBLICANE 

Tipul referendumului republican Anul Data Buget - deviz de cheltuieli (lei)

Referendum republican consultativ 1999  23 mai 156140.00

Referendum republican constituțional 2010 5 septembrie 32723964.00

ALEGERI PREZIDENȚIALE 
Tip alegeri Anul Perioada Buget - deviz de cheltuieli (lei)

Alegeri prezidențiale 2016 30 octombrie 99745900.00

Pentru fiecare tip de scrutin cuantumul cheltuielilor diferă, factorii principali ce determină diferențele 
fiind: 1) cuantumul salariului mediu pe economie stabilit de către Biroul Național de Statistică și 2) nivelul 
organelor electorale ce se constituie (în cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor republicane 

și alegerilor prezidențiale  – 
CECE de nivelul II și birourile 
electorale; iar în cazul 
alegerilor locale generale – 
CECE de nivelul II, CECE de 
nivelul I, adică circumscripțiile 
orășenești (municipale), de 
sector, sătești (comunale) și, 
respectiv, birourile electorale). 
De menționat că în cazul 
alegerilor prezidențiale și celor 
locale generale există cheltuieli 
pentru desfășurarea turului doi 
de scrutin. 
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Pentru organizarea și desfășurarea 
alegerilor, Comisia Electorală Centrală 
constituie, cu cel puţin 55 de zile 
înainte de alegeri, circumscripţiile 
electorale care corespund hotarelor 
unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul doi ale Republicii Moldova, 
unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 
municipiilor Chișinău și Bălţi, precum 
și, cu cel puţin 50 de zile înainte de 
alegeri, constituie consiliile electorale de 
circumscripţie.

Comisia Electorală Centrală 
estimează cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și distribuie mijloacele financiare 
prevăzute consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi. Acestea folosesc două resurse principale 
pentru a funcționa: mijloacele financiare alocate de Comisia Electorală Centrală și resurse materiale 
acordate de autoritățile administrației publice locale. Mărimea bugetului alocat consiliilor electorale 
de circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și devizele de cheltuieli, sînt 
stabilite și aprobate de către Comisia Electorală Centrală, iar conform prevederilor Codului electoral, 
consiliile sînt distribuitorii mijloacelor financiare aprobate.

După constituire, consiliul electoral de circumscripţie de nivelul doi, în conformitate cu prevederile 
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor 
consiliilor electorale de circumscripţie, angajează personal în aparatul său de lucru. În componența 
aparatului CECE de nivelul doi este prevăzută unitatea de contabil-șef, precum și unități de contabili 
operatori. Contabilul-șef este responsabil de gestionarea mijloacelor financiare, conform devizului 
de cheltuieli aprobat de către CEC, pentru activitatea în perioada electorală a consiliului electoral 
de circumscripţie de nivelul doi, iar în cazul alegerilor locale generale și a consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul I, și a birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

După angajarea contabililor în aparatele de lucru ale CECE de nivelul doi, Direcția financiar-
economică din cadrul Aparatului CEC prezintă Ministerului Finanțelor actele necesare în vederea 
activării codurilor fiscale. Pentru finanțarea activității organelor electorale constituite, Direcția 
financiar-economică transmite Ministerului Finanțelor sinteza repartizării bugetului pentru efectuarea 
cheltuielilor de organizare și desfășurare a alegerilor.

În baza documentelor transmise pentru finanțarea organelor electorale, Trezoreria de Stat  din 
cadrul Ministerului Finanțelor activează conturile trezoreriale pentru fiecare nivel al organelor 
electorale. Astfel, fiecare consiliu electoral de circumscripție de nivelul doi gestionează mai multe 
conturi trezoreriale. La aceste conturi, consiliul electoral de nivelul doi primește suma alocată pe 
articole de cheltuieli repartizate, conform devizului de cheltuieli efective. 

Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi 
degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări, aprobînd în 
acest sens o hotărîre.

Potrivit Codului electoral, persoanelor degrevate din unităţile bugetare li se menţine salariul la locul 



de muncă permanent și li se plătește, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă 
egală cu 25 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, iar în cazul degrevării din alte 
unităţi decît cele bugetare sau convocării pensionarilor și a persoanelor temporar neangajate în cîmpul 
muncii, acestora li se stabilește, din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o recompensă egală cu 
un salariu mediu pe economie din anul precedent. Pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în 
ziua alegerilor, membrilor nedegrevaţi ai organelor electorale li se stabilește, din mijloacele financiare 
alocate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul 
precedent. De regulă suma alocațiilor pentru recompensa sus-menționată constituie cea mai mare 
parte a cheltuielilor din totalul alocațiilor, fiind în mărime de circa 80% din suma totală, funcționari 
electorali ce primesc recompensă fiind în număr de circa 27 mii.

De menționat că remunerarea funcționarilor electorali a constituit unul dintre subiectele abordate 
în cadrul grupului de lucru interinstituțional privind modificarea Codului electoral și a legislației 
conexe, fiind propuse soluții ce ar avea ca rezultat implementarea unui sistem de recompense pentru 
funcționarii electorali. Printre propunerile înaintate în acest sens pot fi evidențiate următoarele: 
stabilirea recompensei funcționarilor electorali în funcție de numărul secțiilor de votare gestionate 
și al alegătorilor din raza acestora; activitatea în cadrul organelor electorale să fie calificată drept 
muncă prin cumul în cazul funcționarilor publici; neimpozitarea recompensei plătite funcționarilor 
electorali; mărimea recompensei pentru funcționarii electorali să fie una graduală corelată cu funcția 
deținută în cadrul organelor electorale (președinte, vicepreședinte, secretar, membru etc.); alocarea 
de către partidele politice a recompensei pentru funcționarii electorali desemnați în calitate de 
membri ai organelor electorale etc. Unele din propunerile expuse mai sus au fost formulate inclusiv 
de funcționarii electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi în cadrul 
organizării conferinței dedicate analizei post-electorale.

Consiliile electorale de nivelul doi au în gestiune alocații bugetare în vederea efectuării următoarelor 
tipuri de cheltuieli pentru: rechizite de birou, servicii de telecomunicații, servicii de transport, 
deplasări în raza teritorială a CECE, cheltuieli de protocol, lucrări de informatică și calcul, recompensa 
funcționarilor electorali etc. Pentru activitatea consiliilor electorale de nivelul I și birourilor electorale 
ale secţiilor de votare se alocă surse financiare pentru cheltuieli similare activității consiliilor electorale 
de nivelul II. Toate sumele economisite și neutilizate de către organele electorale în perioada electorală 
se fac venit la bugetul de stat. 

Organele electorale, fiind finanțate din bugetul de stat, sînt obligate să asigure corespunderea chel-
tuielilor cu disciplina bugetară și financiară. Evidența contabilă ținută de consiliile electorale de nivelul 
II trebuie să asigure un control sistematic asupra executării devizelor de cheltuieli, stării decontărilor 
cu debitorii și creditorii, integrității resurselor bănești și valorilor materiale. Evidența analitică și sin-
tetică a alocațiilor bugetare este automatizată și se ține în softul integrat de contabilitate de tip 1C, 
care asigură gestionarea și realizarea urmăririi integrate a procesului de evidență contabilă a executării 
devizelor de cheltuieli bugetare de către consiliile electorale. În acest context, fiecare contabil-șef din 
cadrul consiliilor electorale de nivelul doi primește în gestiune pentru perioada activității un laptop, cu  
softul instalat și parola de acces.

După încheierea alegerilor, consiliile electorale prezintă Comisiei Electorale Centrale darea de sea-
mă privind executarea devizului de cheltuieli, raportul financiar asupra gestionării mijloacelor financi-
are alocate pe fiecare tip de instituție cu toate anexele, în cel tîrziu 45 de zile după ziua alegerilor.
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Prin Legea nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, au 
fost operate modificări și la Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, astfel 
începînd cu 1 ianuarie 2016  au intrat în vigoare noile prevederi ale art. 27 „Finanțarea partidelor 
politice din bugetul de stat”. În acest sens, la data de 23 decembrie 2015 Comisia Electorală Centrală, 
prin hotărîrea nr. 4401, a aprobat Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice.

Conform actualei reglementări, partidele politice au dreptul să primească anual finanțare de la 
bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Cuantumul alocațiilor în acest scop se 
aprobă în Legea bugetară anuală. Astfel, în Legea bugetului de stat pentru anul 2016, nr. 154 din 1 iulie 
2016, au fost aprobate alocații în bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru finanţarea partidelor 
politice, în sumă de 39 850 000,0 lei. Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 112 din 18 
august 2016, a aprobat cuantumul subvenţiei lunare destinate finanţării partidelor, proporţional cu 
performanţele obţinute de acestea în alegeri, după cum urmează:

a) pentru alegeri parlamentare din 30 noiembrie 2014, cuantumul subvenţiei lunare pentru 
fiecare vot valabil exprimat a constituit 1,1060957 lei, sumă stabilită conform formulei de 
calcul:

(19925000,00 lei : 1501151 de voturi valabil exprimate) : 12 luni, unde
19925000,00 lei constituie 50% din suma alocaţiei prevăzute pentru finanţarea partidelor politice, 

conform legii bugetare anuale, iar
1501151 reprezintă numărul total de voturi valabil exprimate pentru partidele politice și blocurile 

electorale care au obţinut performanţe în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, 
conform hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3103 din 5 decembrie 2014 „Cu privire la 
totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”, 
fiind exclus numărul de voturi valabil exprimate obţinut de către Partidul Politic „Partidul 
Comunist Reformator din Moldova” – 78716 și cel obţinut de candidaţii independenţi – 18651;

b) pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, cuantumul subvenţiei lunare pentru fiecare 
vot valabil exprimat a constituit 0,4682758 lei, sumă stabilită conform formulei de calcul:

(19925000,00 lei : 3545809 de voturi valabil exprimate) : 12 luni, unde
19925000,00 lei constituie 50% din suma alocaţiei prevăzute pentru finanţarea partidelor politice, 

conform legii bugetare anuale, iar
3545809 reprezintă numărul total de voturi valabil exprimate pentru alegerea consilierilor 

municipali, raionali, sătești (comunali), orășenești, primarilor în primul tur de scrutin, acordate 
partidelor politice și blocurilor electorale, respectiv candidaţilor desemnaţi de către aceștia, 
în cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform datelor extrase din procesele-
verbale cu privire la totalizarea rezultatelor votării, întocmite de organele electorale ierarhic 
inferioare. 

Potrivit pct. 48 din Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice, aprobat prin 
hotărîrea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015, subvenţiile de stat se transferă lunar de către Comisia 
Electorală Centrală pe un cont bancar deschis de către partidul politic, destinat exclusiv subvenţiilor 
de stat. În acest sens, în anul 2016, cincisprezece partide politice, beneficiare de subvenții de la 
bugetul de stat, au prezentat informația privind deschiderea unui cont bancar destinat în exclusivitate 
subvențiilor bugetare. 
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În tabelul ce urmează sînt incluse sumele anuale ce au fost alocate partidelor politice 
beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2016, pentru performanțele obținute 
la alegerile parlamentare din 2014 și alegerile locale generale din 2015:

Partide politice
Alegerile par-
lamentare din 

30.11.2014

Alegerile locale 
generale din 
14.06.2015

Total finanțat

1  Partidul Liberal 2050940,40 2459178,6 4510119,00

2  Partidul Liberal Democrat din Moldova 4276621,68 4254997,68 8531619,36

3  Partidul Democrat din Moldova 3351324,00 4127759,64 7479083,64

4  Partid Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 4352424,6 3135732,36 7488156,96

5  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 3708066,36 2047367,52 5755433,88

6  Partidul Politic „Partidul Nostru”   1965168,24 1965168,24

7  Partid Politic „Partidul Liberal Reformator” 331244,64 693240,24 1024484,88

8  Partidul Național Liberal 91027,20 110930,76 201957,96

9 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 160737,84 118477,56 279215,40

10 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 18051,48 20589,12 38640,60

11 Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova”   26438,88 26438,88

12 Partidul Politic „Democrația Acasă” 32505,96 50759,28 83265,24

13 Mișcarea Social-Politică Republicană „Ravnopravie”*   83828,88 83828,88

14 Partidul Social Democrat 365602,23 18226,23 383828,46

15 Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 8401,90 18226,23 26628,13

Total finanțat partide politice 18746948,29 19130921,22 37877869,51

* Redenumit Partidul Politic „Șor”

Alocațiile bugetare destinate partidelor politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, care 
nu au prezentat datele conturilor bancare destinate în exclusivitate subvențiilor de la bugetul de stat 
pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 2014 și alegerile locale generale din 2015, 
nu au fost repartizate. Respectiv, potrivit pct. 54 din Regulamentul sus-citat, mijloacele financiare 
din bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi 
disponibile pentru a fi utilizate în anii următori și rămîn venit la bugetul de stat. 
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Tabelul ce urmează reflectă datele cu referire la partidele politice care nu au prezentat informația 
cu privire la contul bancar destinat subvențiilor de la bugetul de stat și nu au beneficiat de acestea în 
anul 2016:

Nr. 
d/o Partidele politice

Alegerile par-
lamentare din 
30.11.2014

Alegerile 
locale ge-
nerale din 
14.06.2015

Sumă anuală Sumă anuală

1 Partidul Popular Creștin Democrat 156384,23 3939,14
2 Partidul Politic „Partidul Forța Poporului”* 154831,28

3 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie 369604,09 52557,41

4
Blocul electoral „Alegerea 
Moldovei - Uniunea Vamală”

Partidul Regiunilor din Moldova 365602,26 8288,48

5 Partidul Politic Partidul „Renaștere” 55189,75 15818,36
6 Partidul Politic Pentru Neam și Țară 22524,53
7 Partidul Politic „Patrioții Moldovei” 19883,18 3927,9

8 Blocul Electoral „Platforma Populară Eu-
ropeană din Moldova - Iurie Leancă” Partidul Acțiunea Democratică 34032,35 693240,2

9 Partidul Socialist din Moldova 8299,72
10 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 7271,39
11 Partidul Popular Socialist din Moldova 736,13
  Total 1178051,76 794078,73

* Redenumit Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

Conform datelor din tabel, reiese că executarea bugetului la capitolul subvenționarea 
partidelor politice din bugetul de stat pentru anul 2016 a fost realizat în proporție de 95,05%, 
ceea ce constituie 37 877 869,51 lei. Proporția neexecutată, în mărime de 4,95 %, constituie 
suma de 1 972 130,49 lei.

În conformitate cu pct. 66 din Regulament, lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, partidul 
politic va prezenta Comisiei, în formă electronică, informaţia lunară privind cheltuielile 
partidului din subvenţiile de la bugetul de stat pentru următoarele destinaţii: cheltuieli pentru 
întreţinerea sediilor, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă şi materiale promoţionale, 
cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru telecomunicaţii, cheltuieli pentru 
primirea delegaţiilor din străinătate, plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale 
din care partidul face parte, investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului, 
cheltuieli de birotică, cheltuieli de audit (extern/obligatoriu), cheltuieli pentru organizarea de 
întruniri, manifestaţii publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, 
desfăşurate pe teritoriul ţării. Din cele 15 partide politice care au beneficiat de subvenții de la 
bugetul de stat, pentru anul 2016,  doar 12 partide s-au conformat prevederilor Regulamentului 
sus-numit și au prezentat informația lunară. În tabelul și diagramele ce urmează sînt prezentate 
date cu privire la cuantumul total al cheltuielilor, pe tipuri, efectuate de către partidele politice 
din contul subvențiilor de la bugetul de stat, în anul 2016, precum și ponderea acestora pe 
tipuri, și în total:
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UTILIZAREA SUBVENȚIILOR DIN BUGETUL DE STAT ÎN ANUL 2016

Ponderea în totalul subvențiilor
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PONDEREA PE TIPURI DE CHELTUIELI UTILIZATE DE PARTIDELE POLITICE 
BENEFICIARE DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT ÎN ANUL 2016
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În conformitate cu art.2 alin.(10) 
din Legea bugetului de stat pentru 
anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 
2016 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943), 
Comisiei Electorale Centrale i-a fost 
alocată, pentru finanţarea partidelor 
politice, suma de 40 000 000.00 lei. În 
acest sens Comisia Electorală Centrală a 
aprobat hotărîrea nr. 698  din 31.01.2017 
„Cu privire la stabilirea cuantumului 
lunar al subvenţiilor de la bugetul de stat 
pentru anul 2017 destinate partidelor 

politice conform performanţelor obţinute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și alegerile 
locale generale din 14 iunie 2015”, la fel ca și pentru anul 2016 cuantumul subvenţiilor stabilite au fost 
distribuite 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare și  
50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale. 
Cuantumul subvenţiei lunare destinate finanţării partidelor proporţional cu performanţele obţinute 
de acestea în alegeri pentru anul 2017 s-a efectuat după următoarea formulă:

a) cuantumul subvenţiei lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie 2014 a constituit 1,1102592 lei, sumă stabilită conform formulei 
de calcul:  (20000000,00 lei : 1501151 de voturi valabil exprimate): 12 luni, unde   
20000000,00  lei constituie 50% din suma alocaţiei prevăzute pentru finanţarea partidelor 
politice, conform Legii nr. 279 din 16 decembrie 2016, iar 1501151 reprezintă numărul total 
de voturi valabil exprimate pentru partidele politice și blocurile electorale, care au obţinut 
performanţe la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform hotărîrii Comisiei 
Electorale Centrale nr. 3103 din 5 decembrie 2014 „Cu privire la totalizarea rezultatelor 
alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”, fiind exclus numărul 
de voturi valabil exprimate obţinut de către Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator 
din Moldova” – 78716 și cel obţinut de candidaţii independenţi – 18651; 

b) cuantumul subvenţiei lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile locale generale 
din 14 iunie 2015 constituie 0,4700385 lei, sumă stabilită conform formulei de calcul: 
(20000000,00 lei: 3545809 de voturi valabil exprimate): 12 luni, unde 20000000,00 lei 
constituie 50% din suma alocaţiei prevăzute pentru finanţarea partidelor politice, conform 
Legii nr.279 din 16 decembrie 2016, iar 
3545809 reprezintă numărul total de voturi valabil exprimate la alegerile locale generale 
din 14 iunie 2015 (alegerea consilierilor municipali, raionali, sătești (comunali), orășenești, 
primarilor în primul tur de scrutin) acordate partidelor politice și blocurilor electorale, 
respectiv candidaţilor desemnaţi de către aceștia, conform datelor extrase din procesele-
verbale cu privire la totalizarea rezultatelor votării, întocmite de organele electorale ierarhic 
inferioare. 
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Pentru primul semestru al anului 2017, au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat 20 
de partide politice.

Nr. 
d/o Partidul politic

Alegerile par-
lamentare din                                        

30.11.2014
Suma semestrială

Alegerile loca-
le generale din                                                

14.06.2015 
Suma semestrială

Total finanțat
(lei)

Semestru I
1 Partidul Liberal 1029330,18 1234217,64 2263547,82

2 Partidul Liberal Democrat din Moldova 2146359,72 2135507,04 4281866,76

3 Partidul Democrat din Moldova 1681969,38 2071648,50 3753617,88

4 Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 2184403,86 1573767,78 3758171,64

5 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 1861011,96 1027537,02 2888548,98

6 Partidul Politic Partidul Nostru   986282,70 986282,70

7 Partidul Politic ”PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” 166245,78 347924,82 514170,60

8 Partidul Național Liberal 45684,96 55674,18 101359,14

9 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 80671,44 59461,74 140133,18

10 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 9059,70 10333,32 19393,02

11 Partidul Politic ”Casa Noastră – Moldova”   13269,18 13269,18

12 Partidul Politic ”Democraţia Acasă” 16314,12 25475,16 41789,28

13 Partidul Politic „Șor”   42072,18 42072,18

14 Partidul Social Democrat 183489,18 9147,42 192636,60

15 Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 4216,74 9147,42 13364,16

16 Partidul Acţiunea Democratică 17080,20 347924,82 365005,02

17 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie 185497,68 26377,62 211875,30

18 Partidul Politic ”Platforma Demnitate și Adevăr” 77707,02   77707,02

19 Partidul Regiunilor din Moldova 183489,18 4159,86 187649,04

20  Partidul Popular Creștin Democrat 78486,42 1977,00 80463,42

Deoarece la data adoptării hotărîrii nu au prezentat informația cu privire la datele bancare ale 
contului destinat în exclusivitate subvențiilor de la bugetul de stat, 6 partide politice nu au beneficiat 
de respectivele subvenții:

Nr. 
d/o Partidul politic

Alegerile  
parlamentare  

din 30.11.2014

Alegerile  
locale generale  
din 14.06.2015

Sumă semestrială Sumă semestrială
1 Partid Politic Partidul ”RENAȘTERE” 27698,75 7938,95
2 Partidul Politic Pentru Neam și Țară 11304,66  
3 Partidul “Patrioții Moldovei” 9979,01 1971,34
4 Partidul Socialist din Moldova   4165,48
5 Partidul Politic “Partidul Legii și Dreptății”   3649,38
6 Partidul Popular Socialist din Moldova   369,45
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Analizînd sumele cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat alocate partidelor politice, se 
constată că cea mai mare pondere este deținută de cheltuielile pentru materiale promoționale și presă 
(circa 33,80%), cheltuieli pentru întreținerea sediilor (25,51%) și cheltuielile de personal (22,86%).

 
Ponderea cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat  

pentru semestrul I al anului 2017
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 Statul garantează realizarea 
drepturilor electorale și politice ale 
participanţilor la procesul electoral, 
asigurînd un sistem eficient de recurs 
împotriva tentativelor de suprimare a 
drepturilor garantate.

Situaţii de conflict între participanţii 
la relaţiile de drept electoral sînt 
inevitabile în cursul oricărei campanii 
electorale. Acest fapt nu trebuie calificat 
drept o verigă slabă a sistemului electoral, 
ci, dimpotrivă, reprezintă manifestarea 
de atitudine, implicare faţă de procesul 

electoral.
Orice scrutin se desfășoară în condiţii de competitivitate între principalii actori ai procesului 

electoral – concurenţii electorali. Astfel, este logic și firesc ca fiecare concurent 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 organele electorale. Or, în mare parte, 
de acţiunile și deciziile acestora depinde realizarea drepturilor politice ale concurenţilor electorali.

În același timp, cei care decid asupra modului de formare a puterii de stat – alegătorii, trebuie să 
aibă certitudinea că procesul electoral se desfășoară pe principii de legalitate, echitate, admisibilitate 
și maximă transparenţă, iar în condiţiile în care principiile de drept nu sînt garantate, să fie abili de a 
contesta iregularităţile admise în faţa unei instituţii judiciare competente.

Făcînd o retrospectivă asupra amendamentelor la legislaţia electorală ce vizează domeniul 
examinării și soluționării contestațiilor, în decursul celor 20 de ani, remarcăm următoarele.

La capitolul subiecţii cu drept de a depune contestaţii, legislaţia electorală nu a suferit modificări, 
acest drept fiindu-le garantat atît alegătorilor, cît și concurenților electorali. În urma unei analize asupra 
categoriei de autori și a numărului contestaţiilor depuse de către aceștia la Comisia Electorală Centrală 
în perioada organizării scrutinelor din 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 și 2016, se constată 
următoarele cifre:

•• alegerile locale generale din 03.06.2007 – la CEC au fost depuse 267 de contestaţii, dintre care: 204 
din partea concurenţilor electorali, 63 din partea alegătorilor
•• alegerile parlamentare din 05.04.2009 – 186 de contestaţii, dintre care: concurenţi electorali – 167, 
alegători – 4, alţi subiecţi – 15;
•• alegerile parlamentare anticipate din 29.07.2009 – 74 de contestaţii, dintre care: concurenţi 
electorali – 70, alegători – 1, alţi subiecţi – 3;
•• referendumul republican constituţional din 05.09.2010 – 10 contestaţii, dintre care: participanţi la 
referendum – 9, alţi subiecţi – 1;
•• alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 – 89 de contestaţii, dintre care: concurenţi 
electorali – 69, alegători – 8, alţi subiecţi – 12;
•• alegerile locale generale din 05.06.2011 – 108 contestaţii, dintre care: 47 din partea concurenţilor 
electorali, 7 din partea alegătorilor, alţi subiecţi – 54;
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•• alegerile parlamentare din 30.11.2014 
– 78 de contestații, acestea fiind din 
partea concurenților electorali;
•• alegerile locale generale din 
14.06.2015 – 74 de contestații, toate 
fiind depuse de concurenții electorali;
•• alegerile prezidențiale din 30.10.2016 
–  52 de contestații, dintre care: 8 
contestații au fost depuse de către 
alegători, 41 – de concurenții electorali; 
1– de către persoane neavenite și 2 de 
către persoane neîmputernicite.
De menţionat că o problemă cu care 

se confruntă organele electorale la capitolul „subiecţii unei contestaţii” este situația cînd contestatarii, 
fiind subiecți cu drept de a depune contestații, nu indică ce drept/drepturi sau interese legitime le-au fost 
lezate prin adoptarea unei hotărîri, săvîrșirea sau abţinerea de la săvîrșirea unor acţiuni, ceea ce conduce 
la „abuz” de drept din partea unor subiecți care „bombardează" organele electorale cu pretenții nefondate. 

De la adoptarea Codului electoral și pînă în prezent, prevederile legislaţiei electorale referitoare la 
obiectul unei contestaţii au suferit mai multe modificări, prin care a fost lărgită aria obiectului. Iniţial, 
alegătorii sau concurenţii electorali puteau contesta doar acţiunile și hotărîrile organelor electorale. 
Ulterior, obiectul contestaţiei a fost completat prin introducerea pe lîngă „acţiunile” organelor electorale 
și a noţiunii „inacţiunile” acestora. Deoarece majoritatea contestaţiilor ce se depuneau vizau acţiunile și/
sau inacţiunile concurenţilor electorali, obiectul contestaţiei a fost completat și în acest sens.

În prezent, în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul electoral, pot fi contestate:
a) acţiunile/inacţiunile și hotărîrile organelor electorale;
b) acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali.
Cu referire la obiectul contestației, de cele mai multe ori Comisia a fost sesizată asupra încălcării 

legislaţiei electorale privind:
a) exercitarea dreptului la vot;
b) erorile comise la înscrierea datelor despre alegători în listele electorale;
c) modalitatea de efectuare a agitaţiei electorale de către concurenţii electorali, inclusiv în ziua 

alegerilor și cea precedentă zilei alegerilor;
d) modalitatea de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori și de către mijloacele de 

informare în masă scrise;
e) libertatea de exprimare, inclusiv acțiunile de defăimare sau denigrare a concurentului electoral;
f) nereflectarea în rapoartele financiare a cheltuielilor suportate în campania electorală, sau reflectarea 

unor informaţii neveridice;
g) finanţarea și susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale; 
h) utilizarea în campania electorală a fondurilor financiare și materialelor nedeclarate;
i) utilizarea resurselor administrative;
j) nesuspendarea din funcţie a candidaţilor/concurenţilor electorali, sau realizarea atribuţiilor de 

serviciu în condiţiile suspendării din funcţie;
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k) modul de constituire a organelor electorale ierarhic inferioare, precum și acţiunile/inacţiunile 
altor instituţii/organizaţii etc.

La prima vedere Codul electoral indică 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 acestora (ex.: contestarea acţiunilor unor membri ai 
organelor electorale/candidaţilor de pe lista concurenţilor electorali/acţiunilor unor instituţii, 
organizaţii publice sau private, camuflarea campaniei electorale în cadrul blocurilor de știri etc.). 
În aceste condiţii, pe de o parte, s-ar 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. Pe de altă parte, detalierea 
acțiunilor/inacțiunilor, ce pot forma obiectul contestației, poate conduce la astfel de acțiuni din 
partea concurenților electorali prin care să se încalce cadrul legal și totodată să le permită să se 
eschiveze de la răspundere.

Pornind de la prevederile art. 65 alin. (5) din  Codului electoral, contestaţia se întocmește în formă 
scrisă și trebuie să conţină descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, 
cerinţele contestatarului, semnătura și datele de identitate ale persoanei care o depune63.

În mare parte, autorii contestaţiilor ţin cont de cerinţele specificate la art. 65 alin. (5) din Codul 
electoral. Cu toate acestea, 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 uneori, în cazul prezentării anumitor probe, acestea se dovedesc a fi de o proastă calitate sau nu 
corespund cerințelor de admisibilitate și pertinență64 (ex.: înregistrările audio/video, fotografiile, 
xerocopiile). 

În consecinţă, organele electorale întîmpină dificultăţi la administrarea probelor, iar acest fapt 
cauzează tergiversarea examinării contestaţiilor, avînd o influență negativă asupra operativităţii 
soluţionării acestora. Întrucît probele reprezintă una dintre cerinţele pe care trebuie să le conţină 
o contestaţie, iar de prezenţa și calitatea acestora depinde în mare măsură procesul de examinare 
a contestaţiilor, organele electorale sînt puse în situaţia de a solicita contestatarului prezentarea 
probelor/suplinirea acestora, deoarece respectarea acestei condiții este pusă pe seama părţii care 
depune contestaţia, cu excepția cazurilor cînd se contestă hotărîrile organelor electorale, sarcina 
probării legalității revenind acestor organe.

Cu referire la termenul de depunere a contestației, în toate cazurile, acesta este de 3 zile calendaristice 
de la data săvîrșirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Calcularea termenului de 
depunere începe cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrșită acţiunea, a fost identificată inacţiunea 
sau a fost adoptată hotărîrea. 

Modificările operate la Codul electoral în iunie 2010 au avut un impact pozitiv în ceea ce privește 
modul de calculare și determinare a momentului depunerii contestaţiei. Astfel, pentru prima dată, s-a 
precizat că termenul se calculează în zile calendaristice și el începe să curgă în ziua imediat următoare 
celei în care a fost săvîrșită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea (anterior, 

63 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, cu modificările ulterioare

64  Pct. 8 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, 

aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010 cu modificările ulterioare. 
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termenul se calcula în zile, din această cauză nu era clar dacă să se calculeze ca intrate în termen zilele 
de  odihnă sau de sărbătoare).

Contestațiile obiectul cărora este neincluderea sau excluderea din lista electorală sau împotriva 
altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alți alegători în listă se depun la organele 
electorale cel tîrziu în ziua precedentă alegerilor (art. 40 alin. (2) din Codul electoral).

De remarcat modificarea recentă a Codului electoral, prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017, conform 
căreia acțiunile și hotărîrile Consiliului Coordonator al Audiovizualului (de competența căruia este 
examinarea contestațiilor privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii naționali) pot 
fi contestate, la fel, în termen de 3 zile calendaristice. Anterior modalitatea și termenul de contestare a 
acțiunilor și hotărîrilor Consiliului era reglementată doar de Codul Audiovizualului.

În majoritatea cazurilor, termenul de prescripţie pentru depunerea contestaţiilor este respectat de 
către contestatari, fiind cunoscute doar un număr nesemnificativ de cazuri în care contestaţiile au fost 
respinse, ca fiind depuse tardiv.

În ceea ce privește termenul de examinare a contestaţiilor, Codul electoral prevede:
a) 3 zile calendaristice (de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor) – examinarea 

contestaţiilor privind acţiunile/inacţiunile și hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie și 
ale birourilor secţiilor de votare;

b) 5 zile calendaristice (de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor) - examinarea contestaţiilor 
privind acţiunile/inacţiunile și hotărîrile Comisiei Electorale Centrale;

c) 5 zile calendaristice (de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor) - examinarea contestaţiilor 
de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului privind reflectarea campaniei electorale de 
către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova;

d) 5 zile calendaristice (de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor) - examinarea contestaţiilor 
privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali;

e) în 24 de ore de le depunere se examinează contestațiile depuse la organele electorale obiectul 
cărora este neincluderea sau excluderea din lista electorală sau împotriva altor erori comise la 
înscrierea datelor despre sine sau despre alți alegători; 

f) în aceeași zi se examinează contestațiile depuse la instanța de judecată în ziua alegerilor;
g) odată cu confirmarea legalității alegerilor și validarea mandatelor se examinează contestațiile 

depuse împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor;
h) nu sînt supuse unui termen de examinare contestațiile care vizează finanțarea campaniilor 

electorale.
Deși prin Legea nr. 154/2017 la capitolul Proceduri judiciare au fost introduse amendamente, 

modalitatea de depunere și examinare a contestațiilor depuse ulterior zilei alegerilor așa și nu a fost 
reglementată. Or, în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al țării desfășurate în anul 2016, de 
către cetățenii din afara țării au fost depuse contestații (cu toate că nu au întrunit condițiile de formă și 
conținut) atît în ziua votării, cît și ulterior acesteia. Ca rezultat,  Curtea Constituțională, prin Hotărîrea 
nr. 34 din 13 decembrie 2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de 
Președinte al Republicii Moldova65, a recomandat Parlamentului să reglementeze separat și explicit 
procedurile de examinare a contestațiilor pentru diverse tipuri de scrutine. În aceeași ordine de idei, 
Curtea a solicitat Parlamentului să reglementeze diferențiat procedurile de examinare a contestațiilor 

65 Hotărîrea CC nr. 34 din 13 decembrie 2016 http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=adrese&docid=100  
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în eventualitatea existenței a două tururi de scrutin, inclusiv a contestațiilor formulate/depuse în ziua 
alegerilor și ulterior acesteia.

Delimitarea competenţelor în procesul de examinare a contestaţiilor
Inițial, în procesul de examinare a contestaţiilor, Comisia Electorală Centrală s-a confruntat 

cu problema delimitării competenţei jurisdicţionale, întrucît contestatarul avea posibilitatea de a 
alege organul electoral la care să depună contestaţia, fără a respecta ierarhia. De asemenea, subiecţii 
electorali dispuneau de posibilitatea alegerii organului competent care să examineze litigiile electorale 
atît pe verticală la nivelul organelor electorale, cît și pe orizontală, adică puteau să aleagă sau să depună 
contestația la un organ electoral, să se adreseze direct în instanţele de judecată.

În acest sens, pentru a evita conflictele de jurisdicţie, au fost definite mai clar responsabilităţile 
organelor care examinează contestaţiile și sesizările prin adoptarea de către Parlament a Legii nr. 119 
din 18 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 
1997, potrivit căreia au fost stabilite următoarele competențe:

1) competenţa organelor electorale – contestaţiile privind organizarea și desfășurarea alegerilor se 
examinează de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora:
•• 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 și 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, organele 
administraţiei publice locale etc.).

Cu toate acestea, la scrutinele din 2011, 2014, 2015 și 2016 adeseori contestatarii adresau contestaţii 
cu același conținut concomitent mai multor organe abilitate cu competenţa de a examina litigiile 
electorale. Astfel, aceeași contestaţie era depusă la biroul electoral, la consiliul electoral și la Comisia 
Electorală Centrală în același timp sau concomitent la unul din organele electorale și în instanţa de 
judecată. Au fost și cazuri cînd contestația a fost depusă și la Comisia Electorală Centrală și la Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului. Acest fapt a influenţat mult asupra operativităţii și eficienţei examinării 
contestaţiilor. Deși contestatarii cunoșteau bine cadrul legal și cui aparține competența de examinare a 
contestațiilor, intenționat le depuneau inclusiv la Comisie, argumentul fiind că în caz contrar contestația 
va rămîne nesoluționată, adică organul electoral ierarhic superior – Comisia Electorală Centrală – ar fi 
în postura de supraveghetor al disciplinei de executare a competențelor altui organ. 

Prin modificările operate la Cod prin Legea nr. 154/2017, legiuitorul a intervenit în atribuirea 
competenței de examinare și soluționare contestațiilor, respectiv examinarea contestațiilor care vizează 
acțiunile/inacțiunile concurenților electorali a fost atribuită instanțelor de judecată, fără respectarea 
procedurii prealabile.
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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 verificării se stabilește 

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

3) restituirea contestaţiei depunătorului – în cazul în care obiectul contestaţiei nu constituie 
contestarea unor acţiuni/inacţiuni ale concurenţilor electorali sau acţiuni/inacţiuni, hotărîri ale 
organelor electorale, pe motiv că este depusă contrar prevederilor art. 65 alin. (1) din Codul 
electoral.

Statisticile privind examinarea și soluţionarea contestaţiilor la scrutinele din 2007, 2009, 2010, 
2011, 2014, 2015 și 2016 sînt reflectate în tabel:

Tipul /anul  
scrutinului

Nr. 
contestațiilor 
recepționate

Hotărîri 
adoptate Remise după 

competență
Soluționate 
prin scrisori Restituite Retrase

Alegerile locale 
generale 2007 267

80 hotărîri:
40 - admise
40 - respinse

99 88 - -

Alegerile  
parlamentare 
2009

186

91 hotărîri (asupra a 107 
contestații):

13 - admise integral
30 - parțial

63 - respinse

25 41 1 9

Alegerile  
parlamentare 
anticipate  2009

74

37 hotărîri (asupra a 50 
contestații)

3 - admise integral
15 - admise parțial

27- respinse

9 16 - 4

Referendumul 
republican con-
stituțional 2010

10

5 hotărîri
1 - admisa parțial

3 - respinse
1- remisa după competență

- 3 1 1

Alegerile 
parlamentare 
anticipate
2010

89

36 hotărîri (asupra a 47 de 
contestații)

21 – admise integral
 8 - admise parțial 

16 - respinse
2 - altă soluție

16 7 17 2

Alegerile  
locale generale 
2011

108

30 hotărări (asupra a 31 de 
contestații)

7 - admise integral 
7 - admise parțial 

15 - respinse
2 - remise pentru examinare 

conform competenței

45 14 15 3
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Alegerile  
parlamentare   
2014

78

36 hotărîri  (asupra a 38 
contestații)

6 - admise integral
7 - admise parțial

25 - respinse

21
1 -  depusa 

concomitent 
în instanță

12 6

Alegerile  
locale generale  
2015

74

19 hotărîri dintre care:
 6 - respinse

 6 – admise  parțial, 
5 - admise integral 

2 - restituite

26 12 14 3

Alegerile  
pentru funcția  
de Președinte  
al Republicii 
Moldova
2016

52

16 hotărîri (asupra 17 
contestații)

2 - admise integral 
2 - admise parțial

2 - încetate
11 - respinse

16 - 13 6

APLICAREA SANCŢIUNILOR PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI ELECTORALE

În cadrul soluţionării contestaţiilor, Comisia Electorală Centrală s-a confruntat cu problema 
determinării competenţei de aplicare a sancțiunilor juridice, întrucît art. 69 din Codul electoral 
stabilește prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a aplica sancţiuni doar faţă de concurenţii 
electorali, însă în unele cazuri în calitate de părţi ale unei contestaţii figurau și alţi subiecţi decît 
concurenţii electorali.

Totodată, prevederile acestui articol au suportat modificări ca rezultat al identificării lacunelor în 
procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul răspunderi juridice, precum și în vederea uniformizării 
cadrului legal pentru asigurarea atingerii scopului unei sancţiuni juridice – educarea și corectarea 
subiecţilor vinovaţi de comiterea încălcărilor electorale și prevenirea săvîrșirii de noi încălcări.

Sub acest aspect, legislaţia electorală a cunoscut mai multe tipuri de sancţiuni aplicate subiecţilor 
care se făceau vinovaţi de comiterea încălcărilor acesteia. Astfel, începînd cu anul 2005 (Legea nr. 176-
XVI din 22 iulie 2005), Codul electoral prevedea două tipuri de sancţiuni, și anume: avertismentul și 
amenda. De observat că sancţiunea sub formă de „amendă” nu și-a găsit aplicabilitate, fiind exclusă, 
prin Legea nr. 79-XVI din 16 aprilie 2006, adică la puţin timp de la introducerea acesteia. 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 examinare a 
contestaţiilor și 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 și de către experţii electorali, în 
opinia cărora Comisia trebuia să dispună de unele pîrghii eficiente pentru a dirija procesul electoral 
în cazul încălcării legislaţiei electorale. Luînd în considerare experienţa diferitor ţări la acest capitol, 
precum și 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 încălcărilor.

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 - 2016 să 
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intervină, în cazul în care era sesizată, 
prin aplicarea măsurilor de sancţionare 
faţă de subiecții procesului electoral ce 
încălcau legislația electorală. În cadrul 
alegerilor din 2009 lipsa competenţei 
organelor electorale inferioare de a 
aplica măsuri de sancţionare subiecţilor 
ce încalcă legislaţia electorală a 
fost remarcată de Comisie. Această 
incapacitate a organelor electorale 
inferioare de tragere la răspundere 
juridică se răsfrîngea negativ asupra 
procesului electoral, în mod special în 
cadrul alegerilor locale generale sau locale noi. De aceea, CEC, după scrutin, a propus Parlamentului 
completarea Codului electoral cu prevederi ce ar stabili pentru consiliul electoral de circumscripţie 
prerogativa de a aplica sancţiuni, întrucît în cazul constatării încălcărilor la examinarea contestaţiilor 
acest organ se dovedește a fi neputincios, iar activitatea sa – ineficientă.

Această lacună a fost înlăturată prin adoptarea Legii nr. 119 din 18 iunie 2010 cu privire la 
modificarea și completarea Codului electoral, care prevedea următoarele:

•• avertismentul se aplică prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale în cazul oricăror alegeri, 
precum și prin hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie – în cazul alegerilor locale;

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

În cadrul  alegerilor din anii 2014-2016, misiunile de observare în rapoartele lor au menționat 
despre ineficiența aplicării avertismentului ca măsură de sancționare, deoarece au fost evidențiate 
cazuri cînd același concurent electoral a fost avertizat de mai multe ori și pentru aceleași acțiuni,  iar 
anularea înregistrării unui concurent este posibilă doar în anumite cazuri expres stabilite, ca urmare 
au recomandat perfecționarea cadrului legal prin identificarea și stabilirea unor sancțiuni graduale. 

Astfel, prin Legea 154 din 20 iulie 2017 au fost introduse norme noi prin care au fost stabilite 5 
categorii de sancțiuni pentru subiecții care încalcă legislația electorală:

•• avertismentul; 
•• anularea înregistrării grupului de inițiativă; 
•• intentarea procesului contravențional conform legislației; 
•• lipsirea de alocații de la bugetul de stat, ca sancțiune de bază sau complementară; 
•• anularea înregistrării concurentului electoral. 

Mai mult,  prin aplicarea repetată a sancțiunii sub formă de avertisment pentru încălcările privind 
finanțarea campaniei electorale, Comisia a fost înputernicită cu dreptul de a lipsi concurentul de 
alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 6 luni pînă la un an, aceasta fiind o sancțiune 
complementară.   

Cu referire la contestarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale emise în perioada electorală, 
instanța de judecată a fost sesizată pe marginea acestora în proporție de 80 la sută. În privința 



rezultatelor examinării contestațiilor de către instanță, majoritatea hotărîrilor CEC au fost menținute 
în vigoare.

În concluzie, existenţa contestaţiilor și implicit a litigiilor în procesul electoral trebuie privită ca 
o parte inerentă a acestui proces. Mai mult, esenţa și complexitatea litigiilor electorale din cadrul 
oricărui scrutin sînt în măsură să contribuie la identificarea lacunelor de drept și la stabilirea nivelului 
de realizare a activităţilor organelor electorale, precum și aprecierea acestora atît la nivel naţional, 
cît și internaţional, fapt care va determina operarea promptă și eficientă a modificărilor legislaţiei în 
domeniu și luarea de atitudine faţă de persoanele care au admis încălcarea principiilor și normelor de 
drept în cadrul acestui proces.
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8.1. ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE PRIVIND  
PERFECŢIONAREA LISTELOR ELECTORALE 

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

Pînă în 2013, obligaţiunea de a întocmi lista electorală și de a înscrie în ea toate datele necesare, cum 
ar fi numele și prenumele, anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al alegătorului, 
era pusă în sarcina primăriei. Tot primăria preciza lista electorală și o transmitea biroului electoral pentru 
verificare și introducerea modificărilor în caz de necesitate. În acest context, Comisia Electorală Centrală, 
la începutul fiecărei perioade electorale aproba modelul listei electorale de care se conduceau toate 
primăriile și care asigura aplicarea uniformă a prevederilor Codului electoral pe teritoriul ţării.

MODEL DE LISTĂ ELECTORALĂ

Însă, începînd cu 2009 Comisia a instituit procedura controlului asupra calităţii listelor electorale și 
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 și 
înlăturarea acestora, pe măsura posibilităților. De asemenea, noua procedură a contribuit la identificarea 
unui șir de probleme tehnico-organizatorice în procesul gestiunii listelor electorale de către organele 
administrației publice locale, cum ar fi: acte de identitate indicate greșit, repetări ale numărului actului 
de identitate în aceeași listă electorală, repetări multiple ale numărului actului de identitate în ansamblu 
pe ţară, includerea repetată a alegătorilor în liste electorale pentru aceeași secție de votare sau pentru 
secții de votare diferite, lipsa unor date din rubrici obligatorii, precum: IDNP, adresă, serie/număr act 
de identitate etc. Astfel, în perioada 2011-2012, în urma analizei listelor electorale datele a circa 6% din 
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numărul total de alegători puteau fi catalogate drept erori. Totodată circa 5% din numărul alegătorilor 
nu se regăseau în listele electorale, deoarece erau plecați peste hotarele țării, deși își aveau înregistrat 
domiciliul sau reședința pe teritoriul republicii. Este de menționat și faptul că procesul anterior de 
elaborare a listelor electorale nu se răsfrîngea și asupra alegătorilor aflați pe teritoriul regiunii din stînga 
Nistrului și, respectiv, nu exista nici o evidență a acelor alegători.

Existența problemelor menționate și necesitatea îmbunătățirii calității listelor electorale au fost 
precondițiile care au impus elaborarea unui nou concept de administrare a listelor electorale, astfel, la 
16 aprilie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 74 pentru modificarea și completarea Codului electoral care 
prevedea că listele electorale sînt întocmite de către Comisia Electorală Centrală, în baza Registrului 
de Stat al Alegătorilor (RSA), constituit în baza Registrului de Stat al Populaţiei (RSP).

Conceput ca unul dintre pilonii de bază ai Sistemului Informatizat de Stat „Alegeri” (SIASA), 
Registrul de Stat al Alegătorilor este un sistem informațional tehnic independent de evidență a 
alegătorilor din Republica Moldova. Sistemul este constituit în baza Registrului de Stat al Populației, 
destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației despre cetățenii Republicii Moldova care 
au atins vîrsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege. În urma realizării unei conexiuni directe 
între sistemele informaționale ale Comisiei Electorale Centrale și ÎS „CRIS „Registru”, Registrul de 
Stat al Alegătorilor, online, zilnic, primește din Registrul de Stat al Populației informația actualizată 
cu privire la cetățenii care au împlinit vîrsta de 18 ani, au decedat, și-au perfectat și/sau modificat 
actele de identitate, numele, prenumele, domiciliul, reședința, data nașterii sau și-au pierdut cetățenia. 
Astfel, în sarcina administrației publice locale a rămas doar procesul de stabilire a sediului și hotarelor 
secțiilor de votare, dar și arondarea alegătorilor la o secție de votare sau alta.

Utilizarea sistemului informațional unic de evidență a alegătorilor pe parcursul ultimelor trei 
scrutine naționale (noiembrie 2014, iunie 2015 și octombrie 2016) asigură o mai bună transparență 
în procesul electoral, excluderea posibilității de votare multiplă, totodată înregistrând sporirea calității 
listelor electorale.

În această ordine de idei, Comisia Electorală Centrală (CEC) întreprinde în continuare acțiuni 
pentru perfecționarea procesului în legătură cu evidența alegătorilor, arondarea acestora la secțiile de 
votare și crearea condițiilor de realizare a dreptului de vot pentru toate categoriile de alegători.  

O analiză cantitativă a listelor electorale suplimentare de la alegerile locale generale din 2011 
și 2015 contribuie la formularea unor concluzii și recomandări, în vederea optimizării gestionării 
datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor. Dat fiind particularitățile de includere a alegătorilor în 
listele electorale pentru alegerile locale (neaplicarea procedurii de vot în baza declarației de ședere; 
restricțiile privind eliberarea certificatului pentru drept de vot și votarea unor categorii speciale de 
alegători: militari, persoane aflate în instituții medicale cu staționar de zi, persoane aflate în instituții 
penitenciare), comparația a fost efectuată între datele privind numărul de persoane înscrise în listele 
electorale de bază și cele suplimentare de la alegerile locale generale consecutive (alegerea primarilor): 
2011 și 2015. Astfel, comparativ cu anul 2011, la alegerile locale din 2015, numărul de alegători incluși 
pe listele suplimentare s-a redus de la 1,4%  la 0,9%.

Total republică
Alegeri locale (primari) 2011 Alegeri locale (primari) 2015

alegători LB alegători LS % alegători LB alegători LS %
2677103 37490 1,4 2814262 25258 0,9

Diferența 137159 -12232 -0,50%
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Sau, dacă urmărim evoluția listelor suplimentare pe parcursul a 4 scrutine locale generale, putem 
evidenția o diminuare considerabilă a numărului de alegători incluși în listele suplimentare:

EVOLUȚIA CALITĂȚII LISTELOR ELECTORALE 2003-2015

 

Prin prisma unor exemple privind conținutul listelor electorale întocmite de APL, vom accentua 
dinamica modificărilor înregistrate după punerea în aplicare a RSA. Astfel, tabelul de mai jos 
prezintă exemple de erori în listele electorale și rata listei suplimentare cu referire la aceleași primării 
în anul 2012 (LS din 2011) și anul 2015 după alegerile locale.

Primăria

2011 2015

LB LS

Dublări înscrieri Omisiuni date

LB LS

Dublări 
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Omisiuni 
date
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do
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s. Scoreni, 
r. Strășeni

2384 148 (5,85%) 18 2384 4 3296 15 (0,45%) 0 0 0 0

c. Băcioi, 
mun. Chișinău

9769 229 (2,29%) 32 9769 1 10090 296 (2,85%) 0 0 0 0

s. Dezghingea, 
UTAG

2912 311 (9,65%) 89 532 96 4400 74 (1,65%) 0 0 0 0

s. Copceac, UTAG 4662 206 (4,23%) 20 106 806 26 7367 16 (0,22%) 0 0 0 0

or. Căușeni 13981 863 (5,81%) 582 1649 931 128 16433 139 (0,84%) 0 0 0 0
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Odată cu punerea în aplicare a Registrului de Stat al Alegătorilor, listele electorale din 2015 nu 
conțin înscrieri repetate și omisiuni (situația este valabilă și pentru listele electorale de bază de la 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 sau alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016). 

Pentru o viziune completă asupra factorilor ce au influențat diminuarea votanților pe liste 
suplimentare, în tabel au fost incluse și datele privind participarea alegătorilor la alegeri în secțiile 
respective. În majoritatea localităților atestăm diminuarea votanților pe liste suplimentare, totodată 
acest rezultat se datorează și creșterii numărului 
de alegători pe lista de bază. Prin urmare, scăderea 
numărului de alegători pe lista suplimentară 
indică o modificare calitativă a listelor.

Astfel, evidențiem o descreștere de peste 
5–8% în unele liste suplimentare (or. Nisporeni 
– de la 8,87% în a. 2011 la 0,86% în a. 2015; s. 
Dezghingea, UTA Găgăuzia – de la 9,65% în a. 
2011 la 1,65% în a. 2015; s. Căbăiești, r. Călărași 
– de la 7,72% la 0,61%; s. Batîr, r. Cimișlia – de la 
7,12% la 0,05%; com. Bălănești, r. Nisporeni – de 
la 7,49% la 1,12% ș.a.).

Compararea listelor suplimentare și sub 
aspectul ponderii procentului pe extreme (liste 
cu cel mai mic/cel mai mare procent de alegători 
înscriși), de asemenea, denotă creșterea acurateței 
listelor electorale.

Astfel, în alegerile din 2011, numărul listelor 
electorale suplimentare în baza cărora au votat de 
la 0 la 2% de alegători a constituit 688 primării, 
ceea ce reprezintă 76% din numărul total (902 
entități). În alegerile din 2015, acest număr a 
fost de 824 primării sau 91% din total. Numărul 
de liste suplimentare cu peste 4% de alegători 
în alegerile din 2011 a fost de 56, iar în alegerile 
din 2015 a scăzut la 20 (2,2% din totalul de 897 
primării și 5 preturi de sector).

Pentru alegerile din anul 2015, situația s-a 
îmbunătățit substanțial, numărul localităților unde pe listele suplimentare au votat mai mult de 4% de 
alegători s-a redus de aproximativ de 3 ori (de la 56 la 20 localități). 

Cel mai mare număr de alegători pe listele electorale suplimentare este atestat în localitatea Corjova, 
r. Dubăsari (33,18%), ceea ce este explicabil, dat fiind specificul acestei secții.

După cum se vede și din figurile de mai jos, începînd cu 2014, cînd a fost implementat RSA, numărul 
alegătorilor incluși în listele de bază rămîne constant, iar numărul de alegători în listele suplimentare 
variază în raport direct cu numărul de alegători care au votat în afara țării.
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Urmărind evoluția situației alegătorilor în cadrul scrutinelor ce au loc în circumscripție națională, 
comparativ cu datele prezentate de Biroul Național de Statistică, urmărim o scădere substanțială a 
numărului de alegători neatribuiți la secții de votare:
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Totuși, mai există un număr de alegători neatribuiți, ceea ce impune Comisia să întreprindă în 
continuare măsuri de îmbunătățire a procesului de întocmire a listelor electorale și de sporire a calității/
actualizării datelor în Registrul de Stat al Alegătorilor. Printre acestea se numără și procedura de tipărire 
a listelor electorale în 2 etape, în scopul reducerii numărului de alegători în listele suplimentare.

Totodată, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și 
transparente”, Comisia Electorală Centrală beneficiază de suportul Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare  în consolidarea transparenței și incluziunii proceselor electorale în Moldova prin 
intermediul sistemelor informaționale moderne, fapt care va contribui la obținerea unui Registru de 
Stat al Alegătorilor mai exact, în urma îmbunătățirii calității și accesibilității datelor prin: a) reingineria 
sistemelor deținute de Serviciul Stare Civilă, b) implementarea Registrului de Stat al Adreselor 
și c) facilitarea schimbului de date și interoperabilității între diferite instituții publice centrale prin 
intermediul Platformei M-Connect.

http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/operations/projects/effective_
governance/enhancing-democracy-in-moldova-through-inclusive-and-transparent.html

8.2. DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA MODULELOR SISTEMULUI 
INFORMAŢIONAL AUTOMATIZAT DE STAT „ALEGERI”

Odată cu creșterea nivelului de informatizare a societăţii se diversifică formele și metodele 
de organizare și de desfășurare a alegerilor și a referendumurilor. Automatizarea tuturor etapelor 
procesului electoral permite diminuarea substanţială a muncii manuale și eficientizarea controlului 
asupra legalităţii și transparenţei procesului electoral.

Prin adoptarea Legii nr.101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional 
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automatizat de stat „Alegeri” (în continuare – SIASA), a fost conturat clar obiectivul de perspectivă 
al automatizării procesului electoral – alegătorul să poată vota la orice secție de votare indiferent de 
amplasarea ei geografică sau prin intermediul portalului informațional al Comisiei Electorale Centrale, 
firește cu luarea în calcul a specificului scrutinelor naționale și locale. În contextul implementării legii, 
automatizarea proceselor electorale a devenit una din prerogativele de bază în activitatea Comisiei 
Electorale Centrale, iar componenta privind elaborarea și aplicarea modulelor SIASA  este de atunci 
inclusă în toate planurile de activitate ale Comisiei. 

Conceput a fi un sistem modular, SIASA urma să asigure automatizarea unui șir de activități ale 
Comisiei, separate logic în 7 blocuri de funcții:

•• blocul de funcţii „Lista electorală”, care include funcţia de întocmire a listei electorale;
•• blocul de funcţii „Pregătirea”, care include funcţiile de înregistrare a secţiilor de votare, a 

membrilor consiliilor electorale de circumscripţie și ai birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, a membrilor grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului, a observatorilor 
acreditaţi, a reprezentanţilor concurenţilor electorali;

•• blocul de funcţii „Concurenţi”, care include funcțiile de înregistrare în SIASA a concurenţilor 
electorali,  a persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali;

••   blocul de funcţii „Documentarea”, care include funcţii de eliberare a documentelor de 
înregistrare și de acreditare, eliberare a legitimaţiilor persoanelor alese, generare a modelelor 
documentelor de organizare și de dispoziţie (cum ar fi: liste electorale, procese-verbal de 
deschidere a secției de votare, listele membrilor organelor electorale de toate nivelurile, listele 
concurenţilor electorali, listele reprezentanţilor concurenţilor electorali, listele persoanelor de 
încredere ale concurenţilor electorali, listele observatorilor acreditaţi, listele membrilor grupului 
de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului, procesul-verbal al ședinţei organuului central 
(teritorial) al partidului, al altei organizaţii social-politice privind desemnarea candidatului (listei 
de candidaţi), listele de subscripţie, conţinînd numărul necesar de semnături pentru susţinerea 
candidatului independent, actul de înregistrare a candidatului independent, a partidului, a 
membrilor organelor electorale, a persoanelor de încredere ale candidaţilor, a reprezentanţilor 
concurenţilor electorali, a membrilor grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului, 
actul de acreditare a observatorilor, legitimaţia de serviciu a membrului organului electoral, 
procesul-verbal al secţiei de votare privind totalizarea rezultatelor votării, procesul-verbal al 
consiliului electoral de circumscripţie privind totalizarea rezultatelor votării, rapoartele financiare 
prezentate de concurenţii electorali, legitimaţia deputatului, consilierului, primarului și alte 
acte), generare a documentelor tehnologice (cum ar fi: borderoul contestaţiilor și petiţiilor, actul 
privind circuitul buletinelor de vot, raportul biroului electoral, care conţine date privind alegerile 
desfășurate la secţia de votare respectivă, raportul consiliului electoral de circumscripţie, care 
conţine date privind alegerile/referendumul desfășurat în circumscripţia electorală, procesul-
verbal al Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor/referendumului);

•• blocul de funcţii „Votarea”, care include funcțiile de evidență a votării, evidenţă a voturilor 
exprimate pentru candidaţi, votare electronică, calculare a numărului de alegători care au 
participat la votare, totalizare preliminară;

••  blocul de funcţii „Rotaţia”, care include funcțiile de evidenţă a persoanelor eliberate din funcţiile 
elective, evidenţă a persoanelor care pot ocupa funcţia electivă vacantă;
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•• blocul de funcţii „Controlul financiar”, care include funcțiile de control asupra utilizării 
mijloacelor financiare de către concurenţii electorali pe parcursul campaniei electorale, evidenţa 
creditelor acordate de stat, controlul asupra utilizării și rambursării creditelor acordate de stat ș.a.

Tabelul prezintă dinamica dezvoltării și pilotării primei versiuni a SIASA în decursul anilor 2009 – 2012:

Nr.
d/o

Data desfășurării  
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

Pentru realizarea activității de pilotare, din Registrul de Stat al Populației, direct în SIASA erau 
importate datele personale ale alegătorilor din localitatea în care avea loc pilotarea sistemului. Ulterior, 
datele erau contrapuse cu listele electorale prezentate de organele administrației publice locale cu o 
sincronizare a acestora, se excludeau datele ce  lipseau în listele prezentate de APL, iar mai apoi se 
utilizau în ziua alegerilor în secțiile de votare unde se desfășura pilotarea sistemului.  

Punerea în funcțiune a Registrului de Stat al Alegătorilor în 2014 a permis realizarea pilotării SIASA 
la scară națională în cadrul scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014.

Avînd baza de date populată cu datele personale ale tuturor alegătorilor din Republica Moldova, 
o arhitectură compusă din 2 servere web și 2 servere data-base achiziționate și instalate în 2008-
2009, circa 4200 operatori SIASA instruiți, în zilele de 18, 22 și 26 noiembrie 2014 CEC a desfășurat 
testările naționale ale sistemului. Ca metodă de testare a SIASA a fost propusă testarea după principiile 
load și stress. Acestea urmau a fi efectuate în cadrul testărilor naţionale din 18.11.2014, 22.11.2014 
și 28.11.2014. A fost abordată și acceptată metoda respectivă de testare, fiind cea mai rezultativă, 
deoarece s-a preconizat o rată de participare activă din partea operatorilor naţionali de 50% - 80%. 

În calitate de scenariu pentru testare au fost selectate exerciţii practice de test și livrate operatorilor 
în cadrul instruirilor. Sarcina operatorilor era să introducă încontinuu date în sistem în decurs de 
minim 3 ore, parcurgînd diferite etape, similare celor din ziua alegerilor. Însă în timpul efectuării 
testărilor prezenţa în sistem a fost de maxim 1080 utilizatori simultan, ceea ce a reprezentat cca 25% 
din numărul total de operatori, în afară de aceasta ei nu au acţionat conform indicaţiilor și ghidului 
furnizat. Operatorii au introdus doar o parte din datele furnizate și nu au respectat durata de 3 ore, 
indicată de CEC. 

O tentativă de rulare a unui test de stres a fost efectuată cu 14 zile înaintea alegerilor. Comisia a solicitat 
asistența unei companii terțe, cu experiență vastă în domeniul testelor sistemelor informaționale. Însă, 
din cauza termenelor restrînse pentru efectuarea testului de stres, care putea fi critic pentru găsirea 
lacunelor și/sau breșelor de sistem și ar fi permis remedierea posibilelor probleme ce ar fi depistate, 
compania nu a acceptat efectuarea testului, motivul invocat de refuz fiind presiunea și responsabilitatea 
mult prea mare și termenele mult prea restrînse.
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Cu toate acestea, SIASA a funcţionat în regim normal pe întreaga perioadă a zilei alegerilor, cu 
excepţia a aprox. 3 ore de indisponibilitate parţială (8:30 – 11:45). Astfel, s-a adeverit că serverele 
destinate bunei funcţionări a sistemului nu au fost capabile să prelucreze fluxul de date venite de la 
operatori. Numărul utilizatorilor simultani conectaţi la sistem a fost în jur de 4127 și s-a menţinut 
practic pe toată durata zilei. Problema indisponibilității parțiale a fost soluționată datorită faptului 
că, în comun cu specialiștii tehnici CTS, în regim de maximă urgenţă, în timp real, au fost configurate 
și instalate servere WEB suplimentare (6 unităţi), pentru majorarea capacităţii de procesare de la 
56 miezuri CPU existente cu 76 miezuri CPU, care în sumă constituiau 132 miezuri CPU pentru 
rularea ulterior normală a SIASA. Dar și datorită faptului că a fost reconfigurată metoda de balansare 
și distribuire a traficului intranet către SIASA (reconfigurarea metodei de balansare de la virtuală la cea 
fizică pe serverele amplasate în data-centrul CTS). Această metodă de balansare s-a adeverit a fi mai 
eficace pentru o astfel de cantitate de solicitări. 

Din figura de mai jos se vede că, după ce capacitatea serverelor WEB a fost majorată la 132 miezuri 
CPU (8 servere WEB) și a fost optimizată balansarea traficului pe platformele fizice a CTS, începînd 
cu orele 11:45 – 12:00, situaţia s-a normalizat, asigurînd astfel accesul operatorilor la SIASA.

Pilotarea SIASA în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 a permis identificarea unui 
șir de recomandări de îmbunătățire a infrastructurii sistemului, dar și a aplicației ca atare, cum ar fi:

•• revizuirea arhitecturii de servere (dacă este sau nu necesar să fie instalate servere mai performante), 
majorarea capacității de procesare a componentelor hardware (servere) prin conectarea a unui 
număr mai mare de servere;
••pentru perioada electorală, contractarea unei companii IT care ar livra servicii și soluţii complexe 
de locațiune servere și detașare personal tehnic calificat (sisteme de operare, securitate, reţelistică, 
balansare trafic), inclusiv administrare a platformelor instalate pe serverele închiriate;
•• revizuirea și optimizarea funcțiilor de programare învechite utilizate în SIASA (îmbunătăţirea 
tranzacţiilor dintre aplicaţie și baza de date);
•• separarea modulelor SIASA utilizate în ziua alegerilor „Prezenţa la vot” și „Procese-verbale” prin 
dezvoltarea unui subsistem izolat ce ar permite reducerea supraîncărcării sistemului în întregime;
•• contractarea unei companii ce va rula testările load și stress, la solicitare, inclusiv pentru întreaga 
perioadă de îmbunătăţire a SIASA;
•• elaborarea unei interfeţe separate de raportare a datelor complexe pentru ziua alegerilor ș.a.
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Ca urmare a rezultatelor pilotării SIASA la nivel național și în scopul identificării și soluționării 
problemelor întîmpinate în cadrul alegerilor parlamentare (AP) din 2014, în perioada ianuarie - aprilie 
2015 a fost elaborat caietul de sarcini pentru efectuarea unui test de stres al SIASA, fiind identificate 
etapele testării și scenariile de rulare a testelor. Astfel, pînă la alegerile locale generale (ALG) din 
2015, au avut loc 3 faze de testare a SIASA. La primele două etape a avut loc simularea zilei alegerilor 
parlamentare din noiembrie 2014 și aplicarea scenariilor de testare asupra sistemului configurat pe o 
infrastructură de performanță sporită față de cea utilizată în AP 2014, cu analiza comportamentului 
sistemului și identificarea problemelor existente.

Comportamentul serverelor la configurația inițială:

Comportamentul serverelor pe infrastructură cu performanță sporită:

Testul de stres automatizat a permis depistarea breșelor în sistem și identificarea acțiunilor 
cruciale de ameliorare și îmbunătățire a productivității SIASA, fiind enunțate un șir de constatări și 
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recomandări expuse într-un raport executiv, printre acestea fiind și recomandările de reinginerie a 
SIASA prin decuplarea modulelor acestuia și integrarea lor prin intermediul unei arhitecturi de tip 
SOA, optimizarea modulelor ”Prezența la vot” și ”Transmiterea rezultatelor”, implementarea unei 
soluții balansor dedicată care să permită reducerea nominală a încărcării serverelor prin partajarea 
echitabilă a solicitărilor între acestea.

Concomitent cu efectuarea testelor de stres, a fost inițiată procedura de optimizare/decuplare a 
modulelor ”Prezența la vot” și ”Transmiterea rezultatelor”, fiind întocmiți termenii de referință pentru 
modulul nou al SIASA - ”Prezența la vot”, astfel ca aplicația să permită verificarea structurii IDNP-ului, 
introducerea proceselor-verbale pentru fiecare tip de ”subscrutin” (primari locali, primari generali, 
consilieri locali, consilieri raionali, consilieri municipali), verificarea automată a formulei de validare a 
procesului-verbal de numărare a voturilor. 

În lunile mai - iunie 2015 a avut loc dezvoltarea și efectuarea testului de stres al modulelor noi 
”Prezența la vot” A și B – 2 sisteme informaționale interschimbabile, axate pe tehnologii informaționale 
diferite, o soluție constînd în utilizarea resurselor serverelor WEB, iar cealaltă soluție fiind proiectată 
să utilizeze resursele serverelor BD. 

Comportament servere cu aplicații noi:

Aplicațiile noi dezvoltate au adus rezultatul așteptat, astfel, dacă varianta veche de aplicație la o 
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încărcătură de 35 interpelări/secundă încărca procesoarele serverelor pînă la 100% (Fig.1,2), atunci 
aplicațiile nou elaborate, supuse sarcinii de 500 interpelări/secundă, permiteau serverelor să activeze 
în limita admisibilă de încărcare a procesoarelor – 80%.

Decizia de reinginerie a sistemului și suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
în cadrul proiectului „Programul pentru democrația”, a condus la o evoluție impresonantă a 
sistemelor informatice utilizate în cadrul CEC, astfel pe parcursul anilor 2015-2017 a fost dezvoltată 
și implementată o arhitectură de sistem absolut nouă, axată pe principiile arhitecturii divizate pe 
niveluri, arhitecturii bazate pe servicii (SOA), scalabilității și expansibilității, astfel încît în perspectivă 
să corespundă figurii de mai jos:
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Infrastructura a evoluat și ea la rîndul ei din 4 servere fizice în 10 mașini fizice, mediu de virtualizare 
cu 15 mașini virtuale distribuite în 5 subrețele, dar și 7 mașini virtuale plasate într-un mediu externalizat 
cloud, conform schemelor de mai jos:
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Infrastructura nouă permite gestiunea adecvată a sistemului la solicitări înalte chiar și pentru o 
durată de timp mai îndelungată, cum a fost la 13-14 noiembrie 2016 - ziua desfășurării turului 2 de 
scrutin al alegerilor prezidențiale.

După cum a fost menționat, pentru aplicațiile utilizate, dar și pentru paginile web ale Comisiei, au 
fost desfășurate teste de performanță și stabilitate, de asemenea au fost revizuite procedurile de dare 
în exploatare a sistemelor noi, astfel încît aplicațiile nou dezvoltate, înainte de lansarea în producție, 
sînt supuse unui șir de teste de performanță (testarea încărcăturii sistemului - load testing și testarea 
comportamentului sistemului la solicitari mari – stress-testing), dar și teste funcționale, cu semnarea 
ulterioară a acceptanței.

Unele module SIASA au fost reproiectate, iar altele noi au fost elaborate, precum:
•• Modulul „Concurenți”, care în alegerile locale generale din 2015 a permis în termene restrînse 

colectarea și procesarea de către fiecare CECE de nivelul 2 a datelor a 66813 de candidați la toate 
funcțiile elective ce au participat în scrutin;



118

•• Modulul „Buletin de vot”, care permite generarea automatizată a fișierelor cu buletinele de vot 
personalizate pentru fiecare secție de votare și fiecare tip de scrutin, fișierele fiind sistematizate și 
gata pentru a fi transmise spre tipografie;

•• Modulul „Înregistrare prealabilă”, care permite alegătorilor să își exprime voința de a vota pe 
teritoriul unei alte țări. În baza înregistrării prealabile, autoritățile Republicii Moldova încearcă, pe 
căi diplomatice, cu acordul țărilor gazdă, să deschidă secții de votare suplimentare în străinătate.
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•• Modulul „Verificare Liste de Subscripție”, care asigură posibilitatea verificării listelor de subscripție 
prezentate la CEC în susținerea candidaților sau referendumurilor:

•• Modulul de verificare a prezenței la vot în ziua scrutinului, care este utilizat pentru colectarea 
datelor privind prezența la vot a cetățenilor din țară și de peste hotare și excluderea posibilității 
votării multiple, date care, ulterior, prin modulul de prezentare a informației în ziua alegerilor, 
puteau fi prezentate în timp real, creînd posibilitatea de a pune la dispoziție informații privind 
profilul alegătorului (gen, vîrstă, rata prezenței) individual pentru fiecare localitate din Republică, 
dar și în afara țării:
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•• Modulul de perfectare electronică a proceselor-verbale cu rezultatele alegerilor, care permite 
centralizarea și totalizarea preliminară a rezultatelor numărării voturilor din secțiile de votare 
imediat după ce are loc finalizarea propriu-zisă a procesului de numărare a buletinelor de vot.
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•• Modulul de prezentare a rezultatelor preliminare în ziua alegerilor, care permite Comisiei să 
anunţe rezultatele preliminare ale scrutinului în cel mult 3 ore, reducînd la minim erorile legate 
de factorul uman:

•• Modulul „Rotația”, care asigură gestiunea și evidența în totalitate a proceselor de atribuire a 
mandatelor concurenților electorali în funcție de rotația acestora, punînd la dispoziție în regim 
real date privind repartizarea aleșilor pe dimensiunea de gen dar și formațiuni politice:



Datele colectate prin interfețele SIASA se bucură de o mare apreciere din partea centrelor de 
sondare, analiză și cercetare, fiind utilizate ulterior pentru studii comparative:

În prezent Comisia Electorală Centrală utilizează un instrument cu un grad sporit de fiabilitate și 
maturitate industrială, care este capabil să asigure o bună parte din necesitățile de software specializat 
ale instituției.

Totuși, pentru a-și păstra competitivitatea și pentru a face față modificărilor de procese ce au loc în 
cadrul sistemelor electorale, dar și cerințelor în permanentă creștere, ca și orice alt sistem informatic de 
perspectivă, SIASA se află într-o stare permanentă de dezvoltare și adaptare la cerințe noi. Pe parcursul 
următorilor ani urmează a fi dezvoltate module noi, cum ar fi „Controlul Financiar al Partidelor Politice” 
sau componenta „I-Voting”. Prin intermediul platformei MConnect, SIASA urmează a fi interconectat 
cu registre electronice (Registrul de stat al adreselor, Registrul militarilor, Registrul actelor de stare 
civilă) ale altor instituții de stat, cum ar fi: Ministerul Apărării, Agenția Servicii Publice, Ministerul 
Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, ș.a. Totodată, urmare a introducerii sistemului electoral mixt, 
prin Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative, modulele 
SIASA necesită o adaptare a business proceselor pentru a face față noilor realități.
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Conform prevederilor Constituției 
Republicii Moldova, statul garantează 
exprimarea voinței libere a cetățenilor 
prin apărarea principiilor democratice și 
a normelor dreptului electoral. În acest 
context, instruirile electorale suplimentează 
rolul alegerilor ca fiind un garant al 
promovării și transpunerii în viață a acestor 
valori democratice, prin desfășurarea unor 
alegeri libere și corecte. 

Menționăm că necesitatea, dar și 
importanța creșterii profesionalismului 
membrilor organelor electorale prin 

organizarea instruirilor electorale este evidențiată în rapoartele întocmite în urma desfășurării 
misiunilor de observare a alegerilor de către organizații naționale și internaționale. 

Anume în acest scop a fost constituit Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral   
(CICDE) pe lîngă Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova - instituţie care să facă 
faţă acestei provocări, promovînd cultura electorală în întreaga societate, deoarece responsabilitatea 
și competența fiecărui participant la procesul electoral sînt pilonii democrației reprezentative. 
Pentru CICDE este important ca toate persoanele implicate în acest proces să cunoască mecanismul 
desfășurării unor alegeri libere și corecte.

ISTORICUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII INSTRUIRILOR ELECTORALE

La începutul activității Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova (ca organ independent), 
desfășurarea seminarelor de instruire era condiționată de evenimentele electorale. Astfel, după 
constituirea consiliilor electorale de circumscripție, CEC organiza seminare de instruire republicane, 
la care erau invitați președinții și secretarii consiliilor, cu o durată de 1-2 ore. Ulterior, consiliile 
electorale cu suportul și participarea membrilor/funcţionarilor CEC desfășurau seminare la nivel de 
circumscripție pentru președinții și secretarii birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), sub 
formă de prelegere. Membrii organelor electorale inferioare primeau informații privind Programul 
centralizat calendaristic, cu menționarea celor mai importante prevederi legale și cu evidențierea 
atribuțiilor membrilor BESV.

De menționat că numărul funcționarilor electorali ce trebuiau instruiți a crescut semnificativ către 
alegerile locale din 2003, odată cu realizarea reformei administrativ-teritoriale din luna februarie a 
aceluiași an. Astfel, numărul circumscripțiilor electorale de nivelul II a crescut de la 10 la 32, iar a celor 
de nivelul I de la 644 la 898.

Cu suportul Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES), CEC organiza seminare 
de instruire și pentru alți subiecți electorali, spre exemplu - pentru reprezentanții partidelor politice, ai 
organizațiilor social-politice, privind desemnarea persoanelor în calitate de membri ai organelor electorale.

Eforturile CEC nu erau suficiente pentru a acoperi necesarul de instruire în domeniul electoral, lucru 
menționat și în rapoartele observatorilor internaționali. Fiind conștienți de importanța acestui aspect 
al organizării alegerilor, membrii CEC, prin hotărîrea nr.1765 din 8 iulie 2008, au aprobat Strategia 
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de instruire a funcționarilor electorali și de 
educație civică a alegătorilor pentru anii 
2008-2013. Scopul acestui document 
era crearea unui cadru modern și eficient 
pentru instruirea funcționarilor electorali 
și pentru educația civică a alegătorilor. 

Odată cu aprobarea strategiei sus-
menționate și modernizarea procesului 
electoral în general, a fost creată Secția 
educație civică, training-uri și secretariat 
(în 2007) în cadrul Aparatului CEC și 
grație suportului financiar al partenerilor 
de dezvoltare - IFES Moldova, Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) în Moldova, Consiliul Europei, instruirea electorală în Republica Moldova capătă noi valențe. 

Ulterior, CEC a început să organizeze seminare de instruire mai complexe, utilizînd metode in-
teractive de predare, care presupun o învățare prin comunicare și colaborare. Erau folosite tehnici de 
predare cu accent pe „învățarea prin practicare” care oferă participanților oportunități mai mari de 
abordare a aspectelor neclare sau interpretabile. Astfel, în vederea organizării alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010, a fost implementat cel mai amplu program de instruire a mem-
brilor organelor electorale, de la constituirea CEC, utilizînd metode interactive de predare. Cu toate 
că instruirile în cascadă erau mai eficiente, numărul de persoane care activau în calitate de forma-
tori era destul de mic comparativ cu necesarul de resurse umane pentru asigurarea instruirii tuturor 
funcționarilor electorali.

Un succes în evoluția instruirilor electorale reprezentat de implementarea cursurilor tematice de 
tip BRIDGE – seminare de dezvoltare profesională pentru administratorii electorali. BRIDGE este 
un acronim care vine din engleză și înseamnă Crearea resurselor pentru Democrație, Guvernare și Ale-
geri. Aceste cursuri se bazează pe un curriculum elaborat în comun de către Comisia Electorală Aus-
traliană, PNUD, IFES, International IDEA și Diviziunea Asistență Electorală a Organizației Națiunilor 
Unite. BRIDGE utilizează o metodologie bazată pe tehnici de învățare pentru adulți, lucru în echi-
pă și instruire prin practicare. Pe lîngă cunoștințe, metodologia modernă și inovativă, BRIDGE oferă 
participanților posibilitatea de a consolida comunicarea în interiorul organizației sau între mai multe 
organizații, țări și culturi. În Republica Moldova, primul curs de instruire de tip BRIDGE, și anume 
modulul Formare de formatori (TtF), a avut loc în anul 2009. Pe parcursul anilor formatorii BRIDGE 
din Moldova au obținut acreditare internațională de cel mai înalt nivel și au facilitat un număr mare de 
seminare BRIDGE în Moldova, România, Ucraina, Georgia, Turkmenistan și Pakistan.

Probabil cel mai important pas pe care l-a realizat Comisia Electorală Centrală în vederea asigurării 
instruirii funcționarilor electorali, dar și a altor actori electorali, a fost crearea Centrului de Instruire-
Continuă în Domeniul Electoral prin hotărîrea CEC nr.1030 din 9 decembrie 2011.

Această instituție a putut elimina lacunele existente și îmbunătăți calitatea instruirii, avînd ca scop 
inclusiv creșterea credibilității față de organele electorale și întregul proces electoral.
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CICDE: INSTITUȚIE DE INSTRUIRE, EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

Toate activitățile CICDE sînt elaborate și desfășurate în vederea realizării misiunii strategice: „De a 
instrui, educa și cerceta pentru a permite cetățenilor să desfășoare și să participe la alegeri, consolidînd 
în acest mod încrederea populației în procesele democratice” și viziunii: „CICDE este o instituție 
modernă, flexibilă și recunoscută la nivel internațional, ce oferă instruire electorală, educație civică, 
servicii de cercetare și consultanță de cea mai înaltă calitate”.

Patru direcții de bază au fost setate în 
cadrul Planului Strategic CICDE 2016-
2019:

•• Îmbunătățirea, diversificarea și 
inovarea serviciilor de instruire – 
servicii de instruire, complexe și 
inovative, în domeniul democrației 
participative organizate la 
nivel național și internațional. 
Îmbunătățirea și consolidarea 
curriculei existente de instruire 
pentru toate grupurile, diversificarea 
programelor pentru subiecte care au 
tangență cu procesul electoral (mass-media, ONG-uri, partide politice, observatori, etc.), cu 
accent pe implicarea femeilor în procesul de instruire.

•• Dezvoltarea serviciilor de cercetare și consultanță – pregătirea portofoliului de produse de instruiri 
necesare care să fie oferită la nivel național și internațional. Transformarea într-un centru de 
referință și cercetare la nivel național și internațional implică și o dezvoltare a bibliotecii on-
line care să ofere posibilități de cercetare în domeniu și să fie accesibilă pentru mai multe 
categorii de persoane.

•• Comunicarea, creșterea gradului de conștientizare și promovare a rolului CICDE – dezvoltarea 
CICDE în calitate de brand și sporirea informării publicului cu privire la democrația 
participativă.

•• Dezvoltarea instituțională – 
atragerea și menținerea unei echipe 
profesioniste, fiind  probabil unul 
din cele mai importante aspecte 
și mai provocator, dar care este 
indispensabil pentru o bună și o 
continuă dezvoltare. 

Eforturile CICDE sînt concentrate 
pe consolidarea poziției pe plan 
național, regional și internațional 
pentru a promova valorile democrației 
participative și alegerile libere și corecte. 
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OFERIREA SERVICIILOR 
DE INSTRUIRE DE 
CĂTRE CICDE ÎN 
CADRUL CAMPANIILOR 
ELECTORALE

Centrul de Instruire și-a început 
activitatea propriu-zisă în 2013, 
avînd la bază un cadru legislativ 
ajustat necesităților de instruire 
din domeniu, tehnici de instruire 
moderne pentru adulți, deja 
implementate și aplicate de CEC. 
Echipa CICDE a fost formată din 
7 persoane angajate permanent, care este suplimentată în perioada electorală cu formatori și alte 
persoane contractate.

În perioada 2013-2017 CICDE a oferit servicii de instruire în cadrul a 3 scrutine naționale 
diversificînd programele de instruire pentru tot mai mulți actori electorali: pentru alegerile parlamente 
din 2014 de instruire au beneficiat 6 categorii de actori electorali, iar în cadrul alegerilor prezidențiale 
din 2016, această cifră a ajuns la 14. Subiecți precum reprezentanții mass-media, judecători, secretarii 
consiliilor locale, ONG etc. au început să beneficieze de instruirile oferire de CICDE.

Au fost create condiții favorabile de trecere la metodologia de instruire care prevede desfășurarea 
seminarelor direct de către formatori profesioniști în domeniul electoral. Această abordare este înalt 
apreciată în practica internațională, fiind una eficientă în asigurarea uniformității mesajelor transmise 
către participanți. 

Debutul CICDE a fost marcat de elaborarea programelor de certificare pentru membrii consiliilor 
electorale de circumscripție (CECE) și pentru funcționarii electorali din cadrul birourilor electorale 
ale secțiilor de votare (BESV). 

CECE constituite în vederea organizării și desfășurării alegerilor au fost instruite în componență 
deplină – cca 300 persoane pentru fiecare scrutin. 

Membrii BESV constituie cel mai 
numeros grup care beneficiază de 
instruirile oferite de CICDE. Numai 
în anul 2014 peste 10000 de persoane 
au trecut cursuri de instruire în cadrul 
Programului Național de Instruire și 
Certificare a Potențialilor Membri ai 
BESV.

În vederea identificării și formării 
inițiale a formatorilor, de la crearea 
Centrului de Instruire și pînă în prezent 
au fost organizate mai multe seminare 
de formare de formatori (ToT-uri) cu 



128

durata de o săptămînă, timp în care 
participanții au fost familiarizați cu 
metodologia de instruire aplicată de  
CICDE, dar și cu principalele prevederi 
legale în domeniu (proceduri electorale).

În cei 4 ani de activitate propriu-zisă, 
mai mult de 40 de mii de funcționari 
electorali, subiecți implicați în procesul 
electoral au participat la cursuri de 
instruire organizate de CICDE, pentru 
ca aceștia să-și cunoască atribuțiile și 
responsabilitățile în cadrul procesului 
electoral.

Agenda instruirilor pentru membrii organelor electorale permite participanților să înțeleagă 
atribuțiile acestora prevăzute de legislația electorală (Codul electoral, regulamentele și instrucțiunile 
Comisiei Electorale Centrale), să-și formeze dexterități de completare a documentației electorale 
și de realizare a procedurilor electorale. Astfel, formatorii transmit nu doar informații, participanții 
acumulînd competențe și atitudini, datorită metodelor de instruire interactive pentru adulți.

În 2014 au fost puse bazele unei noi metodologii de instruire –  instruirile la distanță pe platforma 
de E-learning a Centrului de Instruire. Această platformă a fost creată cu scopul de a face mai accesibilă 
instruirea în domeniul electoral. Platforma oferă mai multe module tematice de instruire - pentru 
funcționari electorali, observatori, operatori, dar și alți subiecți ai procesului electoral. Astfel, în prezent 
sînt accesibile 20 cursuri care pot fi accesate de pe pagina web a CICDE (www.e-learning.cicde.md).

În cadrul scrutinului prezidențial din 2016, platforma E-learning s-a dovedit a fi un mijloc eficient 
de instruire a aparatului organelor electorale (operatorii SIASA) și a membrilor birourilor electorale 
ale secțiilor de votare din străinătate.

ACTIVITATEA CICDE ÎN AFARA CAMPANIEI ELECTORALE

Pilonii de bază ai activității CICDE vizează implementarea programelor de educație electorală 
și realizarea cercetării în domeniul 
electoral.

Una din realizările de importanță 
majoră pentru CICDE este reprezentată 
de proiectul „Democrația se învață”, 
avînd ca grup-țintă elevii cu vîrsta 
cuprinsă între 14-17 ani. Proiectul a 
fost inițiat în 2015 și pînă în prezent au 
fost desfășurate două ediții ale acestuia. 
În cadrul proiectului au fost instruiți 
peste 5000 de elevi privind importanța 
participării fiecărei persoane, indiferent 
de vîrstă, la viața comunității sale. 
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Instruirile sînt desfășurate prin 
intermediul unor metode de instruire 
interactivă, bazată pe principiile 
educației non-formale.

Un proiect de educare și cercetare 
în domeniul electoral, deja la nivel 
universitar, a debutat în 2015 – 
programul de masterat ”Management 
politic și electoral”, organizat în cadrul 
Universității de Stat din Moldova și 
în parteneriat cu această instituţie. 
Acest  program permite studenților 
să beneficieze de cunoștințe teoretice 
și practice în domeniul electoral, cursurile fiind  predate atît de teoreticieni, cît și practicieni - experți 
în domeniul electoral. Cursul de masterat reprezintă și o oportunitate pentru formatorii CICDE de a 
se specializa în acest domeniu. Prima promoție de masteranzi a absolvit programul în luna iulie 2017.

Încurajarea și promovarea accesibilității și egalității de gen în procesul electoral sînt valori de 
bază promovate de CICDE. În acest sens, au fost organizate sesiuni de instruire pentru persoane cu 
diverse tipuri de dizabilități avînd ca scop informarea acestui grup-țintă privind procesul electoral per 
ansamblu, promovarea participării acestora în cadrul alegerilor și asigurarea dreptului la vot pentru 
persoanele cu nevoi speciale. De asemenea, în parteneriat cu Alianța INFONET, au fost realizate un 
șir de filme metodico-didactice cu privire la accesibilitatea secțiilor de votare. Filmulețe sînt utilizate 
de CICDE inclusiv în cadrul instruirilor pentru funcționarii electorali în vederea atenționării acestora 
privind importanța amenajării corecte a secțiilor de votare și referitor la acțiunile pe care trebuie să le 
întreprindă pentru a asigura ca persoanele cu nevoi speciale să își poată exercita dreptul la vot. 

În vederea promovării egalității de gen, în 2015 a fost desfășurat programul „Dirijăm împreună”, în 
cadrul căruia funcționari electorali, diplomați și oameni de afaceri s-au transformat în dirijori pentru a 
demonstra că femeile ca și bărbații pot să conducă o orchestră sau o secție de votare, că liderismul nu 
are gen, iar fiecare poate să învețe acest lucru.

La inițiativa CICDE și CEC, în 
2016, au fost create bazele pentru lan-
sarea Asociației Femeilor din Manage-
mentul Electoral (WEM-Internatio-
nal). Asociația are ca scop mobilizarea 
instituțiilor de management electoral 
din țările membre în vederea asigurării 
șanselor egale de accedere pentru am-
bele genuri la toate nivelurile de luare a 
deciziilor în procesul electoral.

Instruirea continuă rămîne o activitate 
de prioritate a Centrului de Instruire și 
în afara campaniilor electorale. În anii 



2015-2017 CICDE a desfășurat instruiri 
interactive, seminare de tip BRIDGE 
la diferite tematici, inclusiv „Instruirea 
electorală”, „Mass-media și alegerile”, 
„Sisteme electorale”. La aceste seminare 
au participat reprezentanții partidelor 
politice, societății civile, jurnaliști, 
funcționari electorali, judecători etc.

Formatorii reprezintă garantul 
creșterii calității serviciilor de instruire 
oferite de CICDE. Astfel pe parcursul 
anului, pentru formatori sînt organizate 
activități de instruire pe diferite tematici, 

oferindu-le oportunitatea de a învăța noi tehnici de predare interactivă, modalități de prezentare a 
informației, dar și de actualizare a prevederilor legale din domeniu. 

Pentru CICDE, instruirea este instrumentul care educă un nou model de cetățean, care acționează 
conștient și învață să își depășească limitele. Educația este o valoare incontestabilă. Promovăm inovații. 
Credem în profesioniști și producem profesioniști. Democrația se învață!
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Prima condiţie a democraţiei este 
implicarea activă și responsabilă a 
cetăţenilor în constituirea instituţiilor 
puterii centrale și locale, precum și 
controlul asupra activităţii acestora. În 
acest sens, alegerile sînt considerate 
o formă a suveranităţii, iar prevederi 
legale clare și eficiente în domeniu sînt 
semne determinante ale unui stat de 
drept. În scopul eficientizării activităţii 
de educaţie electorală a alegătorilor și 
de instruire a diverșilor actori electorali, 
Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărîrea nr. 312 din 4 octombrie 2006, a constituit Secţia educaţie civică, training-uri și secretariat, o 
subdiviziune interioară, componentă a Direcţiei management alegeri. Una din atribuţiile de bază ale 
acestei secţii consta în elaborarea și implementarea programelor de instruire a funcţionarilor electorali, 
de educaţie civică și informare a cetăţenilor. 

Pînă la momentul formării subdiviziunii menţionate, toate activităţile de educaţie civică și informare 
a alegătorilor erau desfășurate de către organizaţiile non-guvernamentale, 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 și pînă în anul 2007, un suport remarcabil în 
acest domeniu a fost oferit Comisiei de către Programul IFES în Moldova (Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale). Tot aici vom menţiona și colaborarea dintre Comisia Electorală Centrală 
și Liga pentru apărarea drepturilor omului din Moldova (LADOM), Fundaţia Soros-Moldova, 
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 și informare a alegătorilor, realizate 
în special pentru alegerile locale generale și referendumul republican consultativ din 23 mai 1999, 
alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, alegerile locale generale din 25 mai 2003 și 
alegerile parlamentare din 6 martie 2005 vom remarca:

•• Seminarul internaţional „Alegerile locale și impactul lor asupra societăţii”, organizat de Asociaţia 
primarilor și colectivităţilor locale din Republica Moldova. Seminarul și-a desfășurat lucrările 
în perioada 9-10 aprilie 1999 în Chișinău, întrunind peste 80 de participanţi: reprezentanţi ai 
Consiliului Europei și Parlamentului RM, membri ai Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţi 
ai autorităţilor publice locale, organizaţiilor neguvernamentale și mass-media. În cadrul acestui 
seminar, președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Dumitru Nidelcu, a vorbit despre pașii 
întreprinși pentru organizarea alegerilor locale din 23 mai 1999.    

•• La 13 octombrie 1999 a fost organizată o masă rotundă în cadrul căreia au fost discutate diferite 
aspecte ale proceselor electorale din Moldova și străinătate, în special despre rolul și necesitatea 
promovării educaţiei electorale a alegătorilor. La acest eveniment a participat expertul IFES, dl 
Paul De Gregorio, membrii Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţii formaţiunilor politice, 
organizaţiilor neguvernamentale și mass-media.
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•• În perioada 6-8 octombrie 
1999, vicepreședintele Comisiei 
Electorale Centrale, dl Nicolae 
Televco, a participat la conferinţa 
anuală a Asociaţiei Oficialilor 
Electorali din Europa Centrală și 
de Est (ACEEEO) din Bratislava. 
Tematica conferinţei a fost: „Un 
deceniu 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, vicepreședintele CEC s-a 
referit la problema participării 
tinerilor la alegeri.   

•• La 11 noiembrie 1999, reprezentanţi 
ai Comisiei Electorale Centrale 
au participat la inaugurarea 
programului „Școli electorale”, 
organizate de asociaţiile obștești 
„Stelele Europei” și „CDM XXI”. 
Scopul acestei școli a fost de a 
instrui „aripile tinere” ale partidelor 
politice. Participanţii la reuniune au 
discutat despre drepturile electorale 
ale cetăţenilor și exercitarea lor, sistemele electorale din alte ţări și monitorizarea alegerilor.   

•• În ziua de 22 martie 2000, Comisia Electorală Centrală  a desfășurat în comun cu IFES-Moldova 
un seminar cu tema „Particularităţile sistemelor electorale”. Seminarul și-a desfășurat lucrările 
în orașul Bălţi, iar la el au participat reprezentanţi ai societăţii civile, partidele politice și 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 și desfășurarea alegerilor – 
realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor de a alege și a fi aleși.” 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, jurnaliști, membri 
ai partidelor politice și organizaţiilor neguvernamentale. În cadrul seminarelor reprezentanţilor 
le-au fost distribuite numeroase materiale informative și analitice privitoare la legislaţia electorală 
și activitatea autorităţilor publice locale.  
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Odată cu constituirea Secţiei educaţie 
civică, training-uri și secretariat ca subdi-
viziune a Aparatului Comisiei Electora-
le Centrale, educaţia civică a alegătorilor 
s-a materializat în activităţi concrete. La 
8 iulie 2008 Comisia Electorală Centrală 
a aprobat Strategia de instruire a funcţio-
narilor electorali și educaţie civică a alegă-
torilor pentru anii 2008-2013. Prin acest 
document, Comisia Electorală Centrală a 
declarat perfecţionarea și instruirea conti-
nuă a funcţionarilor din cadrul aparatului 
propriu de lucru, a celor din rezerva de funcţionari electorali a CEC și a altor persoane implicate în 
procesul de organizare și desfășurare a alegerilor drept o prioritate.

Pe parcursul anilor 2008-2017 Comisia Electorală Centrală a desfășurat un șir de activităţi care 
au avut ca scop educaţia electorală și informarea cetăţenilor: Ziua Internaţională a Alegerilor, Ziua 
Tînărului Alegător, Ziua Ușilor Deschise, club de discuții electorale, conferințe și seminare cu tinerii, 
campanii de educaţie civică și informare a alegătorilor cu ocazia evenimentelor electorale etc.

 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALEGERILOR 
Iniţiativa de a institui o Zi mondială a alegerilor a fost lansată la Conferinţa Globală a Oficialilor 

Electorali, desfășurată în perioada 14–17 septembrie 2005 în Ungaria. Comisia Electorală Centrală din 
Republica Moldova a participat la Conferinţă în calitate de membră a Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa Centrală și de Est (ACEEEO), unul dintre organizatorii evenimentului. Reprezentanţii 
organelor electorale din lume au desemnat prima zi de joi din luna februarie ca Zi Internaţională 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 desfășoară seminare, mese rotunde la 
care se discută despre importanța alegerilor democratice, se trec în revistă principalele momente din 
istoria alegerilor și a democraţiei, se abordează provocările legate de organizarea unor alegeri credibile 
și transparente.

Seria activităţilor a început în anul 2008. Din acest an CEC a dat start manifestărilor consacrate 
Zilei Internaţionale a Alegerilor prin 
realizarea și difuzarea unor spoturi 
televizate tematice, emisiuni radiofonice 
și televizate, prin organizarea unor mese 
rotunde și conferințe raionale, prin 
organizarea unor concursuri de desene, 
eseuri, postere și slogane, conferinţe de 
presă, simularea alegerilor etc.

Ediția anului 2012. Comisia 
Electorală Centrală a organizat, pentru a 
cincea oară, activități care au avut scopul 
să atragă atenţia cetăţenilor asupra 
importanţei alegerilor democratice. 
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Astfel, a fost organizată o conferinţă 
de presă dedicată acestei sărbători 
în cadrul căreia CEC a adresat un 
mesaj de felicitare pentru cetăţenii 
Republicii Moldova și subiecţii 
electorali și au fost punctate 
principalele realizări și progrese ale 
Comisiei. Totodată, în perioada 
1-3 februarie 2012 a fost difuzat un 
spot de educaţie civică și electorală 
la mai multe posturi TV din țară, ce 
promova necesitatea și importanţa 
participării la votare a cetăţenilor. 
Spotul a fost elaborat în parteneriat 
cu Institutul Tineretului Guvernator din Moldova și cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Republica Moldova.

Ediția anului 2013. A fost elaborat și transmis un comunicat de presă privind istoria, semnificaţia 
și alte date ce vizează Ziua Internaţională a Alegerilor66. Tot în această zi, a fost organizat un briefing de 
presă, cu participarea conducerii Comisiei. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Alegerilor a fost elaborat 
un pliant în care se făcea o prezentare a Comisiei, structurii aparatului CEC și Planului strategic al 
CEC. De asemenea, în colaborare cu Compania publică IPNA „Teleradio-Moldova”, au fost organizate 
2 emisiuni. 

Această zi a fost marcată și în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din ţară. Astfel, în perioada 
4-11 februarie 2013, membrii Comisiei Electorale Centrale au organizat și ţinut cîte o prelegere pentru 
studenţi cu tema „Rolul Comisiei Electorale Centrale în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și 
corecte în Republica Moldova”. 

Pe 6 februarie 2014 a fost marcată Ziua Internaţională a Alegerilor pentru a șaptea oară consecutiv. 
Grupul-ţintă l-a constituit elevii din clasele XI-XII din 6 raioane și municipii din ţară care au fost 
sensibilizaţi să participe la procesele electorale, îndeosebi la exercitarea primului vot. Pentru tinerii 
alegători, în special pentru cei care nu au participat anterior la votare, în perioada 3-7 februarie Comisia 
Electorală Centrală a lansat campania de 
informare „Primul vot”. Cu această ocazie, 
membrii CEC și funcţionarii Aparatului 
Comisiei au ţinut lecţii publice pentru 
elevii claselor XI și XII din 26 de licee 
din ţară. Aceste întruniri au avut loc cu 
suportul direcţiilor raionale/municipale 
de învăţămînt.

În vederea familiarizării elevilor 
cu principalele aspecte ale procesului 
electoral, drepturile lor electorale, în cadrul 
prezentării au fost abordate următoarele 

66 http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=662&tip=comunicat&start=&l= 
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subiecte referitoare la noțiunea de 
democraţie: istoria apariţiei Zilei 
Internaţionale a Alegerilor; tipologia 
scrutinelor și principiile participării la 
alegeri; sistemul organismelor electorale 
din Republica Moldova; organizarea 
zilei alegerilor și procedura de votare; 
drepturile electorale ale cetăţenilor. 
Tot la 6 februarie a fost organizată și 
o conferinţă de presă dedicată Zilei 
Internaţionale a Alegerilor.

Anul 2015 - Ziua Internaţională a 
Alegerilor – ediția a opta. La data de 5 

februarie 2015 Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a sărbătorit Ziua Internațională a 
Alegerilor prin organizarea unui șir de evenimente menite să îmbunătățească cunoștințele tinerilor în 
domeniul electoral și să informeze alegătorii privind importanța alegerilor, obiectivele principale ale 
acestei zile fiind: consolidarea încrederii în ireversibilitatea procesului democratic; reiterarea importanței 
alegerilor ca prim criteriu al democrației; ridicarea ratei de participare la alegeri; informarea persoanelor 
care votează pentru prima dată, în special a tineretului studios, despre democrație prin alegeri. 

Și de data aceasta membrii Comisiei și funcționarii din cadrul Aparatului CEC au susținut o serie 
de lecții publice de educație electorală pentru studenții anului întîi din cadrul mai multor instituții de 
învățămînt superior din Republica Moldova. 

Ediția anului 2016 s-a caracterizat prin marcarea a 11 ani de la instituirea Zilei Internaționale a 
Alegerilor. Evenimentele organizate cu prilejul acestei zile au avut menirea să atragă atenția publicului 
asupra importanței alegerilor în societate, iar printre acestea s-au numărat lecțiile publice de educație 
electorală cu tema „Democrația ești TU, votează conștient”, desfășurate în perioada 1-5 februarie 2016, 
pentru studenții anilor întîi și al doilea din cadrul mai multor instituții de învățămînt superior. 

Tot în data de 4 februarie reprezentanții mass-media au fost invitați la sediul CEC pentru un 
briefing de presă dedicat celei de-a XI-a ediții a Zilei Internaționale a Alegerilor, iar imediat după 
briefing, studenții invitați la sediul CEC, 
au avut ocazia să ia parte la un joc de 
simulare a ședinței Comisiei. Tinerii au 
vizitat subdiviziunile Aparatului CEC 
și au luat cunoștință de domeniile de 
activitate specifice pe care le realizează 
fiecare dintre direcțiile Aparatului 
Comisiei. Reprezentanții CEC au vorbit 
despre rolul alegerilor în societate și au 
remarcat importanța implicării active a 
cetățenilor în procesul electoral.

Anul 2017. Printre evenimentele 
organizate s-a numărat lecțiile publice de 
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educație electorală cu tema „Votul 
meu - vocea mea!” desfășurate 
în perioada 2-7 februarie 2017 
pentru studenții anilor întîi și al 
doilea din cadrul a trei instituții 
de învățămînt superior, și 
anume: Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Relații 
Internaționale, Științe Politice 
și Administrative, Universitatea 
Liberă Internațională din Moldova 
(ULIM) și Institutul de Relații 
Internaționale din Moldova 
(IRIM). Activitățile au avut 
ca obiectiv informarea asupra procesului electoral din Republica Moldova, accentuarea importanței 
alegerilor ca prim criteriu al democrației, participarea activă la alegeri a tinerilor, de asemenea explicarea 
drepturilor și obligațiilor cetățenești în alegeri. 

S-a organizat de asemenea tradiționalul briefing de presă organizat de conducerea Comisiei, iar un 
grup de studenți de la IRIM (Facultatea de relații internaționale și științe politice) au făcut un exercițiu 
de simulare a unei ședințe CEC, unde au pus în dezbatere subiectul implementării votului de alternativă, 
cum ar fi votul prin corespondență și votul electronic.

ZIUA TÎNĂRULUI ALEGĂTOR a fost lansată de CEC în anul 2006. Cea de-a șasea ediţie a acestei 
acţiuni anuale s-a desfășurat în anul 2011. Obiectivele principale ale activităţii sînt conștientizarea de 
către tinerii alegători a necesităţii de a participa la alegeri, formarea atitudinii civice faţă de problemele 
curente ale societăţii, cultivarea sentimentului de responsabilitate personală pentru situaţia din ţară, 
familiarizarea cu principalele aspecte ale procesului electoral etc. Ziua Tînărului Alegător se desfășoară, 
de regulă, toamna. Pe parcursul anilor, această zi a fost sărbătorită în diferite moduri. 

Anul 2006 (două ediţii):
- în perioada 22 – 26 mai 2006 acţiunea a avut loc în școlile și liceele din municipiul Chișinău; 
- în perioada 6 – 10 noiembrie 2006 acţiunea a avut loc la nivel naţional în toate instituţiile de 

învăţămînt din ţară sub forma unor întîlniri 
ale membrilor CEC, deputaţi, aleși locali 
cu elevii și studenţii. 

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

La fel, pe parcursul anului 2008, 
Comisia Electorală Centrală a organizat 
și desfășurat conferinţe raionale sub 
genericul „Cunoașteţi și respectaţi 
legislaţia electorală” desfășurate la 6 
februarie în orașul Strășeni, la 29 mai 
în orașul Florești și la 8 octombrie în 
orașul Taraclia. Drept obiectiv al acestor 
evenimente a fost familiarizarea tinerelor 
cu noţiuni elementare de drept electoral 

și procedură electorală în vederea creșterii interesului lor pentru alegeri, educării unui cetăţean activ 
și responsabil, implicit ridicării ratei de participare a tinerilor în alegeri. Temele propuse spre discuţie 
au fost: Sisteme electorale. Particularităţile sistemului electoral moldovenesc; Unele aspecte privind cadrul 
juridic electoral; Etapele procesului electoral și caracteristicile lor.

Ediţia 2009. În perioada 23 noiembrie – 6 decembrie 2009 CEC a elaborat și propus instituţiilor de 
învăţămînt din ţară următoarele materiale didactice: Prezentarea Power Point „Ziua tînărului alegător”, 
Îndrumar pentru prezentarea Power Point și Propunere de activitate „Alegerile în clasa mea”.

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

Ediţia 2011. În cadrul celei de-a șasea ediţii a Zilei Tînărului Alegător Comisia Electorală Centrală 
a organizat un concurs TVC cu genericul „20 de ani de alegeri democratice”. Concursul s-a desfășurat 
la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și 
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 
Scopul acestuia  a fost încurajarea 
tinerilor de a se implica mult mai activ 
în procesul electoral, precum și formarea 
atitudinii civice faţă de problemele 
curente ale societăţii.

Ediția 2013. Activitățile desfășurate 
în cadrul Zilei Tînărului Alegător s-au 
desfășurat în perioada 30 septembrie 
– 4 octombrie 2013 sub genericul 
„Cunoaște dreptul tău electoral”. Acestea 
au derulat în instituţiile de învăţămînt 
superior, la care reprezentanţii CEC 
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au ţinut o lecţie publică pentru 
studenţii anului întîi. În cadrul 
acţiunii participanţii au fost 
familiarizaţi cu diverse aspecte 
legate de exercitarea dreptului 
electoral, cum ar fi: prevederile 
legale ce ţin de acest domeniu, 
condiţiile și procedurile concrete 
de organizare a alegerilor și votare 
în Republica Moldova, principiile 
pe care le urmează instituţia 
noastră în vederea organizării 
unor alegeri corecte. Tot în cadrul 
acestei acţiuni, în instituţiile de 
învăţămînt preuniversitar din ţară au fost organizate ore speciale de dirigenţie, mese rotunde, seminare, 
simulări de alegeri, concursuri TVC, expoziţii cu tematică electorală, concursuri de desene, conferinţe. 
Acestea, la fel, au urmărit scopul de a sensibiliza tinerii privind importanţa participării lor la procesul 
electoral.

Comisia a elaborat și unele materiale instructiv-educative care puteau fi utilizate de către profesori 
în procesul pregătirii și desfășurării evenimentului. Ca suport pentru informare Comisia a pregătit, de 
asemenea, a doua ediţie a broșurii „Cunoaște dreptul tău electoral”, actualizată și revăzută.

Ediția anului 2014. Grupul-ţintă în acel an l-a constituit elevii claselor XI-XII din 6 raioane și 
municipii din ţară care au fost sensibilizaţi să participe la procesele electorale, îndeosebi la exercitarea 
primului vot. Pentru tinerii alegători, în special pentru cei care nu au participat anterior la votare, în 
perioada 3-7 februarie Comisia Electorală Centrală a lansat campania de informare „Primul vot”. Cu 
această ocazie, membrii CEC și funcţionarii Aparatului Comisiei au ţinut lecţii publice pentru elevii 
claselor XI-XII din 26 de licee din ţară. 

O altă activitate desfășurată în acel an a fost Concursul de desene „Primul vot”, desfășurat în 
contextul Zilei Tînărului Alegător, obiectivele concursului fiind informarea tinerilor privind dreptul 
de vot și sensibilizarea lor privind importanţa votării pentru edificarea unei societăţi democratice. La 

concurs au participat elevii claselor VII-XII, 
din instituțiile de învățămînt din țară, la acesta 
înregistrîndu-se 94 de participanți. Pentru 
desfășurarea concursului a fost elaborată o 
instrucțiune care a prevăzut condiţiile de 
înscriere la concurs, criteriile de selectare 
a lucrărilor, crearea Comisiei de concurs și 
premierea. La evaluare participanții au fost 
divizați în următoarele categorii: clasele VII-
IX și clasele X-XII. Premierea cîștigătorilor 
a avut loc în cadrul expoziției de desene 
special amenajate. Evenimentul s-a desfășurat 
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la 3 iunie 2014, în holul de la parter al 
Centrului Republican pentru Copii și 
Tineret „ARTICO”.

Pe parcursul lunii octombrie 2015 
Comisia Electorală Centrală a marcat 
Ziua Tînărului Alegător în colaborare 
cu Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral. Astfel, reprezentanți 
ai Direcției comunicare, relații publice 
și mass-media și formatori CICDE s-au 
deplasat la liceele teoretice „Andrei 
Straistă” din Anenii Noi, „Alecu Russo” 
din Cojușna, Strășeni, „Ștefan Vodă” din 

orașul Ștefan Vodă și „Mihai Eminescu” din orașul Căușeni, unde au desfășurat lecții publice pentru 
circa 200 de elevi ai claselor a XII-a. Prin această activitate, Comisia Electorală Centrală a urmărit 
formarea atitudinii civice și conștientizarea necesităţii participării la procesul electoral a tinerilor, 
precum și cunoașterea drepturilor și obligaţiilor lor electorale.

În anul 2016 Comisia Electorală Centrală a desfășurat acțiunea anuală „Ziua Tînărului Alegător” 
prin organizarea lecțiilor publice pentru elevii claselor superioare de la Liceul teoretic „Ștefan cel 
Mare” și ai liceului „Vasile Alecsandri” din mun. Chișinău, precum și pentru studenții facultății de drept 
a USM. Obiectivul de bază al prelegerilor desfășurate a vizat cunoașterea drepturilor și obligațiilor 
alegătorilor, formarea concepției despre alegeri democratice, a atitudinii civice.

În anul 2017, Comisia a desfășurat Concursul de desen „Votul meu – vocea mea!” și  Concursul de 
slogane „Alegerile în viața mea”, iar la 25 mai 2017, Comisia Electorală Centrală a premiat cîștigătorii. La 
concursul de desene s-au înscris 117  persoane, iar la cel de slogane – 34 de persoane, elevi ai claselor VII-
XII din instituțiile de învățămînt din Chișinău, Orhei, Călărași, Ialoveni, Criuleni, Sîngerei, Ștefan Vodă, 
Dondușeni, Edineț, Bălți, Ungheni, Anenii Noi, Dubăsari, Leova, Șoldănești, Vulcănești, Rezina.

ZIUA UȘILOR DESCHISE

La 30 septembrie 2010 Comisia Electorală Centrală și-a deschis larg ușile pentru circa 40 de liceeni 
din toată republica. Evenimentul s-a 
desfășurat cu genericul „O zi la Comisia 
Electorală Centrală". Tinerii au avut 
ocazia să înţeleagă cum funcţionează 
sistemul instituţiilor electorale în 
Republica Moldova, cu ce se ocupă 
Comisia Electorală Centrală și să viziteze 
subdiviziunile acesteia și să încerce să 
elaboreze materiale de educaţie civică. 

Pe parcursul anului 2013, Ziua 
ușilor deschise a fost desfășurată de 
două ori și aceasta datorită interesului 
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tinerilor manifestat faţă de 
alegeri și activitatea organelor 
electorale. Tinerii reprezintă unul 
din principalele grupuri țintă ale 
Comisiei Electorale Centrale, 
pentru care sînt organizate 
și desfășurate activități de 
informare și educație electorală 
atît în perioada alegerilor, cît 
și în perioada dintre scrutine. 
Comisia rămîne a fi deschisă 
oricăror inițiative de colaborare 
cu instituțiile de învățămînt și 
organizațiile de tineret din țară, în 
vederea ridicării nivelului de conștientizare de către tineri a importanţei alegerilor și responsabilizării 
lor în calitate de cetăţeni. La 27 februarie și la 21 martie 2013, Comisia a organizat Ziua ușilor deschise 
pentru studenţii Facultăţii Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice și Administrative a Universităţii de 
Stat din Moldova și reprezentanţii Consiliului Naţional al Organizaţiilor Studenţești din Moldova. În 
cadrul vizitei studenţii au avut ocazia să ia cunoștinţă de domeniile de activitate pe care le realizează 
Comisia. Funcţionarii Aparatului CEC au relatat cu se ocupă subdiviziunea lor, au prezentat fiecare ce 
acte elaborează, specificul lor, cine sînt corespondenţii subdiviziunii. 

Studenţii au avut posibilitate nu doar să asculte informaţii, dar și să participe activ la un joc de 
simulare a zilei alegerilor. Le-a fost demonstrat și un film instructiv cu ilustrarea pe pași a tuturor 
etapelor din ziua votării.

La 5 februarie 2015 CEC și-a deschis larg  ușile pentru un grup de studenți de la Institutul de 
Relații Internaționale din Moldova. Acţiunea de educaţie civică respectivă are ca obiectiv familiarizarea 
tinerilor cu diverse aspecte legate de activitatea Comisiei și conștientizarea importanţei instituţiei 
alegerilor. În cadrul evenimentului, studenţii au avut posibilitatea să participe la un joc de simulare 
a zilei alegerilor. Participanții au exersat roluri de alegători, observatori, reprezentanţi mass-media și 
funcționari ai organelor electorale, îndeplinind fiecare anumite obligaţii.

Desfășurarea activităţi „Ziua ușilor 
deschise” la 27 aprilie 2017 de către 
CEC a urmărit conștientizarea necesităţii 
participării la procesul electoral a tinerilor, 
precum și cunoașterea drepturilor și 
obligaţiilor lor electorale. Un grup de 
studenți ai Facultății Relații Internaționale, 
Științe Politice și Administrație Publică din 
cadrul Universității de Stat din Moldova, 
specialitatea Administrația Publică. 
Studenții au fost familiarizați cu diverse 
aspecte legate de activitatea Comisiei, rolul 
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alegerilor într-o societate democratică, 
precum și importanța implicării active a 
tinerilor în procesul electoral.

La 10 iulie 2017 un grup de tineri 
ai Academiei de business pentru copii 
și adolescenți ”Prospera” au efectuat o 
vizită de studiu la  Comisia Electorală 
Centrală și Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral de pe 
lîngă CEC. Evenimentul a avut drept 
scop informarea tinerilor cu privire 
la activitățile Comisiei și motivarea 
acestora în spiritul participării civice. 

Astfel, tinerii au avut posibilitatea să participe la o simulare a zilei alegerilor. Aceștia au exersat diverse 
roluri: alegători, observatori și funcționari ai organelor electorale și au discutat diverse situații ce ar 
putea să apară pe parcursul zilei votării.

CAMPANII DE INFORMARE ȘI EDUCAŢIE CIVICĂ  
PENTRU ALEGERI/REFERENDUMURI

În perioada 2005-2017, CEC a organizat mai multe evenimente electorale majore: alegeri locale 
generale, alegeri parlamentare, un referendum constituţional și un scrutin prezidențial. Frecvenţa sporită 
a acestor scrutine favorizează apariţia fenomenului numit „oboseală electorală”. În aceste condiţii, dar 
și pentru a asigura că toţi alegătorii înţeleg corect procedurile electorale, campaniile de informare și 
educaţie civică a alegătorilor ocupă un loc aparte în cadrul activităţilor de educaţie civică a alegătorilor 
desfășurate de Comisia Electorală Centrală. Bineînţeles că organizaţiile neguvernamentale, partidele 
politice și mass-media au un rol extrem de important în acest proces. Organizarea unei campanii de 
informare și educaţie civică coerentă și unitară cu impact asupra conștiinţei alegătorului reprezintă 
un efort major, inclusiv financiar. Și-au oferit suportul și asistenţa organizaţii internaţionale, precum 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare prin proiectul „Suport electoral pentru Moldova”, 
Consiliul Europei, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale și Organizaţia Internaţională a 
Migraţiei. 

Sloganul campaniei organizate pentru 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 
2009 a fost: Votul tău contează! Nu 
ezita, votează! (în versiune rusă: Твой 
голос имеет значение! Голосуй, отдай 
предпочтение!). În cadrul acesteia au 
fost elaborate 12 spoturi sociale, inclusiv 
4 de mobilizare a electoratului, 7 de 
informare asupra procedurilor de votare 
și unul despre procedura de vot peste 
hotarele ţării. Toate spoturile au fost 
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realizate în limba de stat și în limba 
rusă și au fost însoţite de subtitre 
pentru a facilita înţelegerea lor de 
către persoanele cu dizabilităţi. 
Spoturile au fost difuzate prin 
intermediul a 23 de posturi 
de televiziune care, cumulativ, 
acoperă tot teritoriul Republicii 
Moldova. De asemenea, au fost 
plasate billboard-uri în Chișinău 
și în regiuni, light-box-uri și 6 
street-linere în Chișinău. Au fost 
realizate și distribuite pliante 
cu informaţie pentru studenţi, 
postere de mobilizare, calendare mici, pixuri cu semnul campaniei, inserturi pentru pașaport, 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 același an. 

În elaborarea concepţiei Campaniei de informare a alegătorilor pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 29 iulie 2009 s-a pornit de la ideea că votul conștient, independent și neinfluenţat de 
nimeni reprezintă idealul unui vot democratic și este rezultatul unei campanii de educaţie civică și 
informare corecte. Scopul campaniei respective a fost determinarea alegătorului de a lua o poziţie pro-
activă vizavi de procesul electoral în general și participarea la vot în particular. În această ordine de 
idei, accentul campaniei a fost pus pe decizia alegătorului, o decizie bazată în primul rînd pe informaţie 
corectă și variată. Sloganul întregii campanii a fost: Votul tău contează! Tu decizi, votează! (în limba 
rusă: Твой голос имеет значение! Голосуй, это твое решение!). Un compartiment special din 
campanie a vizat informarea alegătorilor asupra modalităţilor prin care ei pot verifica listele electorale. 
Mai mult, CEC prin campania desfășurată a încurajat alegătorii să participe activ la această procedură, 
inclusiv prin promovarea unui slogan specific: „Verificarea listelor este în interesul tuturor”. 

În cadrul campaniei descrise au fost elaborate 16 spoturi sociale, inclusiv 9 de mobilizare a 
electoratului în vederea participării la 
alegeri, verificării listelor electorale, 
solicitării certificatului pentru drept de 
vot, 6 de informare asupra procedurilor 
de votare și unul despre procedura de 
vot peste hotarele ţării. Spoturile au fost 
difuzate prin intermediul a 21 de posturi 
de televiziune și 13 de radio care cumulativ 
acoperă tot teritoriul Republicii Moldova. 
Spoturi ale Comisiei au fost plasate și 
pe panouri dinamice din capitală, pe 
monitoarele supermarket-urilor din 
Chișinău și Bălţi. În ceea ce privește 



144

spoturile de informare a alegătorilor 
moldoveni aflaţi peste hotarele RM, 
Comisia împreună cu Organizaţia 
Internaţională a Migraţiei (OIM) a plasat  
un spot procedural și unul motivaţional 
la Radio Moldova International și 
Moldova International. Spotul video 
procedural referitor la votarea peste 
hotare a fost difuzat și de către MIR 
TV (CSI, Rusia), SIC TV (Portugalia), 
TVR1 și TVR International (România), 
RAI 1, 2 și 3 (Italia) ţări unde locuiesc cu 
prioritate migranţi moldoveni, precum 

și de două posturi TV locale cu acoperire internaţională: EU TV și N4 și prin reţeaua Internet.   
În cadrul campaniei de educaţie civică și informare a alegătorilor, au fost plasate  billboard-uri, 

light-box-uri și street-linere. Bannere ale Comisiei Electorale Centrale au fost puse pe paginile web 
ale agenţiilor media, portaluri de știri etc. cu mesaj general de chemare la vot și îndemnul de a verifica 
listele electorale.  

Au fost realizate postere de mobilizare, postere privind procedura de declarare a locului șederii, 
postere „Votarea pas cu pas”, „Proces-verbal de totalizare a votării”, pliante pentru cetăţenii moldoveni 
aflaţi peste hotare. 

Noutăţi pentru campania de educaţie civică și informare desfășurată de CEC au fost  „Linia Fierbinte 
a Comisiei Electorale Centrale” și utilizarea mesajelor scurte de tip SMS. 

Pentru informarea și 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 pentru drept de vot și procedura de 
votare în ziua referendumului. Totodată, a fost realizat pentru a fi plasat în fiecare secţie de votare, 
inclusiv peste hotare, posterul „Votarea pas cu pas” și 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 și modernă în informarea 
cetăţenilor. CEC în premieră a utilizat 
reţelele sociale (Facebook, Twitter, 
YouTube) și a lansat un concurs pe Internet 
adresat tinerilor și persoanelor care se 
află în străinătate (www.lume.md). Avînd 
în vedere posibila oboseală electorală 
a oamenilor, CEC a ales să apeleze la 
sentimente patriotice și la responsabilitate 
civică. Campania „Lume” a fost bazată 
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pe puterea cîntecului popular 
„Lume, lume” de a uni oamenii 
de diferite vîrste, cultură și statut 
social indiferent de locul aflării 
lor. Sloganul campaniei a fost 
„Votează, lume!”. Aceasta a inclus 
producţie tradiţională: video și 
audio, materiale printate (leaflet-
uri, calendare, panouri stradale, 
light-box-uri, street-linere, ecrane 
plasma, bannere Internet). 
Toate materialele respective au 
fost difuzate/plasate pe întreg 
teritoriul ţării. CEC a produs 10 
spoturi de informare și educaţie civică adresate diferitelor grupuri ţintă de alegători din ţară și din afara 
ţării. Spoturile au fost difuzate pe întreg spaţiul informaţional al Republicii Moldova. De asemenea, 
spoturile menţionate au fost plasate pe ecrane plasma din capitală. 

În ceea ce privește informarea cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării, Comisia Electorală Centrală 
împreună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM) a produs broșuri și calendare informative 
cu adresele secţiilor de votare, postere și 3 spoturi video. 

Și în campania pentru alegerile din 28 noiembrie 2010 CEC a utilizat mesajele scurte de tip SMS cu 
îndemnul de a participa la votare  și „Linia fierbinte” la care alegătorii au putut obţine rapid informaţii 
pertinente privind participarea la scrutin.  

Ţinînd cont de lecţiile învăţate din alegerile precedente, CEC a iniţiat pentru alegerile locale 
generale din iunie 2011 o colaborare mai extinsă cu ONG-le naţionale și organizaţiile internaţionale. 
Iniţiativa a constat în delimitarea campaniei de informare a alegătorilor în două părţi: motivaţională și 
informativă.

Partea motivaţională a fost în mare parte acoperită de Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și 
Corecte (CALC) care reunește 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) și Consiliul Europei (CoE).

În realizarea campaniilor de 
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informare și educaţie civică pentru 
alegerilor locale generale din 5 iunie 
2011 Comisia Electorală Centrală a 
utilizat cele mai diverse mijloace de 
informare, ca de exemplu tradiţionalele 
radio și TV, broșurile, foile volante, 
panourile publicitare (billboard-urile), 
reţeaua Internet, precum și reţeaua de 
telefonie fixă și mobilă, care a transmis 
periodic mesaje telefonice cu caracter 
electoral. Pe reţeaua socială Facebook și 
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 mesajul general 

că oamenii din cel mai mic sătuc, la fel ca și cei din comune, orașe și municipii dispun de drepturi 
egale pentru a-și 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 și, implicit, a ţării pentru cîţiva ani înainte. 

O altă campanie de informare a cărei slogan a fost „Cu pași mici facem lucruri mari!” a prezentat 
„oamenii din spatele alegerilor”. Pentru desfășurarea campaniei a fost creat un spectru larg de materiale: 
video și audio, broșuri tipărite (leaflet-uri), panouri stradale, bannere Internet. Toate materialele au 
fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării. 

Suplimentar, alegătorii s-au putut informa apelînd la serviciile Biroului de documentare și informare 
pentru cetăţeni 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 și o echipă mobilă a informat alegătorii despre alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011. Microbuzul a distribuit fluturași cu informaţii despre actele de identitate în 
baza cărora se efectuează votarea și 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 și a elaborat spoturi 
informative de tip „Știaţi că…”. Astfel, CEC a informat despre data turului II de scrutin prin intermediul 
unor date curioase referitoare la votul obligatoriu, obţinerea dreptului femeilor de a alege și de a fi 
alese, provenienţa cuvîntului „buletin” etc.  

În total pentru campania de informare pentru alegerile locale generale din iunie 2011 Comisia 
Electorală Centrală a produs 16 spoturi TV și radio difuzate de circa 9000 ori prin intermediul a 28 
de radiodifuzori (14 posturi de televiziune și 14 posturi de radio) care cumulativ acoperă tot spaţiul 
informaţional al Republicii Moldova.

În demersul său de modernizare Comisia a pus la dispoziţia alegătorilor, mass-media, observatori, 
alte persoane interesate un șir de instrumente de comunicare printre care Centrul media, camera de 
interviuri, Biroul de documentare și informare pentru cetăţeni pe lîngă CEC. 

Un capitol aparte al activităţii de informare și educaţie civică a alegătorilor îl reprezintă campania 
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de informare privind implementarea proiectelor-pi-
lot ce ţin de „Registrul de Stat al Alegătorilor”. Alegă-
torii înscriși în listele electorale din secţiile de votare 
în care au fost implementate asemenea proiecte-pilot 
au fost anunţaţi prin intermediul unor fluturași bi-
lingvi distribuiţi în cutiile poștale ale acestora și prin 
postere afișate la sediul secţiilor de votare despre 
posibilitatea și modul de participare la înregistrarea 
electronică. Alegătorilor li s-a amintit de asemenea 
că ei pot verifica corectitudinea datelor înscrise în lis-
tele electorale și le-a fost prezentată lista actelor de 
identitate în baza cărora pot vota conform legislaţiei 
în vigoare. 

Pentru scrutinul parlamentar din 30 noiembrie 
2014, Comisia a desfășurat o amplă campanie de 
informare și educaţie electorală, sloganul acesteia 
fiind unul sugestiv „Cu pași mici - facem lucruri mari”. 
Cu suportul partenerilor de dezvoltare – Consiliul 
Europei și Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, au fost elaborate un șir de materiale ce au 
avut drept scop motivarea alegătorilor de a participa 
la vot, precum și informarea despre procesul electoral (Postere în format A1 cu denumirea „Votarea 
pas cu pas”, „Votarea pas cu pas peste hotare”, „Votarea pas cu pas pentru persoanele cu dizabilităţi”, 
„Codul de conduită a funcţionarului electoral”, „Proces-verbal de totalizare a rezultatelor alegerilor” 
etc.). Toate materialele au fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării, precum și în rîndul diasporei, 
peste hotare.

În acest context, CEC a produs 15 spoturi video/audio, acestea au fost elaborate în limba română 
și subtitrate în limba rusă (cele video). Spoturile de la radio, elaborate în limbile română și rusă, au 
fost difuzate de circa 16 000 de ori prin intermediul a 37 de radiodifuzori care, cumulativ, acoperă tot 
spaţiul informaţional al Republicii Moldova.

În cadrul campaniei de informare și educaţie electorală au fost elaborate și materiale printate: 
Ghidul observatorului (în limba română și în limba engleză), Ghidul Alegătorului din ţară, precum 
și publicaţia dedicată alegătorilor aflaţi peste hotare - Ghidul alegătorului din străinătate, flyere cu 
informaţii utile pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în afara ţării, mini-broșură cu lista și adresele 
secţiilor de votare deschise în străinătate. 

Pentru această campanie, Comisia a pus la dispoziţia alegătorilor, reprezentanţilor mass-media, 
observatorilor, altor persoane interesate un șir de instrumente de comunicare eficientă, printre care 
Centrul media și Biroul de informare pentru cetăţeni. Pe întreaga perioadă electorală, în incinta 
Comisiei Electorale Centrale a funcţionat „Linia instituţională de informare” cu nr. de tel. 08000 8888 
(pentru apeluri din ţară) și 022233338 (pentru apeluri de peste hotare).

Campania de informare și educație electorală din cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 
s-a desfășurat sub genericul „Votez, înseamnă că trăiesc”. Pe lîngă tradiționalele spoturi audio/video, 



Comisia Electorală Centrală a pregătit și o serie de materiale informative și promoționale stilizate. 
Campania de informare a însumat realizarea mai multor produse audio/video, materiale printate, 
billborduri stradale și bannere electronice și articole stilizate. 

Pentru primul tur de scrutin au fost realizate 11 spoturi video/audio. Pentru al doilea tur – 5 spoturi. 
Toate spoturile video au fost realizate în limba română, subtitrate în limba rusă și însoțite de traducere 
în limbaj mimico-gestual.

Pe parcursul a două săptămîni, echipe mobile compuse din traineri ai CICDE și funcționari din 
cadrul Aparatului CEC s-au deplasat în raioanele țării, desfășurînd o campanie de informare pentru 
alegători. Aceștia organizau concursuri cu participarea cetățenilor, ofereau premii și distribuiau 
materiale promoționale.

Pentru scrutinul prezidențial din anul 2016, Comisia a organizat și desfășurat o amplă campanie 
de informare și educaţie electorală, sloganul acesteia fiind unul sugestiv „Votul meu, vocea mea!”. 
Abordarea propusă de CEC a fost diferită de cea utilizată în campaniile anterioare, întrucît s-a urmărit 
o segmentare a populației vizate de mesajele de informare, astfel încît acestea să fie relevante în funcție 
de categoria de public spre care au fost direcționate (alegătorii din diasporă, tinerii alegători, persoanele 
cu nevoi speciale și minoritățile etnice).

Cu suportul partenerilor de dezvoltare - Consiliul Europei și „Programul pentru îmbunătățirea 
democrației în Moldova prin suport parlamentar și electoral”, implementat de către PNUD Moldova 
și finanțat de către Guvernele Suediei și al Norvegiei, au fost elaborate un șir de materiale ce au avut 
drept scop motivarea alegătorilor de a participa la vot, precum și informarea despre procesul electoral. 
Toate materialele au fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării, precum și în rîndul diasporei, peste 
hotare. În acest context, CEC a produs 16 spoturi video/audio (11 pentru primul tur de scrutin și 5 
pentru al doilea), acestea au fost elaborate în limba română, subtitrate în limba rusă. E de menționat 
că toate spoturile video elaborate de CEC au fost însoțite de translare mimico-gestuală fiind dedicate 
și persoanelor cu dizabilități auditive. Spoturile de la radio, elaborate în limbile română și rusă, au fost 
difuzate de circa 26 000 de ori prin intermediul a 47 de radiodifuzori, care, cumulativ, acoperă tot 
spaţiul informaţional al Republicii Moldova.

În cadrul campaniei de informare și educaţie electorală au fost elaborate și materiale printate: Ghidul 
observatorului (în limba română și în limba engleză), Ghidul alegătorului din ţară (în limba română și 
limba rusă), Ghidul alegătorului din străinătate. A fost tipărită o diversitate de postere motivaționale și 
informative, flyere cu informaţii utile pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în țară și peste hotare, 
mini-broșuri cu lista și adresele secţiilor de votare organizate în străinătate etc. 

De asemenea, în cadrul campaniei de informare au fost utilizate diverse articole promoționale ce 
conțin logo-ul campaniei (hanorace, rucsacuri, pixuri, carnete, brățări reflectorizante, panglici pentru 
tinerii alegători, stikere și stikuri de memorie), precum și 50 de billborduri stradale, care au fost 
amplasate pe drumurile naționale, dar și în toate centrele raionale, precum și în sectoarele municipiilor 
Chișinău și Bălți, precum și pe teritoriul UTA Găgăuzia.
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Observarea alegerilor a căpătat o re-
cunoaștere largă în lume și joacă un rol 
important în asigurarea aprecierii exac-
te și imparţiale a caracterului proceselor 
electorale. Garanţia desfășurării unor 
alegeri libere și corecte depinde în mare 
parte de prezenţa și activitatea observa-
torilor.

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

blicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de 
acreditare a acestora, de alte acte normative în domeniu, precum și de tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. Aprecierile pozitive date de experţii electorali reprezintă dovada or-
ganizării și desfășurării unor alegeri democratice. Devenind membră a unor instituţii internaţionale 
și colaborînd cu organizaţiile sus-menţionate, Republica Moldova și-a asumat 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 și care sînt deficienţele legislative. 
Ca urmare, ei prezintă rapoarte și 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 aprobat 
 „Regulamentul privind statutul observatorilor din partea concurenţilor electorali”, care reglementa 
doar acreditarea acestor tipuri de observatori de către consiliile electorale de circumscripţie. În confor-
mitate cu legislaţia electorală de atunci, observatorii internaţionali erau acreditaţi de către Ministerul 
Afacerilor Externe, iar Comisia Electorală Centrală, în baza documentului de acreditare, le elibera legi-
timaţii. Ulterior, la 16 aprilie 2003 și 30 decembrie 2004 au fost aprobate regulamente care reglemen-
tau acreditarea atît a observatorilor naţionali, cît și a celor străini (internaţionali).

În pofida cadrului favorabil monitorizării procesului electoral de către observatorii internaţionali, 
totuși la alegerile parlamentare din 6 martie 2005 unor organizații care își anunțaseră intenția de a 
depune cereri de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova le-a fost refuzată 
acreditarea. În opinia observatorilor, această situaţie ar fi putut să fie evitată dacă procedura de acredi-
tare a observatorilor internaţionali ar fi fost mult mai clară și reglementată expres în lege.

La 24 octombrie 2006 a fost aprobat „Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de 
acreditare a acestora”, care prevede acreditarea atît a observatorilor naționali, cît și internaționali. De 
atunci regulamentul a fost modificat și completat prin 7 hotărîri CEC, aprobate în perioada 2008-2016. 
Cea mai importantă modificare s-a referit la trecerea de la Ministerul Afacerilor Externe către Comisie 
a competenței de invitare și acreditare a observatorilor internaționali. Celelalte modificări sînt: ob-
servatorii naţionali au obţinut posibilitatea de a depune sesizări privind neregulile depistate, care se 
examinează de către președintele organului electoral; hotărîrea de anulare a acreditării în calitate de 
observator poate fi contestată; a fost reglementată crearea oficiului de protocol și înregistrarea inter-
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preţilor pentru observatorii inter-
naţionali; a fost introdusă lista ex-
presă de acte și condiţiile pe care 
trebuie să le întrunească o persoa-
nă pentru a fi acreditată în calitate 
de observator; au fost enumerate 
incompatibilitățile observatori-
lor; a fost clarificat nivelul orga-
nului electoral la care concurenții 
electorali pot depune cererile 
pentru acreditarea observatori-
lor; a fost descrisă procedura pri-
vind anularea acreditării observa-
torului sau înlocuirea lui cu o altă 
persoană.

Conform Codului electoral, observatorii pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova și în toate secţiile de votare. Consiliile electorale de circumscripţie au competenţa de a acredi-
ta doar observatori naţionali din partea asociaţiilor obștești și cîte un observator din partea concurenţi-
lor electorali în fiecare secţie de votare. Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie 
pot monitoriza alegerile doar în circumscripţia sau secţia de votare respectivă. În total, în cadrul unui 
scrutin național, consiliile electorale acreditează cca. 15.000-20.000 de observatori.

Avînd în vedere specificul alegerilor locale, concurenţii electorali au posibilitatea de a înainta ob-
servatori doar în consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi în scopul monitorizării alege-
rilor în fiecare secţie de votare din localitatea pentru care ei și-au înregistrat candidaţi. Norma a fost 
prevăzută pentru a nu admite acreditarea într-o secţie de votare a mai multor persoane din partea 
aceluiași concurent, în caz contrar s-ar crea condiţii inegale participanţilor la alegeri și aglomeraţie în 
localul secţiei de votare. Totodată, concurenţii au posibilitatea de a-și înregistra cîte un reprezentant în 
organele electorale de fiecare nivel.

Pentru alegerile parlamentare și referendumurile naţionale, cînd sînt deschise secţii de votare peste 
hotarele ţării, Comisia Electorală Centrală acreditează observatori pentru monitorizarea acestor scru-
tine, inclusiv din partea concurenţilor electorali.

Pentru asigurarea monitorizării procesului electoral din RM, Comisia Electorală Centrală colabo-
rează strîns cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), 
Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente care realizează cele mai 
mari misiuni internaţionale de observare și fac recomandări pentru îmbunătăţirea procedurilor și le-
gislaţiei electorale încă de la primele alegeri democratice desfășurate în RM. Astfel de misiuni au fost 
realizate și de către alte organizaţii internaţionale (PNUD, Organizaţia pentru Democraţie şi Dez-
voltare Economică-GUAM, Asociația Mondială a Autorităților Electorale (A-WEB), Asociația Ofi-
cialilor Electorali din Europa (ACEEEO), Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIM), Re-
ţeaua Competenţelor Electorale din Cadrul Francofoniei (RECEF), ENEMO etc.), reprezentanți ai 
guvernelor statelor străine (parlamentul Lituaniei, Poloniei, României etc.), ai organizațiilor neguver-
namentale din străinătate (Belgia, Danemarca, Franța, Georgia, Kazahstan, Lituania, Polonia, Româ-
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nia, SUA, Ucraina) și de către misiunile/
reprezentanțele diplomatice acreditate 
în Republica Moldova.

Comisia Electorală Centrală trimite 
invitații de participare la observarea 
alegerilor și autorităţilor electorale 
ale altor state cu care are stabilite 
relaţii de colaborare. Prin reciprocitate 
funcţionarii și membrii CEC participă 
la misiuni de monitorizare a alegerilor 
și referendumurilor în aceste ţări. În 
colaborare cu experţii electorali prezenţi 
la alegeri se face schimb de experienţă 

privind bunele practici în domeniul electoral.
ONG-urile moldovenești, de asemenea, participă activ la observările scrutinelor. Spre exemplu, 

la alegerile locale din 2003 LADOM și Comitetul Helsinki au avut observatori practic în toate cele 
aproximativ 2000 de secţii de votare. În ultimul timp, cei mai mulţi observatori locali sînt trimiși de 
către Asociaţia Obștească Promo-LEX. Printre alte ONG-uri de profil, care au fost implicate în procesul 
de monitorizare a scrutinelor, se numără: ADEPT, Fundaţia Est-Europeană, IDOM, IRI, NDI, IFES, 
Asociația obștească „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport”, Centrul de Asistență Juridică 
pentru Persoane cu Disabilități, Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților 
Fundamentale ale Omului”, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din RM, 
Asociația obștească Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova etc.

Observatorii acreditaţi își pot desfășura activitatea atît în ziua alegerilor, cît și înaintea începerii, pe 
parcursul și după terminarea perioadei electorale. Pe parcursul campaniei electorale Comisia Electorală 
Centrală se află într-o colaborare continuă și consolidată cu reprezentanţii misiunilor de observare, 
fiind receptivă la doleanţele și solicitările lor. Observatorilor le este garantată libera participare la 
ședinţele organelor electorale și la alte proceduri electorale importante, despre care ei sînt anunţaţi 
preventiv. Tradiţional, înainte de ziua alegerilor CEC organizează un briefing pentru observatori, în 
cadrul căruia este făcută o totalizare preliminară a activităţii sale și sînt distribuite CD-uri, ghiduri și 
alte materiale ce conţin informaţie utilă, în limbile română, rusă și engleză. CEC plasează pe pagina sa 
oficială o varietate mare de informații de interes pentru observatori. 

La solicitare, reprezentanţii CEC participă în calitate de experţi la seminarele de instruire organizate 
pentru observatori. Instruirile pot fi organizate de către instituțiile care pot solicita acreditarea 
observatorilor sau, la cerere, de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.

În scopul asigurării condiţiilor de activitate a observatorilor internaţionali în perioada electorală, 
începînd cu alegerile locale generale din anul 2003, CEC constituie un oficiu de protocol. Anterior, 
oficiul era constituit atît din reprezentanţi ai CEC, cît și ai Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și 
Ministerului Culturii. Pentru ultimul scrutin din 2016, oficiul a fost constituit doar din reprezentanți 
ai CEC, deoarece colaborarea în perioada electorală cu alte autorități publice centrale este deja stabilită  
printr-o altă hotărîre. Oficiul are următoarele atribuţii: organizează întîlniri și cazarea observatorilor, îi 
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acreditează, le asigură întrevederi 
cu reprezentanţii tuturor 
subiecţilor implicaţi în alegeri, 
acumulează informaţie cu privire 
la alegeri de la observatorii 
internaţionali și o generalizează, 
organizează briefinguri pentru 
observatorii internaţionali, 
totalizează materialele prezentate 
de ei etc.

Colaborarea CEC cu institu-
ţiile care monitorizează alegerile 
continuă și în afara perioadei elec-
torale. Astfel, reprezentanţii aces-
tor organizaţii sînt invitaţi la diferite evenimente organizate de Comisie (ședinţe, seminare, conferinţe, 
mese rotunde, cluburi de discuţii electorale). Printre cele mai importante activităţi sînt conferinţele de 
analiză post-electorală în cadrul cărora participanții trec în revistă cele mai importante momente ale 
procesului de organizare și desfășurare a scrutinului, punctează problemele identificate și formulează 
soluţii pentru îmbunătăţirea procesului electoral. Comisia, la fel, deleagă reprezentanții săi pentru par-
ticipare la activităţile organizate de aceste instituţii, de asemenea menține o comunicare permanentă 
cu aceste organizaţii prin comunicate de presă, newsletter-uri electronice, întrevederi față în față etc., 
ţinîndu-le la curent cu activitatea sa. Deseori, CEC solicită opinia acestor instituţii în chestiuni ce ţin 
de modificarea legislaţiei și practicii electorale, adoptarea unor regulamente/instrucțiuni noi.

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

În cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 CEC a constatat încălcarea statutului de 
observator de către observatorii acreditaţi din partea unei organizaţii obștești și a fost nevoită să anuleze 
acreditarea acestora. Deși organizaţia respectivă a atacat în instanţa de judecată hotărîrea emisă de 
CEC, aceasta a rămas în vigoare.

Susţinerea democraţiei din Republica Moldova este pe agenda de lucru a multor organizaţii 
internaţionale. În ultimii ani se constată o creștere constantă a interesului față de evoluția procesului 
electoral și realizările obținute de Republica Moldova pe acest plan, ca urmare tot mai mulți observatori 
internaţionali vizitează republica, fiind în creștere, de asemenea, numărul și calitatea organizaţiilor 
neguvernamentale care doresc să acrediteze observatori. 

Tradiţional alegerile parlamentare, iar începînd cu 2016 și alegerile prezidențiale, reprezintă un 
interes mai sporit pentru comunitatea internaţională față de referendumuri și alegerile locale. În ceea 
ce privește acreditarea observatorilor naționali, dacă pentru alegerile parlamentare din 1998 CEC a 



acreditat în total 742 de observatori naționali, iar pentru scrutinul parlamentar din 2001 doar 414 
persoane, începînd cu anul 2003, atît numărul de persoane acreditate, cît și numărul instituţiilor 
solicitate de a monitoriza scrutinele din ţara noastră a crescut simţitor, după cum se poate de observat 
din tabelele de mai jos. 

Tabel nr. 1. Observatori naționali acreditați de CEC pentru monitorizarea alegerilor (2003-2016)

*Alegeri parlamentare din 5 aprilie 2009
** Alegeri parlamentare anticipate din 29 iulie 2009

Tabel nr. 2. Observatori internaționali acreditați de CEC pentru monitorizarea alegerilor (2007-2016)

În final vom menţiona că, la solicitarea din partea autonomiei găgăuze, care nu are competenţa 
necesară, Comisia Electorală Centrală invită și acreditează observatori internaţionali la alegerile în 
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și la alegerile Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia.
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Mass-media au un rol important în buna desfășurare a procesului electoral, manifestîndu-se ca un 
factor însemnat în transformarea societăţii. Colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu mass-media 
are caracteristici distincte în preajma alegerilor și în perioadele dintre alegeri, mass-media fiind mult mai 
interesată de activitatea CEC în contextul unui eveniment electoral concret. În același 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 acordat 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, transparenţă, operativitate 
și disponibilitate. În toţi acești ani, accesul jurnaliștilor la activitatea CEC nu a fost restricţionat în 
niciun fel, accesul la ședinţele Comisiei fiind liber. Mai mult, ori de cîte ori a fost necesar, dar și după 
fiecare ședinţă, au fost difuzate comunicate de presă în care sînt prezentate pe larg informaţia privind 
chestiunile discutate, hotărîrile adoptate și alte activităţi curente. 

Dacă în 2007 au fost elaborate și difuzate circa 40 de comunicate de presă, atunci în anul 2009 
putem vorbi de circa 172 de comunicate de presă, în 2010 - 200 de comunicate de presă, în 2011 – 150 
de comunicate, în 2012 – 69, în 2013 – 85, în 2014 – 112, în 2015 – 135, în 2016 – 209 comunicate 
de presă.

În perioada electorală acestea se referă la anumite proceduri electorale, prevederi legale, termene 
de respectat, luări de atitudine ș.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 ș.a. La necesitate, dar și în preajma evenimentelor 
electorale, Comisia a organizat conferinţe de presă și briefinguri, acestea fiind cele mai complexe 
activităţi desfășurate în relaţiile cu mass-media. La 13 mai 2012, în ziua alegerilor locale noi, CEC a 
organizat o călătorie de presă în satul Trifănești, raionul Florești. 

Este de remarcat faptul că mass-media are o misiune semnificativă în educarea electoratului. În 
acest sens, ea poate fi un instrument eficient în promovarea educaţiei alegătorilor prin furnizarea de 
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informaţii despre cum, cînd și 
unde să voteze, caracterul secret 
al votului, rolul și importanţa 
votului. CEC a utilizat acest mijloc 
pentru a transmite alegătorilor 
mesaje rapid și eficient în timpul 
campaniei electorale din iunie 
2011, precum și în campaniile 
electorale din 2009 și 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.

Așadar, informarea corectă a alegătorilor asupra desfășurării campaniei electorale și asupra 
procedurilor electorale constituie o componentă esenţială a alegerilor libere și corecte.

Începînd cu anul 2012, Comisia Electorală Centrală premiază jurnaliștii și instituţiile mass-media 
care au reflectat activitatea CEC pe parcursul anului respectiv.

Reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă trezește întotdeauna discuţii 
aprinse, dat fiind faptul că este un subiect destul de sensibil. Pentru fiecare campanie electorală 
CEC elaborează și aprobă un regulament privind reflectarea alegerilor în mass-media. În procesul 
de elaborare a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, Comisia cooperează cu 
radiodifuzorii. Astfel, CEC organizează întrevederi cu directorii instituţiilor media și reprezentanţii 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cadrul cărora se discută și 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 
propunerile sînt examinate în ședinţa Comisiei, după care Regulamentul este aprobat. Acesta include 
reguli și principii de urmat în timpul campaniei de către instituţiile audiovizualului, presa scrisă și, mai 
nou, presa electronică. 

În primii ani de înfiinţare a Comisiei ca instituţie permanentă, colaborarea cu mass-media se 
rezuma la elaborarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, precum și a Concepţiei 
reflectării campaniei electorale și la soluţionarea litigiilor ce ţin de accesul la timpii de antenă și 
respectarea pluralismului de opinii în campania electorală. Primul Regulament privind reflectarea 
campaniei electorale în mijloacele de informare în masă a fost aprobat la sfîrșitul lunii decembrie 1998, 
în cadrul alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova. Este de remarcat faptul că aprobarea 
Regulamentului respectiv era precedată de Concepţia reflectării campaniei electorale parlamentare de 
către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova, adoptată prin hotărîrea comună a Comisiei 
Electorale Centrale și Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Concepţia era actul de bază de care 
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se conduceau instituţiile audiovizualului, 
aceasta cuprinzînd principiile reflectării 
campaniei electorale, atribuţiile CEC 
și CCA în timpul campaniei electorale 
privind comportamentul mass-mediei, 
conţinutul, durata și intervalele orare ale 
emisiunilor electorale, iar Regulamentul 
stabilea timpii de antenă la radioul și 
televiziunea naţională și spaţiul acordat 
publicităţii electorale din ziare.

Pe parcursul anilor 1998-2011 au 
avut loc modificări ale documentelor 
respective, fiind îmbunătățite esenţial. 

Toate acestea au fost dictate de modificările Codului electoral, dar și de apariţia posturilor noi de 
televiziune și 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 și turul doi 
de scrutin din 17 iunie 2007 a fost mult mai restrictiv, 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 și lăsînd mînă liberă 
radiodifuzorilor în a-și stabili de sine stătător modul de reflectare a scrutinului. Practic, Regulamentul 
conţine prevederi și norme care nu-i stingheresc, ci dimpotrivă, îi ajută pe jurnaliști să menţină o 
poziţie echidistantă, corectă din punct de vedere profesional și obiectivă vizavi de procesul electoral. 
Actualmente, Comisia Electorală Centrală elaborează și aprobă Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale în mijloacele de informare în masă în baza Concepţiei adoptate de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului.

Totuși, îmbunătăţirea legislaţiei în această direcţie continuă, subiectul rămînînd actual pînă în prezent. 
Astfel, CEC a participat la mai multe mese rotunde dedicate acestei teme, printre care remarcăm masa 
rotundă „Mass-media în timpul alegerilor: perfecţionarea regulamentelor cu privire la reflectarea alegerilor 
și a campaniilor politice” (decembrie 2011), organizată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
(ADEPT) cu susţinerea Misiunii OSCE în Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate două 
proiecte de regulamente privind reflectarea 
alegerilor în mijloacele de informare în 
masă și 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 organizată 
de Centrul pentru Jurnalism Independent 
cu susţinerea Ambasadei Olandei cu 
sediul la Kiev, Ucraina. La eveniment a 
fost prezentat studiul „Reglementarea 
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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 Codului electoral, elaborate în 
baza studiului, Comisia Electorală 
Centrală prezentînd un aviz în 
acest sens.

Experienţa anterioară a 
demonstrat o implicare activă 
a radiodifuzorilor în reflectarea 
campaniilor electorale. Dacă în campania electorală pentru alegerile locale din 23 mai 1998 au fost 
implicaţi 7 radiodifuzori (4 posturi de televiziune și 3 posturi de radio), atunci în cea din alegerile 
locale generale din 5 iunie 2011 au fost implicaţi 82 de radiodifuzori (44 de posturi TV și 38 de 
posturi radio), în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – 59 de radiodifuzori (33 
de posturi TV și 26 de posturi radio), în alegerile parlamentare anticipate din 5 aprilie 2009 – 66 de 
instituţii audiovizuale (34 de posturi de televiziune și 32 de posturi de radio), în alegerile parlamentare 
anticipate din 29 iulie 2009 – 61 de instituţii audiovizuale (30 de posturi TV și 31 de posturi de radio), 
în alegerile parlamentare din 2014 – 106 de instituții audiovizuale (48 de posturi TV și 58 de posturi 
radio), în alegerile locale generale din 2015 – 104 de instituții audiovizuale (54 de posturi TV și 50 de 
posturi radio), iar în alegerile prezidențiale din 2016  - 105 de radiodifuzori (60 de posturi TV și 45 
posturi radio).

Conform prevederilor Codului electoral, reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură 
de aceleași drepturi ca și observatorii acreditaţi. Pentru a putea asista la toate operaţiunile electorale, 
jurnaliștii prezintă doar legitimaţia de serviciu. Pînă în 2006 jurnaliștii străini erau acreditaţi doar de 
către Ministerul Afacerilor Externe, iar cei naţionali nu aveau nevoie de aceasta, prezentînd legitimația 
de serviciu. În perioada 2006-2010, jurnaliștii au avut posibilitatea de a solicita acreditare pe lîngă 

CEC. Un regulament în acest sens a fost 
aprobat în anul 2006 (Regulamentul cu 
privire 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 jurnaliști naţionali. 
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Totodată, pentru fiecare eveniment 
electoral, Comisia a acreditat jurnaliști 
internaţionali (în perioada 2006–
2010 au fost acreditaţi circa 180 de 
jurnaliști 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 acreditarea 

reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală este abrogat, 
iar jurnaliștilor li s-au creat condiţii simplificate pentru reflectarea campaniei electorale și a activităţilor 
Comisiei, pentru aceasta trebue să prezente doar legitimaţia de serviciu.

În activitatea de colaborare cu mass-media, Comisia a promovat ideea specializării pe domeniul 
electoral a unor jurnaliști. Astfel, în regulamentele de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de 
informare din Republica Moldova, CEC solicită ca pe parcursul întregii perioade electorale în cadrul 
redacţiilor să funcționeze cîte un grup special de colaboratori, creat prin ordin intern, care să asigure 
reflectarea evenimentelor electorale.

Seminarele de instruire se înscriu în aceeași ordine de idei. În perioada 17–18 aprilie 2007 la Chiși-
nău s-a desfășurat seminarul „Mass-media și alegerile”, organizat de Biroul de Informare al Consiliului 
Europei, la care au participat experţi ai Consiliului Europei, membrii ai Comisiei Electorale Centrale și 
ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, reprezentanţi ai societăţii civile și ai mass-media. La se-
minar au fost expuse opinii vizavi de prevederile Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la 
alegerile locale generale din 3 iunie 2007 sub aspectul compatibilităţii cu principiile și normele Consi-
liului Europei, rolul autoreglementării mass-media, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizuale 
în campania electorală de către CEC, CCA și societatea civilă. Prezentări tematice au fost susţinute la 
invitaţia Asociaţiei Presei Independente, 
în cadrul unui seminar privind reflectarea 
campaniei electorale în mass-media desfă-
șurat la data de 31 ianuarie 2009. La semi-
nar au fost prezenţi reprezentanţi ai 20 de 
instituţii locale de informare în masă. Un 
alt training pentru jurnaliști s-a desfășurat 
în perioada 13-15 august 2010, avînd tema 
„Reflectarea referendumului constituţio-
nal în mass-media 2010”, la care au parti-
cipat peste 20 de jurnaliști din toată ţara.

Pornind de la ideea că mass-media 
reprezintă principalul instrument prin 
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intermediul căruia cetățenii 
sînt informați despre acțiunile 
de organizare și desfășurare a 
alegerilor, dar și cu privire la 
activitatea Comisiei și altor subiecți 
interesați, CEC, în colaborare cu 
Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral (CICDE), a 
desfășurat, în premieră, în perioada 
1-2 iulie 2016, un seminar cu 
tema ”Mass-media și alegerile”. 
La eveniment au participat 
jurnaliști ce reprezintă posturi 
de televiziune, radio, presa scrisă 
din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Subiectele propuse spre discuție au vizat analiza sistemului 
electoral în general, dar și teme, precum: terminologia electorală, actorii procesului electoral sub aspectul 
interesului și influenței, agitația electorală, contestațiile electorale, ziua alegerilor și eventualele situații 
problematice, asigurarea accesibilității la procesul electoral pentru grupurile marginalizate.

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 și televiziune) sau print screen-uri ale materialelor apărute în presa electronică. Începînd cu 
anul 2014, dosarul de presă a fost făcut prin intermediul procedurii cu privire la monitorizarea presei, 
aceasta fiind elaborată în conformitate cu cerințele Sistemului de Management al Calității. Procedura 
sus-numită a fost aprobată prin dispoziția Președintelui CEC la 01.04.2014 și revizuită la 17.05.2017. 
Scopul documentului constă în reglementarea în cadrul Comisiei Electorale Centrale a procesului de 
monitorizare zilnică a presei scrise, audio-vizuale și electronice, în vederea întocmirii revistei presei și 
a materialelor cu caracter jurnalistic ce vizează domeniul de activitate al Comisiei. Datorită procedurii 
de monitorizare a fost posibilă evaluarea profunzimii reflectării procesului electoral în mass-media 

naţională, locală și electronică, evaluarea 
abilităţii mass-media de a aborda 
subiectele ce conţin tematica electorală 
în mod onest, corect și profesionist; 
aprecierea comportamentului mass-media 
în cazul în care apar situaţii de criză sau 
se produc evenimente în care CEC apare 
într-o lumină negativă.

În ultimii ani, Comisia Electorală 
Centrală, cu asistenţa financiară a 
proiectului PNUD „Suport Electoral 
pentru Moldova”, a întreprins mai multe 
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activităţi în măsură să faciliteze accesul 
mass-media la informaţia referitoare 
la procesul electoral din Republica 
Moldova. Printre instrumentele 
de comunicare puse la dispoziţia 
jurnaliștilor putem menţiona Centrul 
Media creat în anul 2009, modernizat și 
extins în anul 2010. Acesta dispune de 
tehnică pentru transmisiuni în direct, 
8 calculatoare conectate la reţeaua 
Internet, posibilitate de imprimare, 
scanare și multiplicare și zona WiFi. În 
anul 2010, a fost amenajată și o cameră 

pentru interviuri, unde membrii CEC puteau răspunde la întrebările jurnaliștilor. 
În anul 2014 fost elaborat Ghidul jurnalistului în domeniul electoral, publicație care vine cu informații 

utile în ajutorul jurnaliștilor. În acest ghid, reprezentanții mass-media pot găsi răspunsuri concrete la 
multe întrebări ce țin de reflectarea alegerilor.

Un ultim aspect la care ne vom referi este Codul de conduită. Articolul 1 din Codul electoral definește 
Codul de conduită drept o convenţie încheiată între concurenţii electorali și reprezentanţii mass-media 
privind modul de desfășurare și de reflectare a campaniei electorale, care exclude lezarea demnităţii 
și imaginii concurenţilor electorali. Începînd cu anul 2005, Comisia Electorală Centrală înainte de 
fiecare scrutin propune spre semnare acest cod. Practica a arătat, însă, că partidele politice și mass-
media ezită să semneze acest gen de documente, iar cei care, totuși, semnează nu respectă prevederile 
acestuia. Nici statistica referitoare la semnatarii Codului de conduită nu este prea încurajatoare:

••  la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea 
campaniei electorale a fost semnat de către 6 formaţiuni politice și niciun reprezentant mass-
media;

••  la alegerile parlamentare anticipate din 5 aprilie 2009 – de către 13 formaţiuni politice și 22 de 
instituţii de informare în masă;

••  la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 – de către 3 formaţiuni politice și 5 instituţii 
de informare în masă;

••  la referendumul constituţional 
din 5 septembrie 2010 – de către 3 
formaţiuni politice și 5 instituţii de 
informare în masă;

••  la alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 – de către 
un partid politic și o asociaţie de 
radiodifuzori (6 instituţii mass-
media);

••  la alegerile locale generale din 5 iunie 
2011 – de către 5 formaţiuni politice 
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și niciun reprezentant al 
mass-media;

••  la alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie 2014 – de 
către un partid politic și 4 
instituții mass-media;

••  la alegerile locale generale 
din 14 iunie 2015 – nicio  
formațiune politică și 2 
instituții mass-media;

••  la alegerile pentru funcția 
de Președinte al Republicii 
Moldova din 30 octombrie 
2016 – de către  2 concurenți 
electorali.

COLABORAREA CU ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE 

Comisia Electorală Centrală de-a lungul anilor a stabilit relații durabile și constructive cu acele 
organizații care în statutele lor au declarat promovarea valorilor democratice, apărarea drepturilor 
omului, eliminarea discriminărilor pe criterii de gen, vîrstă, dizabilitate. Campaniile de informare și 
educare electorală, numeroasele evenimente electorale sub egida Comisiei Electorale Centrale au fost 
realizate inclusiv cu suportul societății civile, aceasta din urmă fiind receptivă să soluționeze rapid și 
dedicat obiectivele comune.   

Organizațiile neguvernamentale oferă sprijin important instituțiilor statului prin soluționarea 
diverselor probleme pentru care dispun de finanțare suficientă. Fiind organizații independente de 
administrație, non profit, ce își pot asigura resursele în mod autonom, ele au capacitatea să realizeze în 
comun activități îndreptate spre asigurarea drepturilor sociale, civice, electorale, ele pot încuraja im-
plicarea cetățenilor și a diferitor grupuri sociale în procesele electorale. În acest fel ele devin un suport 
important pentru Comisia Electorală Centrală a cărei misiune este de a crea condiţii optime pentru 
ca toţi cetăţenii Republicii Moldova să-și poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege 
și de a fi aleși în cadrul unor alegeri libere 
și corecte. 

Colaborarea cu organizațiile negu-
vernamentale se realizează în principal 
pe domeniul educației electorale care ca 
noțiune a fost inclusă în Codul electoral cu 
următoarea definiție: „educație  electorală – 
activitate cu caracter educativ, apolitică, 
realizată de organizaţii și grupuri ale so-
cietăţii civile, de instituţii de educaţie, de 
mass-media și alte părţi interesate, menită 
să sporească gradul de cunoștinţe ale ce-
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tăţenilor privind procesele politice și elec-
torale, pentru exercitarea votului conștient 
și liber exprimat. Educaţia electorală poate 
fi desfășurată liber de subiecţii interesaţi, 
prin intermediul seminarelor, cursurilor 
de instruire, meselor rotunde, campaniilor 
informaţionale, dezbaterilor publice elec-
torale și altor acţiuni educaţionale neregle-
mentate de Comisia Electorală Centrală 
sau de alte autorităţi”.

Activitățile de colaborare cu 
organizațiile neguvernamentale sînt 
următoarele:

•• acordarea consultațiilor entităților societății civile;
••   invitarea reprezentanţilor la dezbaterea proiectelor de acte normative ce urmează a fi elaborate 

sau completate/modificate de CEC;
••  crearea unor grupuri de lucru comune pentru elaborarea de concepte și proiectelor de acte 

normative care să conducă la perfecţionarea procesului electoral în Republica Moldova;
•• monitorizarea desfășurării alegerilor și referendumurilor;
•• monitorizarea realizării de către CEC a obiectivelor și acțiunilor incluse în planurile anuale de 

activitate și în planurile strategice ale CEC;
•• monitorizarea raportării financiare efectuate de către partidele politice;
•• organizarea în parteneriat a seminarelor, meselor rotunde, conferinţelor etc. și participarea 

reciprocă la evenimentele organizate doar de către una din părți;
•• elaborarea conceptelor și desfășurarea campaniilor de educaţie electorală și informare a 

cetăţenilor,;
••  reflectarea campaniei electorale;
••  efectuarea comună și/sau schimb reciproc de studii, cercetări, sondaje de opinie publică etc.;
••  elaborarea comună și/sau schimb reciproc de manuale, îndrumare, ghiduri destinate actorilor 

implicaţi în procesul electoral;
••  aducerea la cunoștinţă publică și 

plasarea pe site-ul oficial al CEC,  pe 
rețelele de socializare și alte resurse 
electronice a informaţiei relevante 
privind activitatea Comisiei 
Electorale Centrale și procesul 
electoral.

Comisia Electorală Centrală 
manifestă deschidere pentru colaborare 
cu reprezentanţii societăţii civile, iar 
în acţiunile sale CEC a urmărit să fie 
respectate atît prevederile Strategiei 
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dezvoltării societăţii civile în 
anii 2009-2011, aprobată prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 267 
din 11.12.2008, Strategiei de 
dezvoltare a societăţii civile pentru 
perioada 2012-2015, aprobată 
prin Hotărîrea Parlamentului 
nr. 205 din 28.09.2012, 
Hotărîrea Parlamentului nr. 
967 din 09.08.2016 cu privire 
la mecanismul de consultare 
publică cu societatea civilă în 
procesul decizional, cît și alte 
prevederi ale legislaţiei naţionale 
care reglementează cooperarea dintre autorităţile statale și societatea civilă.

În octombrie 2006, în cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale a fost constituită o 
subdiviziune specializată în acest domeniu – Secţia educaţie civică, training-uri și secretariat, din 
anul 2012 transformată în Direcția comunicare, relații publice și mass-media, prin care este înlesnită 
colaborarea Comisiei cu organizațiile neguvernamentale, de asemenea cu mass-media, organizațiile 
naționale și internaționale, precum și cu cetățenii.

Comisia Electorală Centrală este deschisă în acest sens, ea sau iniţiază, sau răspunde la propunerile 
de stabilire a relațiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale atît din Republica Moldova, 
cît și din alte ţări (de ex.: Belgia, Danemarca, Franța, Georgia, Kazahstan, Lituania, Polonia, România, 
SUA, Ucraina). 

Pentru consolidarea relațiilor de colaborare și/sau desfășurarea unor proiecte concrete, CEC a 
semnat acorduri de colaborare cu: Fundația Internațională pentru sisteme electorale (IFES); Filiala din 
Chișinău a Institutului internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului 
și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre AIP CSI; Institutul Internațional 
pentru Asistență Democratică și Electorală (International IDEA); Asociația ”Promo-LEX”; Coaliţia 
Civică pentru Alegeri Libere și Corecte.

 Pe lîngă organizațiile neguvernamentale 
enumerate, Comisia Electorală Centrală 
cooperează și/sau a cooperat activ, atît 
în perioada electorală, cît și în perioadele 
dintre alegeri cu: „Asociaţia pentru 
Democraţie Participativă – ADEPT”, 
Institutul Republican International 
(IRI), Fundaţia Est-Europeană, Asociația 
obșteașcă ”Institutul pentru Drepturile 
Omului din Moldova, Consiliul Naţional 
al Tineretului din Moldova (CNTM), 
Transparency International Moldova, 



Institutul de Politici Publice (IPP), Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM), 
Centrul de Investigaţii Sociologice și Marketing „C.B.S.-AXA” SRL, Institutul de Marketing și Sondaje 
IMAS-INC Chișinău (IMAS), Fundaţia Soros-Moldova, Institutul pentru Dezvoltare și Iniţiative 
Sociale (IDIS) „Viitorul”, Institutul National Democratic (NDI), Centrul de resurse al organizaţiilor 
neguvernamentale pentru drepturile omului din Moldova (CREDO), Centrul „Parteneriat pentru 
Dezvoltare”, Centrul de analiză și prevenire a corupției,  Centrul de Asistență Juridică pentru 
Persoane cu Dizabilități, Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților 
Fundamentale ale Omului”, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din RM, 
Asociația obștească Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Presei Independente, Asociația 
Presei Electronice din Moldova, Centrul „Contact” etc.



13

DEZVOLTAREA 
INSTITUȚIONALĂ

ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA
MANAGEMENTULUI

ELECTORAL



168

13.1. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Comisia Electorală Centrală stabilește obiective strategice   și operaţionale pe care urmează să le 
realizeze într-o anumită perioadă de timp, avînd orientarea clară spre cerințele alegătorilor și părților 
interesate, în scopul îmbunătăţirii continue a procesului electoral, dar și a modalităţilor de realizare 
a acestor obiective, prin acţiunile, resursele necesare și alocarea acestora. Dacă ne dorim să stăpînim 
evoluţia activității, trebuie să planificăm. Absenţa planificării ar face loc instalării haosului, hazardului. 
Comisia ar trebui să răspundă presiunilor curente exercitate fie din interior, dar  mai  ales de către 
componentele mediului extern asupra instituției. Și prin prisma celor enunțate, planificarea devine 
principalul instrument managerial de adaptare a instituției la schimbare. 

Planificarea strategică este un proces ciclic și sistematic prin care Comisia Electorală Centrală își 
definește anumite priorități pentru a-și îndeplini misiunea, în acord cu evoluția mediului în care își 
desfășoară activitatea. Acest proces de planificare strategică constituie un element indispensabil în 
activitatea Comisiei, el constă în trasarea obiectivelor și direcțiilor de urmat, vizează și etapele necesare 
pentru realizarea acestora.

Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale (în continuare – Plan)  constituie principalul 
document de planificare managerială și strategică a activității Comisiei, care vizează organizarea și 
desfășurarea alegerilor și referendumurilor, de asemenea domeniul finanţării partidelor politice și a 
campaniilor electorale. Din această perspectivă CEC stabilește obiective strategice și acțiuni concrete 
menite să atingă obiectivele propuse, analizează și evaluează activitățile precedente propunîndu-
și măsuri de îmbunătățire. Documentul reflectă și lacunele în ceea ce privește capacităţile CEC de 
realizare a misiunii sale.

Planificarea strategică trasează prioritățile Comisiei în domeniul său de activitate, printre care 
asigurarea egalității de gen, crearea condițiilor pentru participarea nestingherită a tuturor categoriilor 
de alegători la procesul electoral, modernizarea procesului electoral prin aplicarea tehnologiilor 
informaționale și diversificarea mecanismelor de management în serviciul public.

Primul plan strategic al CEC a cuprins perioada anilor 2012 – 2015, iar cel de-al doilea plan 
strategic prevede acțiuni pentru perioada 2016 – 2019. Planul strategic este parte a unui proces de 
planificare continuu, ciclic și repetitiv, include noi obiective și acțiuni strategice complexe care vor 
constitui un vector de dezvoltare și modernizare a procesului electoral pentru acești ani, timp în care 
se vor organiza diferite tipuri de alegeri, dar și un șir de acțiuni în vederea creșterii egalității de șanse 

pentru toate categoriile de cetățeni cu drept 
de vot și accesibilității procesului electoral.

Comisia tinde să dobîndească o 
vizibilitate crescută în cadrul serviciului 
public din Republica Moldova și în rîndul 
părților interesate, de asemenea să sporească 
importanța organelor electorale inferioare 
în sprijinul realizării misiunii organului 
electoral superior, de asemenea să aibă 
un  impact real și pozitiv asupra dezvoltării 
democrației în țara noastră.
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La elaborarea Planului s-au 
luat în considerare prevederile 
legislative și normative în 
vigoare, cele mai bune practici 
internaţionale și naţionale în 
domeniul electoral din ultimii 
ani, recomandările cuprinse în 
rapoartele întocmite de misiunile 
de observatori care au participat 
la monitorizarea alegerilor din 
ultimii patru ani, recomandările 
partenerilor de dezvoltare și ale 
organizaţiilor neguvernamentale. 
Prezentul Plan este întocmit 
în concordanţă cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 176 din 22 martie 
2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale” și are drept scop stabilirea pe termen mediu a priorităţilor 
și planificarea organizaţională în cadrul Comisiei Electorale Centrale, instituționalizarea măsurilor 
privind promovarea egalității de gen în cadrul procesului electoral. 

În vederea elaborării  Planului strategic pentru perioada 2016-2019, prin Dispoziția din 10 iulie 
2014 a președintelui CEC, a fost creat un grup de lucru constituit din membri ai Comisiei și funcționari 
ai subdiviziunilor Aparatului CEC. Grupul de lucru, format din 12 membri, a avut sarcina de a evalua 
nivelul de implementare a Planului strategic pentru anii 2012-2015 și a stabili noi obiective strategice. 
În acest scop membrii grupului de lucru s-au întrunit în mai multe ședinţe, în cadrul cărora s-a analizat 
situația curentă din instituţie, impactul factorilor interni și ai celor externi asupra performanţei 
instituţionale.

Datorită suportului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în speță al 
proiectului „Programul Democrație/Alegeri”, grupul de lucru a beneficiat de asistenţă metodologică 
și consultanță din partea  experților internaționali. Procesul de elaborare a  Planului strategic  a fost 
realizat într-un mod participativ prin implicarea membrilor Comisiei și funcționarilor subdiviziunilor 
structurale ale Aparatului CEC.

Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2016-2019 este structurat pe următoarele 
compartimente:

•• Misiunea. Viziunea. Valorile instituției
•• Descrierea situației curente 
•• Analiza SWOT
•• Direcţii strategice, obiective și activităţi 
•• Mecanismul de monitorizare și evaluare
•• Concluzii
•• Anexe

Pe baza obiectivelor și acţiunilor strategice stabilite în Plan vor fi elaborate planurile anuale de 
acțiuni ale Comisiei Electorale Centrale și ale subdiviziunilor Aparatului Comisiei.
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În vederea realizării obiectivelor strategice stabilite conform Planului strategic pentru anii 2016-
2019, Comisia planifică anual obiective și acțiuni specifice prin aprobarea planurilor anuale de acțiuni 
la nivel de instituție, cu stabilirea clară a idicatorilor de produs/rezultat, termenele și responsabilii de 
realizarea acestora. 

MISIUNE. VIZIUNE. VALORI

MISIUNEA Comisiei Electorale Centrale exprimă scopul fundamental al instituției stabilit de Codul 
electoral.  

„Misiunea Comisiei Electorale Centrale este asigurarea condiţiilor optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii 
Moldova să-și poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege și de a fi aleși în cadrul unor 
alegeri libere și corecte”. 

Misiunea este una realizabilă, precisă și care reflectă valorile și cultura  Comisiei Electorale Centrale.
VIZIUNEA Comisiei Electorale Centrale reprezintă aspirația sa pentru viitor, constituind punctul de 

plecare în formularea obiectivelor strategice.
„O instituţie deschisă, transparentă și profesionistă care este în permanenţă pregătită să-și îndeplinească 

atribuţiile la cel mai înalt nivel asigurînd un cadru electoral accesibil în care toți cetăţenii au încredere”.
VALORILE Comisiei Electorale Centrale sînt principiile de bază, menținute de-a lungul timpului, care 

ghidează activitatea de zi cu zi și la care sînt aliniate toate deciziile luate.
INTEGRITATE: CEC își va desfășura activităţile într-o manieră onestă, sinceră și corespunzătoare 

așteptărilor părților implicate în procesul electoral, va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru 
a preveni faptele rău intenţionate. 

INDEPENDENŢĂ: CEC își va îndeplini atribuţiile și va lua decizii fără a fi influenţată sau controlată 
de instituţii guvernamentale, partide politice sau terţe organizaţii, fiind convinsă că independența 
este premisa necesară pentru imparțialitate.

IMPARŢIALITATE: CEC își va exercita atribuțiile în afara oricăror conflicte de interese, va trata fără 
părtinire toţi participanţii la alegeri în mod echitabil și fără a oferi avantaj unor tendinţe politice sau 
grupuri de interese. 

TRANSPARENŢĂ: CEC va fi întotdeauna deschisă către toate părţile implicate în procesul electoral, 
va manifesta o atitudine transparentă și imparţială în procesul decizional și corectitudine în toate 
activităţile sale. 

RESPONSABILITATE ŞI PROFESIONALISM: CEC își va asuma răspunderea deplină pentru 
acţiunile sale și va fi responsabilă în faţa poporului Republicii Moldova și a partenerilor săi, va tinde 
să asigure un personal bine pregătit, competent, sensibil la dimensiunea de gen și sigur de sine, va 
prelua cele mai bune practici internaționale. 

CREDIBILITATE: CEC se va strădui să se bucure de încrederea tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova și comunităţii internaţionale prin calitatea serviciilor oferite în procesul electoral. 

RECEPTIVITATE: CEC va fi receptivă la nevoile alegătorilor și va întreprinde măsuri pentru ca 
procesul electoral să fie accesibil tuturor categoriilor de cetăţeni. 

INOVAŢIE: CEC va aplica metode și tehnologii moderne pentru perfecţionarea procesului electoral. 
În activitatea sa, CEC va fi mereu orientată spre creșterea performanței sale, care, în mod sigur, 
se poate obţine prin inovație. 

ORIENTARE SPRE CETĂŢEAN ŞI INCLUZIUNEA-GENDER: întreaga activitate a instituției va 
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fi orientată spre beneficiul interesului public, va construi relaţii eficiente cu toți alegătorii, punîndu-
le la dispoziţie servicii de încredere și la standarde înalte în corespundere cu necesităţile și interesele 
specifice ale tuturor categoriilor de alegători. CEC va oferi cetăţenilor, partidelor politice și altor 
organizaţii social-politice, mass-media și societăţii civile oportunităţi multiple și egale de informare, 
consultare și participare, asigurînd accesibilitatea informaţiilor și serviciilor sale. 

DIRECŢII STRATEGICE, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI 

1. UN PROCES ELECTORAL MODERN, EFICIENT ȘI ACCESIBIL 

Un proces electoral modern, eficient și accesibil reprezintă o direcţie prioritară de dezvoltare a 
Comisiei Electorale Centrale pentru perioada 2016-2019, prin care Comisia își propune să elaboreze și să 
implementeze noi soluții tehnice în scopul automatizării procedurilor electorale. În acest sens, urmează 
să fie elaborate Cerinţele tehnice pentru dezvoltarea și testarea modulelor SIAS „Alegeri”, prevăzute în 
Legea nr. 101 – XVI cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”.

Pornind de la necesitatea asigurării accesibilității procesului electoral, Comisia planifică să extindă 
termenul de înregistrare on-line a alegătorilor aflați în străinătate și să realizeze un studiu de fezabilitate 
pentru desfășurarea în cadrul următoarelor alegeri parlamentare ordinare a unui proiect-pilot privind 
votul la distanță prin intermediul sistemelor electronice ca metodă  de vot alternativă. 

Comisia Electorală Centrală intenționează pentru următorul ciclu electoral să dezvolte și să pună 
în aplicare mecanisme eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral, de 
asemenea să faciliteze accesul în secțiile de votare pentru categoriile speciale de alegători.

Este foarte important ca modernizarea procesului electoral să asigure eficienţa resurselor deja 
folosite, ceea ce înseamnă reutilizarea capacităților existente. În acest sens, Comisia va stărui asupra 
dezvoltării și mentenanței infrastructurii secțiilor de votare, precum și dotării cu echipament logistic 
standardizat a sediilor organelor electorale regionale.

Nu în ultimul rînd, Comisia își ia angajamentul să consolideze procedurile deja existente în vederea 
asigurării accesului egal al femeilor cu cel al bărbaţilor și să promoveze egalitatea de gen la toate etapele 
procesului electoral.

2. REZULTATE CREDIBILE ALE ALEGERILOR 

Alegerile reprezintă exercițiul democratic ce asigură bazele autorităţii și legitimităţii guvernării. 
Corectitudinea alegerilor este o condiţie necesară pentru un stat de drept.

Credibilitatea alegerilor depinde de 
mai mulţi factori, cum ar fi transparenţa 
în procesul decizional, imparţialitatea 
organelor electorale, exactitatea listelor 
electorale, prevenirea, suprimarea și 
sancţionarea fraudelor electorale. 

Prin obiectivele propuse CEC tinde 
să sporească transparenţa în activitatea 
organelor electorale, să colaboreze 
proactiv cu alţi subiecţi implicaţi în 
procesul electoral. Pentru a avea un 
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proces electoral de succes este nevoie de 
credibilitate atît față de alegeri, cît și față 
de organele electorale, iar pentru aceasta 
Comisia pune accent pe monitorizarea 
sistematică a organelor electorale 
inferioare, prin evaluarea periodică 
a gradului de satisfacție a părților 
interesate, stăruie asupra extinderii 
mijloacelor de comunicare, programelor 
de educație electorală și campaniilor 
de informare a alegătorilor, inclusiv a 
femeilor și a cetățenilor din diasporă.

Un cadru legal electoral adecvat, care 
să asigure tuturor cetăţenilor Republicii Moldova dreptul de alege și de a fi aleși conform standardelor 
internaţionale pentru alegeri democratice, la fel, constituie un pilon important în atingerea unor 
rezultate credibile ale alegerilor. În acest sens, Comisia va identifica deficiențele și lacunele existente 
în legislația electorală, va efectua analize ample asupra cadrului normativ de reglementare a litigiilor 
electorale și va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a legislației electorale.  

3. ALEGĂTORI CONȘTIENŢI ȘI INFORMAŢI 

Alegători conștienți și bine informați reprezintă una din principalele condiții pentru garantarea 
desfășurării unor alegeri libere și corecte. Este important ca alegătorul să-și cunoască drepturile 
electorale, pentru ca în final să ia decizii corecte.

În scopul creșterii gradului de conștientizare a importanței proceselor electorale, CEC va continua 
să desfășoare activităţi de educaţie electorală, de informare comprehensivă a acestora privind 
procedurile electorale și se va asigura că toate părțile interesate sînt implicate în procesul electoral. Pe 
lîngă măsurile ordinare desfășurate în perioada electorală și în perioada dintre alegeri, CEC proiectează 
și alte activități.

În acest sens, se va realiza un studiu privind nivelul de implicare și participare a cetățenilor la toate 
etapele procesului electoral, vor fi implementate, în comun cu CICDE și alți subiecți interesați, noi 
instrumente de comunicare continuă și eficientă cu alegătorii, inclusiv cu cei din diasporă, vor fi 
organizate campanii de sensibilizare a tinerilor alegători și a femeilor din toate raioanele republicii.

4. CAPACITĂŢI INSTITUŢIONALE CONSOLIDATE 

În vederea asigurării executării prevederilor Planului strategic pentru anii 2016-2019, ne propunem 
să îmbunătățim procesele interne și serviciile prestate prin intermediul sistemelor moderne de 
management. În acest sens, vom promova principiile calităţii și securității informației la toate etapele 
ciclului de management electoral și vom efectua misiuni anuale de audit intern și extern al Sistemului 
Integrat de Management al Calității și Securității Informației din cadrul CEC.

Capacităţi instituţionale consolidate ca direcţie strategică asumată de CEC pentru perioada 2016-2019 
presupune implementarea unei noi structuri a Aparatului CEC, consolidarea și dezvoltarea continuă 
a capacităților profesionale ale funcționarilor electorali, identificarea și aplicarea mecanismelor pentru 
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încurajarea funcționarilor electorali să activeze în această calitate de cîte ori vor fi organizate alegeri, 
de asemenea are în vedere un deziderat de instituire a unor reprezentanțe permanente ale CEC în 
teritoriu. 

În scopul  promovării performanțelor  înregistrate de CEC și pentru preluarea celor mai bune practici 
în materie electorală, vom consolida relațiile de cooperare și schimb de experiență cu organizațiile 
naționale specializate în promovarea drepturilor omului și egalității de gen, dar și cu autoritățile 
electorale din alte țări.

E de remarcat că în perioada 2014-2015, în cadrul CEC a fost implementat Planul de dezvoltare 
instituţională, un document complex care stabilește obiectivele de dezvoltare la nivel de management 
intern al CEC, scopul căruia constă în oferirea unui cadru de acţiuni-cheie necesare de întreprins 
pentru obţinerea rezultatelor scontate și durabile, orientate spre prestarea unor servicii electorale de 
calitate.  

5. SUPRAVEGHEREA FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE  
ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE 

Includerea acestei direcții strategice în ediția a doua a Planului strategic este dictată de noile 
modificări aduse Codului electoral, și anume de rolul ce revine Comisiei în calitatea sa de organ 
independent de supraveghere a finanţării partidelor politice și a campaniilor electorale, dar și de 
necesitatea intensificării colaborării cu organele de ocrotire a normelor de drept pe acest segment. 

În realizarea acestei sarcini, ne-am propus să desfășurăm în următorii patru ani activități de instruire 
a subiecților implicați și interesați în procesul de  finanțare a partidelor politice și a campaniilor 
electorale, să elaborăm materiale metodice, de instruire și informative privind  finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale

Întrucît Comisia Electorală Centrală este responsabilă de colectarea și sistematizarea rapoartelor 
financiare ale partidelor politice, rapoartelor privind auditul partidelor politice și rapoartelor privind 
finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurenţii electorali, ne angajăm să elaborăm 
mecanisme eficiente de monitorizare publică și evaluare a respectării cadrului normativ de către 
subiecții implicați în  finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, incluzînd date dezagregate 
pe sexe.  

13.2. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ȘI SECURITĂŢII 
INFORMAŢIEI AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE (ISO 9001:2015 ȘI ISO/
IEC 27001:2013)

Începînd cu cel de-al doilea semestru al anului 2013, Comisia Electorală Centrală a implementat 
un Sistem Integrat de Management al Calităţii și Securităţii Informaţiei în conformitate cu standardele 
internaţionale ISO 9001 și ISO/IEC 27001. Introducerea acestui sistem a permis o mai bună structurare 
a responsabilităţilor, sporirea calităţii serviciilor publice prestate de Comisie, identificarea și dezvoltarea 
mecanismelor pentru consolidarea încrederii cetăţenilor în organele și procesele electorale.

Astfel, în contextul obținerii certificării pentru cele două standarde internaționale, aplicate la nivel 
mondial, Comisia Electorală Centrală a aprobat un șir de acte regulatorii printre care și Declarația 
privind politica în domeniul securității informaţiei și Declaraţia de politică în domeniul calităţii, precum 
și un număr semnificativ de proceduri și instrucțiuni de uz intern. Toate aceste documente stabilesc 
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cadrul organizațional, absolut necesar 
unei dezvoltări instituţionale durabile și 
asigură un nivel înalt al managementului 
calităţii și securităţii informaţiei.

La data de 4 august 2014, Comisia 
Electorală Centrală a obţinut pentru prima 
dată două certificate de conformitate a 
standardelor internaţionale: Certificatul 
de Conformitate a Sistemului de 
Management al Calităţii ISO 9001:2008 
(Sisteme de management al calităţii. 
Cerinţe) și Certificatul de Conformitate 
a Sistemului de Management al 

Securităţii Informaţiei - ISO/IEC 27001:2005 (Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme 
de management al securităţii informaţionale. Cerinţe). Certificarea a fost acordată de către organismul 
de certificare RINA SIMTEX din România pentru domeniul de activitate declarat: Organizarea și 
desfășurarea alegerilor.

Certificarea inițială a Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației a 
constituit un proces complex, în cadrul căruia Comisia a fost evaluată, conform cerințelor standardelor 
de referință și care a cuprins următoarele etape:

•• Evaluarea conformității documentației elaborate de Comisia Electorală Centrală;
••  Auditul de evaluare la sediul CEC, în cadrul căruia a fost verificată corectitudinea implementării 

procedurilor și instrucțiunilor aprobate;
••  Evaluarea dosarului Comisiei Electorale Centrale de către organismul de certificare, în vederea 

luării deciziei cu privire la certificarea autorității;
••  Acordarea certificării pentru Sistemul Integrat de Management al Calității și Securității 

Informației, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2008 și ISO/IEC 27001:2005. 
Domeniul de activitate: Organizarea și desfășurarea alegerilor.

Toată documentația Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației 
elaborată în cadrul CEC are drept scop  crearea și implementarea tuturor mecanismelor necesare pentru 
un sistem de management eficient, orientat spre satisfacția părților interesate în procesul electoral și 
menținerea unui cadru organizatoric adecvat, capabil să asigure realizarea politicilor și obiectivelor 
strategice și, nu în ultimul rînd, îmbunătățirea continuă a performanțelor și consolidarea capacităților 
instituționale ale CEC.

Conform prevederilor standardelor de referință ISO 27001 și ISO 9001, în cadrul Comisiei sînt 
desfășurate audituri interne și externe (de supraveghere) care au ca scop evaluarea Sistemului Integrat 
de Management al Calității și Securității Informației pentru domeniul de certificare declarat (realizarea 
politicii electorale, organizarea și desfășurarea alegerilor) și verificarea conformității sistemului de 
management certificat cu referențialul.

În cadrul misiunilor de audit intern și extern desfășurate în perioada 2014-2017, echipa de auditori 
calificați a verificat modul de identificare și ținere sub control a proceselor CEC, asigurarea conformității 
documentelor și înregistrărilor SIMCSI cu cerințele standardelor de referință ISO 9001 și ISO 27001, 
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verificarea stabilirii și îndeplinirii  politicii în 
domeniul calității și securității informației 
și conformării CEC cu reglementările 
aplicabile.  Urmare a misiunilor de audit 
realizate, s-a constatat că SIMCSI aplicat 
în CEC este adecvat activității, proceselor 
și serviciilor CEC, funcționează în mod 
eficace, este aplicat în mod corespunzător, 
cu respectarea cerințelor legale și că este 
capabil să se îmbunătățească continuu. 

În iunie 2015 a fost realizată tranziția 
standardului ISO/IEC 27001:2005 
la noua ediție ISO/IEC 27001:2013, o versiune reînnoită a standardului internațional de 
securitate a informației, publicat de către Organizația Internațională de Standardizare (ISO) la  
25 septembrie 2013.

În iunie 2017 organismul de recertificare RINA SIMTEX  a desfășurat în cadrul CEC auditul extern 
de recertificare, în cadrul căruia a fost efectuată și tranziția Sistemului de Management al Calității la 
versiunea nouă a standardului ISO 9001:2015. 

Obținerea de către CEC în anul 2014 a certificării internaționale pentru aceste două standarde 
reprezintă aprecierea calității serviciilor publice prestate de instituție și o responsabilizare sporită 
a tuturor compartimentelor structurale ale CEC. Prin implementarea și funcționarea adecvată a 
Sistemului Integrat de Management al Calității și Securității Informației, CEC își asumă respectarea 
actelor legislative și normative în vigoare referitoare la procesul electoral, menţinerea unui dialog 
permanent cu funcţionarii electorali și părţile interesate în scopul monitorizării și îmbunătăţirii 
nivelului lor de satisfacţie, asigurarea unui nivel înalt de calitate al tuturor activităților desfășurate 
(performanţele proceselor, competenţa personalului, calitatea serviciilor, identificarea și înlăturarea 
neconformităților, gestionarea adecvată a incidentelor de securitate etc.), care sînt dezvoltate și 
îmbunătăţite în mod continuu.

În același timp, implementarea unui Sistem Integrat de Management al Calității și Securității 
Informației asigură respectarea strictă a cerinţelor cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, 
conferă siguranţă, confidenţialitate, integritate și disponibilitate resurselor informaţionale ale Comisiei 
și garantează protejarea informaţiei de accesul neautorizat.

13.3. PROMOVAREA POLITICILOR DE GEN ÎN DOMENIUL ELECTORAL

Procesul electoral nu poate fi considerat corect și echitabil dacă femeile și bărbaţii nu au aceeași 
capacitate, oportunitate și rezultat final în competiţia electorală. Legislaţia Republicii Moldova, de 
jure, garantează drepturi egale tuturor cetăţenilor de a participa la viaţa economică și socială, de a se 
pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova și participa la distribuirea beneficiilor, 
de a beneficia de protecţie socială în anumite situaţii. Cetăţenii Republicii Moldova pot alege și pot fi 
aleși fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, 
avere sau origine socială67. 

67  Codul electoral al Republicii Moldova (art.3)
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Planurile strategice ale CEC (2012-
2015 și 2016-2019) includ angajamentul 
cu privire la respectarea dimensiunii 
de gen în toate aspectele procesului 
electoral, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea unor politici și proceduri în 
acest sens. 

Ca o primă etapă în îndeplinirea 
acestui angajament, CEC a demarat 
activităţi de consolidare a cunoștinţelor 
membrilor și personalului CEC cu privire 
la dimensiunea de gen, care s-au desfășurat 
în perioada 2012-2013. S-a constituit 
un grup de lucru privind asigurarea egalităţii între femei și bărbaţi în domeniul electoral, care, cu asistenţa 
directă a partenerilor externi ai CEC, a realizat auditul de gen al procesului electoral și a aprobat un plan de 
acţiune pentru anii 2014-2015, menit să asigure oportunităţi egale pentru femei și bărbaţi. 

În data de 25 septembrie 2013, Comisia Electorală Centrală, cu suportul PNUD Moldova, a 
organizat o masă rotundă cu tema: „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea Comisiei Electorale 
Centrale: Auditul de gen și Planul de acţiuni” unde s-a prezentat raportul privind rezultatele auditului 
de gen realizat. 

Tot în anul 2013, au fost desfășurate 2 vizite de studiu care au avut drept scop schimbul de experienţă 
și de bune practici în domeniul implementării legislaţiei electorale și a asigurării egalităţii de gen. 
Republica Lituania și Regatul Suediei au fost alese în calitate de state ce au realizări importante la 
capitolul promovării femeilor în politică. În cadrul vizitei la Vilnius, reprezentanţii CEC au participat și 
la Conferinţa statelor europene, cu genericul „Cum să integrăm egalitatea de gen în activitatea cotidiană”. 
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2013 și a întrunit experţi în materie de gen 
din cele 28 state, membre ale Uniunii Europene. Participanţii la eveniment au apreciat realizările CEC 
a RM privind efectuarea auditului de gen al organelor electorale și elaborarea Planului de acţiune în 
domeniul integrării dimensiunii de gen pentru anii 2013-2015. În cadrul celor două vizite, delegaţiile 
CEC au avut mai multe întrevederi la instituţii care au atribuţii în domeniul asigurării egalităţii de gen  
Lituania Parlamentul, Ministerul Securităţii Sociale și Muncii, Comisia Electorală Centrală, Oficiul 
pentru asigurarea egalităţii de oportunităţi, Institutul European pentru Egalitatea de Gen, iar în Suedia 
Autoritatea Electorală din Regatul Suediei și parlamentari din Riksdag. 

La 23 iunie 2014, CEC a organizat o nouă ședinţă a Clubului de discuţii electorale cu tema: 
„Egalitatea de gen în alegeri sau cît de importantă este participarea femeilor în procesul electoral”. La 
discuţii au participat reprezentanţi ai partidelor politice, societăţii civile, mass-media și ai partenerilor 
de dezvoltare ai CEC. Subiectele propuse pentru discuţii au vizat, în primul rînd, cotele de reprezentare 
a femeilor în listele de candidaţi; programe de educaţie a electoratului și înţelegerea egalităţii de gen; 
instrumentele de extindere a reprezentării femeilor în procesul electoral. 

Pentru alegerile locale generale din iunie 2015, pentru prima dată, în hotărîrile sale de constituire a 
organelor electorale, CEC a prevăzut un punct prin care la alegerea conducerii consiliului electoral se 
recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
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Comisia Electorală Centrală a 
participat, în perioada 25-26 noiembrie 
2015, la prima Conferință regională cu 
genericul „Egalitatea de gen în procesul 
electoral”, eveniment organizat la Tbilisi, 
Georgia, de către Comisia de la Veneția 
a Consiliului Europei în colaborare cu 
CEC Georgia. Scopul evenimentului 
a constat în realizarea unui schimb de 
informații și experiență în domeniul 
asigurării egalității de șanse pentru femei 
și bărbați în procesul electoral, la diverse 
etape ale acestuia, precum și preluarea 
de bune practici în domeniu.

Cea de doua ediție a Conferinței regionale a avut loc la Kiev, Ucraina, la 1 decembrie 2016, avînd 
genericul „Reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului Estic – studiu regional și schimb de 
experiență”. În cadrul conferinței, reprezentanții statelor beneficiare (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina) au discutat despre situația curentă privind participarea 
femeilor în viața publică și politică, dar și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea 
egalității de șanse între candidații femei și bărbați la alegerile parlamentare și locale. La fel, au fost 
prezentate bunele practici, barierele/provocările ce țin de reprezentarea egală a femeilor și bărbaților 
și eventualele soluții. De asemenea, în cadrul conferinței a fost dezbătut studiul regional privind 
reprezentarea politică a femeilor în țările Parteneriatului Estic. Concluzia generală este că țările din 
cadrul Parteneriatului Estic au realizat progrese instituționale și legislative substanțiale.

În septembrie 2015 a fost inițiată crearea Asociației Internaționale de promovare a egalității de gen 
în structurile de administrare a alegerilor, de către CEC și CICDE, cu susținerea Programului ONU 
„Femeile în politică” și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Îmbunătățirea 
calității democrației prin suport parlamentar și electoral”, susținut financiar de Guvernul Suediei și 
Guvernul Norvegiei. Iar în iunie 2016, la Chișinău, a avut loc reuniunea de nivel înalt pentru crearea 
Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral  (Women in Electoral Management 
(WEM) – International). 

Evenimentul de inaugurare al Asociației a reunit funcționari electorali, experți internaționali în 
materie electorală și de egalitate de gen, reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai misiunilor 
diplomatice acreditate în Republica Moldova, societatea civilă și mass-media.  Noua instituție 
are ca scop mobilizarea instituțiilor de management electoral din țările membre pentru trasarea și 
implementarea angajamentelor reale în domeniul egalității de gen și să promoveze șanse egale de 
accedere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică a ambelor genuri.

În cadrul evenimentului au fost prezentate infograficele la tema „Egalitatea de gen în procesele 
electorale din Republica Moldova”. Acest produs prezintă o analiză a participării femeilor și bărbaților 
în cadrul alegerilor parlamentare și locale generale desfășurate în anii 2007-2015. O ediție similară 
a fost dedicată și analizei participării femeilor în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova din anul 2016.
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13.4. APARATUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

La 21 iulie 2006 prin Legea  nr. 248-XVI pentru modificarea și completarea Codului electoral, 
Parlamentul a împuternicit Comisia Electorală Centrală să-și aprobe în mod independent statul de 
personal al Aparatului său, or, pînă la acel moment, acesta era aprobat de Guvern, la propunerea 
Comisiei.

Astfel, la 4 octombrie 2006, Comisia a aprobat structura Aparatului în număr de 32 de unităţi 
permanente, dintre care 30 de unităţi constituiau funcţii publice, supuse reglementărilor Legii 
serviciului public nr. 443 din 04.05.1995, iar două unităţi erau atribuite persoanelor care efectuează 
deservirea tehnică.

STRUCTURA APARATULUI ERA REPREZENTATĂ ÎN FELUL URMĂTOR: 
1. Șeful Aparatului,
2. Direcţia management alegeri, care la rîndul său include 2 secţii:

••  Secţia alegeri și referendumuri;
•• Secţia educaţie civică, training-uri și secretariat.

3. Direcţia juridică și relaţii cu publicul.
4. Direcţia financiară și audit. 
5. Direcţia informatizare.

Fiecare subdiviziune interioară își desfășura activitatea în corespundere cu sarcinile și atribuţiile 
stabilite, precum și în colaborare cu celelalte unităţi structurale din cadrul Aparatului Comisiei.

Începînd cu anul 2009, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din cadrul Aparatului 
Comisiei se realizează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică și statutul funcţionarului public, inclusiv conform dispoziţiilor Codului 
electoral ce reglementează activitatea Aparatului Comisiei. 

În anul 2010, prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Codului 
electoral 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 (CICDE), finanţat din 
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mijloace prevăzute în bugetul Comisiei Electorale Centrale, precum și din mijloace acordate ca asistenţă 
tehnică/financiară de către partenerii de dezvoltare. Centrul a fost creat pentru a realiza instruirea 
specializată a funcţionarilor electorali (art. 261 din Codul electoral)68.

Prin aceeași lege, normele art. 27 alin. (2) și art. 29 alin. (11) din Codul electoral statuau că la funcţia 
de membru în consiliul electoral de orice nivel și la funcția de membru în biroul electoral puteau fi 
desemnate persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul CICDE și deţin certificate de 
calificare corespunzătoare, cerințe aplicabile începînd cu anul 2013. Aceeași lege prevedea punerea în 
aplicare a dispoziţiilor art. 27 și 29 referitoare la admiterea în organele electorale doar a persoanelor 
care deţin certificat eliberat de CICDE, începînd cu anul 2013. Însă, în următorul an, prin Legea nr. 18 
din 6 martie 2014, această obligație a fost exclusă, iar conform noului cuprins al art. 261 se preciza că 
instruirea oferită de CICDE se realizează la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-
politice. În aceste condiții, Comisia în hotărîrile sale cu privire la constituirea organelor electorale doar 
recomandă desemnarea în componența acestora persoane care au trecut cursuri la CICDE.

Totodată, în vederea realizării reformei de personal, Comisia Electorală Centrală a adoptat în 
decembrie 2011 o nouă structură, instituind 6 direcţii și 2 servicii autonome cu un efectiv limită de 
personal din 37 de unităţi.

STRUCTURA APARATULUI ERA REPREZENTATĂ ÎN FELUL URMĂTOR: 
Șef al Aparatului CEC
Direcţia management alegeri 
Direcţia juridică 
Direcţia analiză și documentare 
Direcţia tehnologii informaţionale și gestionarea listelor electorale 
Direcţia financiar-economică
Serviciul metodologic și rapoarte financiare din cadrul Direcţiei financiar-economice 
Direcţia comunicare, relaţii publice și mass-media
Serviciul resurse umane
Serviciul audit intern

68  Centrul de instruire continuă în domeniul electoral este o instituţie publică fondată de Comisia Electorală Centrală, care realizează, la 

solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, instruirea specializată a funcţionarilor electorali. La solicitare, instruirea 

poate fi acordată și altor subiecţi implicaţi în procesul electoral (observatori, mass-media, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). 

Comisia Electorală Centrală poate decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a persoanelor care urmează instruirea 

în domeniul electoral.
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În a doua jumătate a anului 2015, în baza atribuţiilor funcţionale pe care le-a dobîndit Comisia 
Electorală Centrală în timp, dar și ținînd cont de volumul de lucru care urma a fi realizat, a demarat 
procedura de revizuire a statului de personal, în scopul majorării acestuia. 

Astfel, prin hotărîrea Comisei Electorale Centrale nr. 4344 din 8 decembrie 2015, efectivul limită al 
Comisiei Electorale Centrale a fost majorat cu 16 unități de personal, numărul de angajați ajungînd la 
56 de unități  de personal, dintre care 3 funcţii de demnitate publică (președinte CEC, vicepreședinte 
CEC și secretar CEC), 44 funcţii publice din cadrul Aparatului CEC, 1 funcție de deservire tehnică 
și asigurarea funcționării Comisiei Electorale Centrale, 4 posturi de specialitate și 4 posturi auxiliare.

Ulterior, prin hotărîrea CEC nr. 4713 din 10 mai 2016 , a fost modificat pct. 2 din hotărîrea CEC 
nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Comisiei 
Electorale Centrale”, prin prisma revizuirii denumirii unităților de personal.  

După majorarea efectivului limită, proiectul statului de personal a fost remis spre avizare Cancelariei 
de Stat, care a dat aviz negativ, prezentînd recomandările pentru statul de personal al Comisiei 
Electorale Centrale într-o nouă redacție. 

În acest context, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 728 din 31 ianuarie 2017, s-a 
aprobat structura Comisiei Electorale Centrale și efectivul limită într-o nouă versiune. În baza hotărîrii 
enunțate mai sus, Serviciul resurse umane, în colaborare cu șefii de subdiviziuni, a elaborat proiectul 
statului de personal al Comisiei Electorale Centrale, care a fost aprobat de președintele Comisiei 
Electorale Centrale în data de 1 februarie 2017. La  22 februarie 2017 statul de personal al Comisiei 
Electorale Centrale a fost avizat de către Secretarul general al Guvernului și, respectiv, a intrat în 
vigoare, efectivul limită fiind stabilit în mărime de 48 unități de personal.

Astfel, începînd cu 22 februarie 2017, Aparatul Comisiei Electorală Centrale are următoarea 
structură:



181

Procesul de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul Aparatului CEC este reglementat 
în totalitate de Legea cu privire la funcția publică și statutul   funcționarului public69, Legea pentru 
aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice70, Hotărîrea Guvernului „Privind punerea în 
aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”71, precum și 
de Procedura cu privire la asigurarea evidenței resurselor umane din cadrul Aparatului CEC, aprobată 
prin dispoziția președintelui CEC nr. 46-a din 22 decembrie 2015.

Cerințele fată de competențele profesionale ale deținătorului funcției și activitățile ce urmează 
să fie executate sînt reflectate în fișa postului întocmită de către șeful subdiviziunii  în colaborare cu 
Serviciul resurse umane.

69  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050
70  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340410
71  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331023
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În perioada 1997-2017, Comisia 
Electorală Centrală a organizat 
sistematic conferinţe raionale, naţionale 
și internaţionale. Ele au servit drept 
platformă de discuţii între diverși actori 
politici locali, dar și internaţionali. 
Totodată, prin intermediul unor astfel 
de evenimente, CEC a adus în atenţia 
publicului subiecte importante și 
preocupări din domeniul electoral.

Lucrările conferinţei internaționale 
„Procesul electoral și participarea civică", 
la care Comisia a luat parte, s-au desfășurat 

la 24-25 septembrie 2002 și au fost organizate de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT și 
Ambasada SUA în Republica Moldova, cu suportul financiar al Guvernului SUA și Comisiei Europene. 
Scopul conferinţei a fost de a oferi un cadru de discuţie referitor la procesul electoral și participarea civică. 
Reprezentanţi ai partidelor politice din Republica Moldova, Curţii Supreme de Justiţie și organizaţiilor 
neguvernamentale au discutat cadrul legislativ ce reglementează procesul electoral, alegerile locale din 
2003, iniţiativele de schimbare a sistemului electoral, problema referendumului, coalizarea forţelor 
politice și implicarea societăţii civile în asigurarea transparenţei procesului electoral. La conferinţă au mai 
participat experţi de la Institutul Republican Internaţional, Institutul Democratic Internaţional din SUA, 
precum și experţi din România.

Masa rotundă cu tema „Absenteismul cetăţenilor la alegerile primarului general al municipiului 
Chișinău: motive, consecinţe, soluţii”, organizată la 17 decembrie 2005, și-a propus să analizeze cauzele 
participării slabe a alegătorilor din municipiul Chișinău și efectele pe care le-au avut cele 4 tentative 
eșuate de alegere a primarului general al capitalei.

În anul 2006, CEC a organizat o masă rotundă cu tema „Perfecţionarea legislaţiei electorale” 
și o conferinţă internaţională cu tema „Sisteme și proceduri electorale. Practica internaţională”. 
Primul eveniment, desfășurat la 9 martie, a fost organizat în comun cu Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă ADEPT și a avut drept obiectiv evaluarea prevederilor cadrului normativ electoral care 
necesită a fi revizuite. Al doilea eveniment 
s-a desfășurat în perioada 11–12 mai 
2016 la Chișinău. La lucrările conferinţei 
au participat reprezentanţi ai OSCE și ai 
Comisiei de la Veneţia, experţi electorali 
locali și internaţionali, președintele 
în exerciţiu al Asociaţiei Oficialilor 
Electorali din Europa, președintele 
Comisiei Electorale Centrale din Letonia, 
președintele Autorităţii Electorale 
Permanente a României, vicepreședintele 
Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, 
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savanţi, lideri ai fracţiunilor și 
grupurilor parlamentare, deputaţi 
în Parlamentul Republicii 
Moldova, lideri ai partidelor, 
organizaţiilor social-politice, 
organizaţiilor neguvernamentale 
etc. Obiectivele conferinţei s-au 
axat pe informarea reciprocă a 
participanţilor asupra sistemelor 
și practicilor electorale din alte 
state, pe determinarea avantajelor 
și posibilelor dezavantaje ale 
acestora și acumularea informaţiei 
pentru formularea unor reguli 
adaptate la condiţiile Republicii Moldova.

Anul 2007 a fost marcat deîmplinirea a 10 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale 
Centrale. Cu această ocazie, în perioada 5-6 decembrie 2007, CEC a organizat o Conferinţă 
internaţională jubiliară. În paralel cu respectiva Conferinţă jubiliară, a fost organizată și 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 și conferinţa cu tema „Alegerile 2009 – un test democratic”, 
evenimente desfășurate în perioada 3-4 decembrie 2008 de Comisia Electorală Centrală și 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 și mass-media.

Pe parcursul anului 2008, a avut loc o serie de conferinţe raionale desfășurate sub genericul 
„Cunoașteţi și respectaţi legislaţia electorală”. Astfel de activităţi au întrunit tinerii din orașele Strășeni, 
Florești, Dondușeni și Taraclia. Ele au avut drept obiectiv familiarizarea tinerei generaţii cu noţiuni 
elementare de drept electoral și procedură electorală în vederea creșterii interesului pentru alegeri, 
a educării unui cetăţean activ și responsabil și, implicit, creșterii prezenţei la urne a tinerilor. Temele 

propuse spre discuţie au fost: „Sisteme 
electorale”, „Particularităţile sistemului 
electoral moldovenesc”, „Unele aspecte 
privind cadrul juridic electoral”, „Etapele 
procesului electoral și caracteristicile lor”.

După fiecare scrutin, Comisia 
Electorală Centrală examinează experienţa 
acumulată și propune modalităţi de 
perfecţionare a legislaţiei electorale. 
Analiza post-electorală desfășurată după 
alegerile din anul 2009 a reprezentat o 
abordare nouă pentru Comisia Electorală 
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Centrală. Împreună cu PNUD Moldova 
au fost organizate trei evenimente 
succesive interdependente de analiză 
a experienţei acumulate la alegerile 
parlamentare din 5 aprilie 2009 și 
alegerile anticipate din 29 iulie 2009. 
Primele două evenimente s-au desfășurat 
în formă de seminare pe parcursul lunii 
octombrie. Obiectivul evenimentelor 
a constat în relevarea punctelor tari și 
slabe din cadrul organizării scrutinelor 
din 2009, identificarea cauzelor ce 
au condus la apariţia problemelor și 

propunerea soluţiilor de perfecţionare a cadrului legal și procedurilor electorale existente. Participanţii 
au lucrat în grupuri de lucru, au supus unor discuţii largi subiectele de pe agenda seminarelor.

Evenimentul final, conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Republica 
Moldova: Evoluţii și perspective”, s-a desfășurat la Chișinău, în perioada 2–3 noiembrie 2009. 
Obiectivele conferinţei s-au axat pe analiza propunerilor de modificare a legislaţiei electorale și 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 privește 
pașii care trebuie urmaţi în vederea perfecţionării sistemului electoral din Republica Moldova. 
Conferinţa a fost desfășurată de Comisia Electorală Centrală cu suportul PNUD Moldova, IFES 
Moldova și cu participarea Consiliului Europei. La conferinţă a participat președintele interimar al 
Republicii Moldova, primul ministru, șefii misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, reprezentanţi 
ai autorităţilor electorale din alte state (ACEEEO, Letonia, România, Georgia), reprezentanţi ai 
misiunilor naţionale și internaţionale de observare a alegerilor, președinţii fracţiunilor parlamentare 
și ai comisiilor de specialitate, miniștri, liderii partidelor politice, experţi din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. De asemenea, au fost prezenţi membri și funcţionari 
ai Comisiei Electorale Centrale, foști funcţionari electorali în consiliile electorale de circumscripţie, 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

Un eveniment ce s-a încadrat în 
eforturile Comisiei Electorale Centrale de a 
elabora și implementa Registrul electronic 
al alegătorilor ca primă etapă a Sistemului 
Informaţional Automatizat de Stat 
„Alegeri” a fost Conferinţa internaţională 
„Noile tehnologii în formarea și utilizarea 
listelor electorale. Evoluţii și perspective”, 
desfășurată la 21 aprilie 2010. La conferinţă 
a fost prezentă conducerea de vîrf a ţării, 
șefi ai misiunilor diplomatice acreditate la 
Chișinău, oficiali electorali din alte state, 
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reprezentanţi ai organizaţiilor 
naţionale și internaţionale cu 
atribuţii în domeniul electoral, 
deputaţi, miniștri, 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 alegătorilor, idei 
ce vizează utilizarea votului 
electronic, inclusiv prin intermediul Internetului.

O importanţă deosebită CEC a acordat subiectului finanţării partidelor politice și a campaniei 
electorale. În acest sens, Comisia Electorală Centrală, în cooperare cu Fundaţia Internaţională pentru 
Sisteme Electorale (IFES) și Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului (OSCE/
ODIHR) a organizat în perioada 27-28 octombrie 2011 Conferinţa Internaţională cu tema „Reforma 
finanţelor partidelor politice în Republica Moldova”. La deschiderea evenimentului, Dr. Iurie Ciocan, 
președintele CEC, a remarcat că partidele politice din Moldova nu au probleme la capitolul declararea 
cheltuielilor efectuate în campania electorală, 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 și recomandările 
formulate în urma studiilor privind finanţele partidelor politice și a finanţării campaniilor electorale din 
Moldova din anii 2010 și 2011, efectuate de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO) 
și Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) cu finanţarea IFES. Organizatorii studiului au 
constatat că în prezent sunt ”bani mulţi, donatori puţini, cheltuieli nedeclarate” și că o reformă în 
domeniul finanţării campaniilor electorale din Moldova este necesară. Ulterior, participanţii s-au 
separat în grupuri de lucru și au discutat pe marginea următoarelor subiecte:

•• îmbunătăţirea sistemelor și cerinţelor de raportare a donatorilor și a veniturilor/cheltuielilor 
partidelor politice;

•• punctele slabe și punctele forte ale finanţării de la bugetul de stat versus facilităţile fiscale; 
•• controlul eficient al finanţelor partidelor politice și elementele esenţiale de aplicare ale acestuia.

Importanţa incontestabilă a Conferinţei internaţionale „Reforma finanţelor partidelor politice în 
Republica Moldova”, constă în crearea unui cadru favorabil discuţiilor în care reprezentanţi 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 și soluţiile posibile. În final, participanţii conferinţei au 
formulat un șir de recomandări generale în măsură să con-tribuie la creșterea transparenţei finanţelor 
partidelor politice din Moldova.

Un aspect pe care Comisia Electorală Centrală l-a abordat în cadrul mesei rotunde din 15 iunie 2012 
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a avut ca temă „Rolul observatorilor 
în procesul electoral. Importanţa 
codurilor de conduită”, fiind organizat în 
colaborare cu Asociaţia „Promo-LEX” și 
European Exchange (Germania), sub 
egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri 
Libere și Corecte. Printre subiectele 
discutate s-au numărat statutul și rolul 
observatorilor independenţi în procesul 
electoral, dificultăţile legale și tehnice la 
acreditarea și activitatea observatorilor 
în procesele electorale precedente, a 
fost prezentat Codul de Conduită al 

Reţelei Globale a Observatorilor Naţionali/ The Global Network of Domestic Election Monitors 
(GN-DEM) și s-au analizat principalele concluzii și recomandări formulate de către observatorii 
naţionali în cadrul scrutinelor din 2009-2011, precum și implementarea acestora. La eveniment au 
fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor electorale, autorităţilor publice centrale, partidelor politice, 
societăţii civile, organizaţiilor internaţionale și ambasadelor, precum și reprezentanţi ai mass-media. 
Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului „Monitorizarea alegerilor și educaţia alegătorilor din 
Republica Moldova – consolidarea capacităţilor și dezvoltarea reţelelor internaţionale“, finanţat de 
către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul programului „Actori non-
statali și autorităţile locale în dezvoltare”.

Listele electorale constituie un element esenţial în organizarea și desfășurarea alegerilor și din aceste 
considerente listele electorale necesită o mare atenţie atît din partea organelor electorale, cît și 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) și 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 și transmitere a listelor electorale către CEC, analiza celor 
mai frecvente erori și cauzele ce le generează. În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie problemele 
referitoare la acurateţea listelor electorale, 
introducerea/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 și acţiunile ce urmau a fi desfășurate 
în comun cu partenerii de dezvoltare. La 
conferinţă au fost invitaţi responsabili 
din cadrul primăriilor, care au admis cele 
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mai multe erori la întocmirea și 
actualizarea listelor electorale, 
precum și reprezentanţi ai 
Cancelariei de Stat, Î.S. „CRIS 
„Registru” și Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal. Participanţii 
s-au expus asupra deficienţelor 
întîmpinate în această activitate 
și au identificat soluţii pentru 
depășirea lor.

Cu ocazia marcării a 15 ani de 
activitate permanentă a Comisiei 
Electorale Centrale, la 21 
noiembrie 2012, la Chișinău au fost organizate mai multe activități. Una dintre acestea se referă la masa 
rotundă “Forme și metode de instruire a funcționarilor electorali. Experiența Republicii Moldova”, care 
a avut loc pe 22 noiembrie 2012, organizată de Comisia Electorală Centrală, de comun cu Fundația 
Intenațională pentru Sisteme Electorale (IFES). Acțiunea a reunit reprezentanți ai autorităților 
electorale din 6 țări (Republica Moldova, România, Republica Letonia, Armenia, Georgia, Republica 
Belarus, Ucraina), precum și ai organizațiilor internaționale, parteneri de dezvoltare ai Comisiei - 
IFES, UNDP și USAID. Scopul acestei întruniri a constat în realizarea unui schimb de informații în 
domeniul experienței instituțiilor electorale centrale privind instruirea funcționarilor electorali.

În anul 2013, evenimentul cel mai important l-a constituit cea de-a 10-a ediţie a Conferinţei 
europene a autorităţilor electorale cu genericul „Codul bunelor practici în materie electorală: puncte 
forte și evoluţii posibile”, organizată și desfășurată la Chișinău de către Comisia de la Veneţia în 
parteneriat cu CEC. Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi care au reprezentat 26 de ţări, 
precum și reprezentaţi ai Uniunii Europene (UE), ai Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare din 
Europa/Oficiul pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), International 
IDEA, companii și organizaţii neguvernamentale internaţionale cu activitate în domeniul electoral. 

În urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, a alegerilor locale generale din 14 iunie 
2015 și alegerilor prezidențiale din 30 
octombrie 2016, cu suportul Consiliului 
Europei, au fost organizate evenimente de 
analiză post-electorală.

În acest context, conferința din 23-24 
martie 2015, ce a avut genericul „Alegeri 
parlamentare 2014: lecții învățate și 
pași de urmat”, a avut drept scop analiza 
modului de organizare și desfășurare a 
alegerilor parlamentare din 2014, precum 
și identificarea eventualelor probleme 
la organizarea alegerilor locale generale 
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din iunie 2015. În cadrul evenimentului, participanții au lucrat în grupuri de lucru, iar discuțiile s-au 
axat pe următoarele subiecte: rolul mass-media în perioada electorală, revizuirea cadrului legislativ 
în domeniul electoral (finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, asigurarea respectării 
drepturilor omului și a egalității de șanse între bărbați și femei), utilizarea capacităților instituționale și 
a tehnologiilor informaționale în alegeri, precum și litigiile electorale.

În perioada 5-6 octombrie 2015, CEC, în colaborare cu Consiliului Europei, a organizat a doua 
conferința post-electorală „Rolul listelor electorale în asigurarea unui proces electoral corect și 
transparent”, dedicată scrutinului din iunie 2015, iar în perioada 16-17 februarie 2017, și-a desfășurat 
lucrările conferința ”Alegeri prezidențiale în Republica Moldova 2016: analiză, concluzii, recomandări 
și pași de urmat”. Aceasta din urmă a avut drept scop analiza modului de organizare și desfășurare a 
alegerilor prezidențiale din 2016. Subiectele majore puse în discuție au vizat perfecționarea cadrului 
legal electoral în contextul scrutinului prezidențial; votarea peste hotare; informarea alegătorilor și 
campaniile de sensibilizare; transparența finanțării activității grupurilor de inițiativă și a campaniei 
electorale.

E de remarcat că în anul 2015, în contextul deținerii de către CEC a Republicii Moldova a președinției 
Asociației Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), Comisia a desfășurat la Chișinău, 2 ședințe 
ale Biroului Executiv, Adunarea Generală a Asociației și cea de-a 24-a Conferință internațională 
cu tema „Egalitatea alegătorilor, egalitatea voturilor” și „Instruirea continuă în domeniul electoral”. 
Evenimentele au reunit funcționari și experți internaționali în materie electorală din peste 40 de 
țări, precum și reprezentanți ai unor prestigioase instituții internaționale de profil și a fost susținută 
financiar de CICDE și PNUD. 

La 7 iunie 2016, la Chișinău a avut loc reuniunea de nivel înalt pentru crearea Asociației 
Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral  (Women in Electoral Management (WEM) 
– International).  Crearea Asociației Internaționale de promovare a egalității de gen în structurile 
de administrare a alegerilor a fost inițiată în septembrie 2015, de către Comisia Electorală Centrală 
(CEC) și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală 
Centrală (CICDE), cu susținerea Programului ONU „Femeile în politică” și a Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Îmbunătățirea calității democrației prin suport parlamentar și 
electoral”, susținut financiar de Guvernul Suediei și Guvernul Norvegiei. Noua instituție are ca scop 

mobilizarea instituțiilor de management 
electoral din țările membre, trasarea 
și implementarea angajamentelor 
reale în domeniul egalității de gen și 
promovarea șanselor egale de accedere 
la toate nivelurile de luare a deciziilor 
în viața politică, economică și publică a 
ambelor genuri. De asemenea, în cadrul 
inaugurării Asociației au fost prezentate 
infograficele la tema „Egalitatea de gen 
în procesele electorale din Republica 
Moldova”. Acest produs prezintă 
o analiză a participării femeilor și 
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bărbaților în cadrul alegerilor 
parlamentare și locale generale 
desfășurate în anii 2007-2015 în 
Republica Moldova.

Tot în luna iunie 2016 
Comisia Electorală Centrală a 
prezentat studiul de fezabilitate 
„Introducerea votului prin 
Internet în Republica Moldova: 
Principalele constatări și 
recomandări”, realizat cu suportul 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Moldova 
(PNUD Moldova). Scopul 
studiului a vizat identificarea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor legale, organizaționale 
și economice, care să conducă la introducerea votului prin Internet în Republica Moldova. Astfel, 
obiectivul principal al studiului a fost de a evalua fezabilitatea introducerii votului la distanță prin 
Internet în Republica Moldova, după modelul altor țări europene care au sisteme electorale similare. 

O experienţă nouă pentru Comisia Electorală Centrală a fost organizarea cluburilor de discuţii 
electorale. Acestea reprezintă o platformă de discuţii neformale, avînd drept scop dezvoltarea continuă 
a relaţiilor de colaborare cu societatea civilă, mass-media, partidele politice. Primul eveniment de acest 
gen  a avut loc la 5 iulie 2012, avînd ca temă „Sondajele de opinie în campania electorală: cercetare, 
informare sau manipulare?”. La Clubul de discuţii electorale au participat reprezentanţi ai mass-
media, instituţiilor sociologice, ONG-urilor de specialitate, Academiei de Știinţe, partidelor politice, 
aparatului CEC și partenerilor de dezvoltare. În cadrul ședinţei invitaţii s-au referit la problemele de 
natură etică ale sondajelor cu tematică electorală, precum publicarea unor sondaje fără a transmite 
informaţii de bază despre acestea, realizate de instituţii care nu pot fi identificate sau care nu prezintă 
garanţii de profesionalism, publicarea unor sondaje 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 și desfășurarea sondajelor de opinie publică privind 
preferinţele politice ale alegătorilor în perioada electorală. Un subiect aparte l-au constituit sondajele 
de opinie de tip exit-poll, problemele ce apar la efectuarea unor astfel de sondaje și anume spaţiul în 
care se efectuează sondajul exit-poll, publicarea acestuia și chestionarea alegătorilor, menţionîndu-se 
că alegătorii sau nu doresc să răspundă la întrebări, sau nu sînt sinceri atunci cînd sînt chestionaţi.

Un alt eveniment de acest gen a fost desfășurat la 26 iulie 2012 de către Comisia Electorală Centrală 
în colaborare cu Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ BIDDO). 
Masa rotundă privind prezentarea raportului de evaluare a implementării Sistemului Informaţional 
Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”) și a sistemului de înregistrare a alegătorilor din Republica 
Moldova a fost organizată ca rezultat al vizitei de lucru efectuate la CEC,  de către un grup de experţi în 
domeniul tehnologiilor informaţionale și înregistrării alegătorilor, din partea OSCE/BIDDO. Scopul 
vizitei a fost înregistrarea progreselor obţinute în implementarea Sistemului Informaţional Automatizat 



de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), 
precum și 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 și de compilare 
a listelor electorale, de asemenea, un 
plan de acţiuni cu privire la înregistrarea 
alegătorilor și 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, organizaţiilor neguvernamentale și 
partidelor politice.

Subiectul informării alegătorilor de peste hotare privind înregistrarea prealabilă în listele electorale 
la locul aflării în perioada electorală pentru alegerile din 2014 a fost discutat în cadrul ședinței clubului 
de discuții din 12 decembrie 2012. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biroul pentru relaţii 
cu diaspora al Cancelariei de Stat și Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”. 
La eveniment au luat parte 30 de persoane reprezentînd Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, Comisia pentru politica externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii 
Moldova, organizaţii neguvernamentale specializate, organisme internaţionale, fracţiuni parlamentare, 
funcţionarii CEC și mass-media. În premieră ședinţa s-a desfășurat în formă de conferinţă video la care 
au participat online reprezentanţi ai diasporei moldovenești din Canada, Italia și Franţa.

La 6 noiembrie 2013, Comisia a găzduit ședinţa Clubului de discuţii electorale cu tema: „Reflectarea 
campaniei electorale în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova”. Subiectele supuse 
discuţiilor au vizat perfecţionarea bazei legale și a procedurilor menite să asigure mediatizarea corectă, 
transparentă și echitabilă a proceselor electorale.

La 24 iunie 2014, CEC a reunit subiecţii implicaţi în procesul electoral și în activităţi ce ţin de 
asigurarea egalităţii de gen, organizînd o ședinţă a Clubului de discuţii electorale cu tema: „Egalitatea 
de gen în alegeri sau cît de importantă este participarea femeilor în procesul electoral”. La discuţii 
au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai partidelor politice, societăţii civile, mass-media și ai 
partenerilor de dezvoltare ai CEC. Subiectele discutate au vizat  cotele de reprezentare a femeilor în 
listele de candidaţi, programele de educaţie a electoratului și înţelegerea egalităţii de gen, instrumentele 
de extindere a reprezentării femeilor în procesul electoral.

În data de 4 decembrie 2015, CEC, în parteneriat cu Asociația obștească „Promo-LEX”, a organizat 
o ședință a Clubului de discuții electorale, în cadrul căreia a fost discutat proiectul noului Regulament 
cu privire la finanțarea partidelor politice.
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Pe planul relaţiilor externe, 
CEC a realizat multiple activităţi 
îndreptate spre dezvoltarea relaţiilor 
de colaborare cu instituțiile 
omoloage și partenerii externi. 
Contactele au fost stabilite de CEC 
nemijlocit sau  prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene (MAEIE), 
organ central de specialitate ce 
promovează politica statului în 
domeniul relaţiilor externe sau al 

Ministerului Justiției, coordonator la nivel național pentru implementarea planurilor de colaborare 
între Republica Moldova și unele organizații internaționale.

Printre aceste activități se numără:
•• participarea reprezentanţilor CEC la evenimente internaţionale și regionale, observarea alegerilor 

și schimburi de experienţă cu autorităţile electorale din alte state;
•• organizarea conferințelor internaționale;
•• participarea reprezentanţilor CEC la întrunirile dintre autorităţile publice din Republica Moldova 

și organizaţiile partenere internaţionale și din străinătate;
•• colaborarea cu misiunile de observare și oferirea asistenței necesare în vederea observării 

alegerilor;
•• întrevederi dintre conducerea CEC și partenerii de dezvoltare; 
•• prezentarea către partenerii externi a informaţiilor cu privire la activitatea CEC, realizarea 

angajamentelor în domeniul electoral și implementarea planurilor de acțiuni semnate între 
Republica Moldova și organizațiile internaționale.

COLABORAREA CEC ÎN CADRUL ACORDURILOR REGIONALE
Începînd cu anul 2007, numărul de evenimente ce vizează colaborarea electorală regională a 

crescut simţitor, ceea ce a fost posibil datorită instituţionalizării relaţiilor dintre autorităţile electorale 
centrale din regiune, iniţierii și desfășurării 
programelor regionale.

Reuniunile organizate în cadrul 
proiectelor regionale servesc drept 
platformă favorabilă pentru discuţii 
constructive pe diverse subiecte 
electorale. Pe lîngă faptul că CEC se 
informează asupra  practicii electorale a 
unor state ce au o dezvoltare a procesului 
electoral similară celei din Republica 
Moldova, la întrevederi participă și experţi 
internaţionali care oferă o viziune de 
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ansamblu privind implementarea 
standardelor internaţionale în 
domeniul electoral și prezintă cele 
mai bune practici.

Schimbul de experienţă ajută 
Comisia să soluţioneze problemele 
întîmpinate, să îmbunătăţească 
practica și legislaţia electorală din 
Republica Moldova. 

Asociaţia Oficialilor Electo-
rali din Europa (ACEEEO) este o 
instituţie regională non-profit, in-

dependentă de partidele politice și guvernele naţionale, activînd în conformitate cu dreptul internaţi-
onal. Asociația a fost constituită în anul 1991 și are la moment 24 de membri instituționali.

Principalele obiective ale asociaţiei sînt: stimularea cooperării internaţionale; sprijinirea democra-
ţiei prin asigurarea inviolabilității drepturilor electorale; promovarea instituţionalizării și profesiona-
lizării proceselor democratice din regiune; acordarea asistenţei în domeniul electoral și crearea unui 
centru regional complex de informaţii.

  În anul 2011, ACEEEO a împlinit 20 de ani de la constituire. Organizaţiile internaţionale s-au 
declarat interesate de a continua și dezvolta colaborarea cu această asociaţie care a reușit să creeze o 
platformă solidă pentru efectuarea schimburilor de experienţă între diferite state, să sprijine crearea 
sistemelor electorale și a autorităţilor electorale în noile democraţii apărute după 1990, să contribuie 
la integrarea a 10 state în Uniunea Europeană, să desfășoare proiecte pe toate continentele lumii, deși a 
fost constituită ca o organizaţie europeană, de asemenea să organizeze expoziţii în ideea modernizării 
și tehnologizării procesului electoral etc. 

Anual asociaţia organizează Reuniunea Adunării Generale a ACEEEO și o conferinţă cu o 
anumită tematică generală pe marginea căreia discută oficialii electorali din statele membre și experţii 
internaţionali din domeniul electoral. Pe lîngă tematica de bază, reprezentanţii statelor membre 
ale ACEEEO susţin comunicări privind experienţa lor de organizare și desfășurare a alegerilor și 
referendumurilor pe parcursul anului respectiv și formulează recomandări pentru îmbunătăţirea 

sistemului electoral din fiecare ţară 
participantă. 

La conferinţa anuală din 1998, CEC 
a semnat carta ACEEEO, astfel devenind 
membru instituţional al acestei organizaţii. 
Din septembrie 2013 Comisia a obținut 
2 mandate de membru al Comitetului 
Executiv al acestei instituții.

Pînă în prezent, Comisia Electorală 
Centrală a participat la 15 conferinţe 
anuale. În funcţie de tema conferinţei, 
la aceste evenimente au participat și 
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reprezentanţii altor autorităţi publice 
centrale din Republica Moldova. Spre 
exemplu, la conferinţa din 2008 a 
participat și un reprezentant al Academiei 
de Știinţe a Moldovei, care, împreună cu 
omologul său din Ungaria, a lansat un 
proiect privind crearea Reţelei Știinţifice 
Internaţionale a Alegerilor.

În cadrul diverselor proiecte de co-
laborare cu ACEEEO, CEC a partici-
pat la înființarea Centrului regional de 
documentare în domeniul electoral  
aceproject.org. Din 2009 Comisia Elec-

torală Centrală a devenit partener la proiectul comun al UNDEF și ACEEEO „Calitatea listelor electo-
rale în democraţiile în tranziţie”. 

În cadrul conferinţei anuale din luna septembrie 2009, desfășurate la Erevan (Armenia), Adunarea 
Generală a ACEEEO a decis prin vot preluarea președinţiei instituţiei de către Comisia Electorală 
Centrală din Republica Moldova, iar în anul 2014, de asemenea, în cadrul Adunării Generale, care a 
avut loc la București (România), Comisia din nou a preluat președinția pentru un an, care s-a încheiat 
în luna septembrie 2015. 

Aceste evenimente au avut o importanţă considerabilă pentru imaginea ţării noastre și a contribuit 
la intensificarea colaborării dintre Comisia Electorală Centrală și statele membre și partenere ale 
asociaţiei. În contextul deţinerii președinţiei, CEC a organizat la Chișinău în anul 2015 două ședinţe 
de lucru ale Comitetului Executiv al Asociaţiei, cea de-a 24-a Conferinţă anuală și ședința Adunării 
Generale a ACEEEO.

 Asociația autorităților electorale din întreaga lume (A-WEB) a fost constituită în anul 2013 în cadrul 
unui eveniment festiv ce a avut loc la Seul (Coreea) și are la moment 106 membri. Secretariatul 
Asociației se află la Seul, iar președinția pentru perioada 2017-2019 este deținută de România. 
Comisia a devenit membru în anul constituirii asociației, ulterior, în anul 2015, a fost aleasă membru 
și în Comitetul Executiv. 

Asociația își propune să contribuie la 
dezvoltarea democrației prin susținerea 
organizării unor alegeri libere, corecte, 
transparente și participative în întreaga 
lume. A-WEB sprijină eforturile de 
dezvoltare a capacităților autorităților 
electorale prin instruirea funcționarilor/
oficialilor electorali, organizarea misiunilor 
de observare, implementarea proiectelor 
de asistență la nivel național, dezvoltarea 
instrumentelor pentru identificarea 
celor mai bune practici și realizarea 
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schimbului de experiență la nivel 
internațional.

Pînă în prezent, A-WEB 
a organizat trei conferințe 
internaționale și ședințe ale 
Adunării Generale. În statele 
membre au fost desfășurate 
activități precum: programe 
de consolidare a capacităților 
funcționarilor electorali (în anul 
2016 - 11 evenimente la care au 
participat cca. 180 de persoane 
din 62 de state, inclusiv din partea 
Comisiei); pregătirea studiilor, 
analizelor, bazelor de date cu informații utile; oferirea suportului pentru implementarea tehnologiilor 
informaționale în managementul electoral (în Republica Kîrgîză și Ecuador); sprijinirea vizitelor de 
studiu pentru membri în statele în care au loc alegeri. Pentru a pune bazele unei dezvoltări durabile, 
A-WEB a semnat acorduri de colaborare cu 8 organizații și a dezvoltat parteneriate cu alte instituții 
internaționale ce activează în domeniul electoral.

La baza cooperării statelor din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale stă „Protocolul participanţilor 
la prima reuniune a reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată la Sighnaghi, Georgia, în perioada 
9-11 februarie 2011”. Documentul a fost semnat de către autorităţile electorale centrale din Republica 
Belarus, Bosnia și Herţegovina, Republica Bulgară, Georgia, Republica Letonă, Republica Lituania, 
Republica Macedonia, România, Republica Slovenia, Ucraina și are drept scop consolidarea cooperării 
regionale între autorităţile electorale, promovarea relaţiilor personale și profesionale dintre autorităţile 
electorale și încurajarea relaţiilor multilaterale dintre autorităţile electorale centrale din regiune. 
Participanții forului au consemnat invitarea la următoarele activităţi și a reprezentanţilor altor state 
din Europa și CSI.

Protocolul a fost semnat de reprezentantul CEC (președintele I. Ciocan) la a doua reuniune din 12 
martie 2012 „Schimb regional de experienţă”, care s-a desfășurat la Batumi, Georgia, întrucît la prima 
reuniune CEC nu a avut posibilitate să 
trimită delegați. 

În cadrul protocolului, CEC Georgia 
a organizat anual, în luna februarie, 
conferințe internaționale cu subiecte ce 
țin de schimbul regional de experiență, 
managementul conflictelor în procesul 
electoral, angajamentele părţilor implicate 
și eficacitatea comunicării acestora, 
asigurarea unei participări incluzive în 
alegeri, integritatea electorală, servicii 
inovative și operațiuni electorale eficiente.



198

„Reţeaua competenţelor electorale francofone” (RECEF). În anul 2010 reprezentanți ai Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoniei (OIF) au efectuat cîteva vizite de lucru la CEC, în cadrul cărora în 
numele organizaţiei și-au exprimat disponibilitatea de a încadra Comisia în activitățile sale și de a 
trimite observatori la alegerile care se vor desfășura în Republica Moldova.

Ulterior, Comisia a primit invitaţia Delegaţiei pentru Pace, Democraţie și Drepturile Omului 
(DPDDO), din cadrul OIF, de a participa la Reuniunea președinţilor comisiilor electorale din spaţiul 
francofon. Evenimentul a avut loc în perioada 21-25 august 2011 la Quebec, Canada. La acel eveniment 
a participat un reprezentant al CEC (vicepreședintele Șt. Urîtu). Principalul scop al reuniunii a fost 
constituirea „Reţelei competenţelor electorale francofone” (RECEF). Printre statele fondatoare ale 
RECEF, alături de Republica Moldova, se numără Canada, Belgia, Benin, Burkina Faso, Camerun, Gabon, 
Mali, Rwanda, Senegal, Tunisia. Ulterior, la RECEF s-au alăturat organizațiile și autoritățile electorale 
din Burundi, Cote d’Ivoire, Djibuoti, Franța, Guineea, Guineea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Nigeria, 
Quebec, Republica Centrafricană, Republica Maurice, Republica democratică Congo, România, Ciad, 
Uniunea Comorelor. 

RECEF a fost concepută nu doar ca un platou de discuţii și schimb de experienţă, fiind planificată 
crearea unui grup de experţi, care va facilita acest schimb de experienţă și efectuarea de cercetări 
aprofundate a practicilor electorale din statele membre ale RECEF. Pentru realizarea scopurilor 
statutare, în cadrul RECEF sînt implementate diverse proiecte, elaborate atît la iniţiativa organizaţiei, 
cît și 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 cu autoritățile electorale din străinătate
Un aspect important al activităţii de colaborare internaţională a Comisiei Electorale Centrale îl 

constituie relaţiile bilaterale cu autoritățile electorale străine. Acestea au fost stabilite și menţinute 
inclusiv prin participarea la vizite de studiu, conferinţe și misiuni de monitorizare a alegerilor.

Monitorizarea scrutinelor din alte state reprezintă inclusiv un instrument ce oferă oportunitatea de 
a cunoaște procedurile și legislația electorală din statele unde au loc alegeri, dar și de a vedea cum se 
aplică ele. Pe parcursul ultimilor 10 ani, reprezentanţii CEC au monitorizat 51 de scrutine (25 parla-
mentare, 13 prezidenţiale, 6 locale, 2 europarlamentare și 5 referendumuri) din 15 ţări (Ucraina, România, 
Federaţia Rusă, Armenia, Letonia, Estonia, Georgia, Kazahstan, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, 
Austria, Polonia, Olanda, Regatul Belgiei, 
Ungaria, Cipru, Croația, Azerbaidjan, Litua-
nia, Estonia, Republica Kîrgîză, Belarus, Fin-
landa).

În cadrul acestor observări delegația 
Comisiei își împărtășește propria 
experiență privind: principalele etape de 
organizare și desfășurare a alegerilor; ela-
borarea principiilor generale de asigurare 
a drepturilor electorale și libertăţilor ce-
tăţenilor; activitatea organelor electorale; 
modalitatea de organizare și activitate a 
centrelor informaţionale; modalitatea de 
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întocmire și aplicare a Registrului 
electronic al alegătorilor; atribuția de 
control privind finanţarea partidelor 
politice și a campaniilor electora-
le; desfășurarea sondajelor de opi-
nie publică; votarea persoanelor cu 
dizabilităţi; organizarea informării și 
educației electorale etc.

La rîndul său, Comisia trimite 
invitații autorităţilor electorale din 
alte state să monitorizeze alegerile 
din țara noastră și concomitent să 
se informeze cu privire la derularea 
procesului electoral. Concluziile acestora servesc drept sursă pentru îmbunătățirea practicilor de 
organizare a scrutinelor.  

Agenda de lucru a vizitelor de observare, de regulă, include participarea delegațiilor la întrevederi cu 
reprezentanții autorităților electorale de toate nivelurile, un briefing pentru observatorii internaționali, 
conferințe de presă, monitorizarea propriu-zisă a alegerilor.

Vizite de studiu
Vizitele de studiu au loc preponderent în perioada dintre alegeri cînd autorităţile electorale, dar și 

alte instituții implicate în procesul electoral, au un program mai degajat în această privință și pot oferi 
timp suficient vizitatorilor. 

Ţările selectate reprezintă fie democraţii cu tradiţie, fie state din spaţiul ex-sovietic ce au reușit 
să atingă anumite performanţe și a căror experienţă poate servi la perfecţionarea propriei practici și 
legislaţii electorale, implicit poate fi luată drept model pentru consolidarea proceselor democratice în 
Republica Moldova.

În ultimii 7 ani au fost desfășurate 15 vizite de studiu în Polonia, Ucraina, Austria, Lituania,  Armenia, 
Suedia, România, Olanda, Coreea de Sud, Albania, Slovenia, Belgia, Lituania, Spania, Estonia.  

Tematicile acestora au vizat: tehnologiile informaţionale utilizate în cadrul scrutinelor; 
funcționalitățile registrului electronic al 
alegătorilor; votarea prin reţeaua Internet; 
finanțarea partidelor politice și a campaniei 
electorale; raportarea financiară; crearea 
circumscripțiilor uninominale; instruirea 
funcționarilor electorali și a altor subiecți 
interesați; asigurarea egalității de gen 
în domeniul electoral; implementarea 
sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu standardul internaţional 
ISO 9001; organizarea și desfășurarea 
alegerilor; protecţia datelor cu caracter 
personal în legătură cu listele electorale; 
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creșterea transparenţei și încrederii 
în autorităţile electorale și procesul 
electoral; informarea și educația 
electorală etc. 

Vizitele au fost desfășurate cu 
suportul și asistența partenerilor de 
dezvoltare și organizațiilor omoloage 
din țările ce au găzduit aceste activități. 
Delegația Comisiei a avut întrevederi 
și cu reprezentanți ai societății civile, ai 
organizațiilor internaționale, ceea ce a 
permis conturarea unui tablou detaliat 
al aspectelor studiate.

În scopul consolidării și dezvoltării colaborării în domeniul electoral, CEC a semnat acorduri de 
colaborare cu autorităţile electorale din 8 state: SUA, Letonia, Ucraina, Bosnia și Herţegovina, Georgia, 
România, Kazahstan, Lituania. Acorduri de colaborare au fost semnate și cu Oficiul de Audit de Stat 
din Georgia. Totodată, a fost lărgit spectrul statelor în vederea realizării cooperării pe plan electoral 
(Coreea de Sud, Mexic, India, Slovenia, Suedia, Croația, Macedonia, Finlanda, Belgia, Spania, Albania 
și țări din orientul apropiat etc.).

Colaborarea cu partenerii de dezvoltare
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova conlucrează cu CEC din anul 2008. 

Inițial, PNUD s-a oferit să acorde suport Guvernului la realizarea Strategiei Naţionale de edificare 
a societăţii informaţionale - „Moldova electronică" (e-Guvernare). Tot atunci PNUD împreună 
cu CEC au propus inițierea unui proiect care să permită oferirea suportului pentru elaborarea unui 
sistem integrat de administrare electorală, acesta fiind un sistem specializat IT de susţinere a activității 
organelor electorale de orice nivel. Au fost identificate și alte domenii care ar putea beneficia de un 
posibil suport din partea PNUD.

În acest context, PNUD a lansat proiectul „Suport Electoral pentru Moldova”, conceput pentru 
un singur ciclu electoral de 4 ani, ale cărui scopuri erau: asigurarea consolidării capacităţii organe-
lor electorale și a personalului acestora, 
îmbunătăţirea procesului de înregistrare 
a alegătorilor, sporirea participării la vot a 
cetăţenilor aflaţi peste hotare, suportul în 
domeniul legislaţiei electorale și proble-
melor juridice.

Pe data de 10 septembrie 2010, la se-
diul CEC a avut loc o întrevedere cu dna 
Helen Clark, directorul PNUD. Oficialul a 
dat asigurări că organizația va susţine efor-
turile de consolidare a capacităţii Comisiei 
Electorale Centrale de a garanta alegeri li-
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bere și corecte în Republica Mol-
dova. 

În anul 2012, PNUD a 
semnat un acord cu Guvernul 
Suediei pentru oferirea de 
sprijin proiectului în perioada 
2012-2014, ulterior acesta a 
fost prelungit pînă la începutul 
anului 2017, cu primirea 
suportului suplimentar din 
partea Guvernului Norvegiei, 
Guvernului Olandei. Astfel, au 
fost puse bazele unui alt proiect 
de colaborare „Îmbunătăţirea 
calităţii democraţiei în Moldova prin suport parlamentar și electoral”, ce a oferit suport pe următoarele 
direcții: egalitatea de gen și drepturile omului, dezvoltarea capacităților instituționale, dezvoltarea 
strategică a CICDE, implementarea cadrului legal privind finanțarea partidelor politice și realizarea 
reformei transparente a proceselor electorale. De asemenea, au fost întreprinși pași importanți pentru 
eliminarea dificultăților legate de schimbul de date cu alte instituții publice centrale care dețin registre 
de stat.

Un nou proiect susținut de PNUD și semnat pentru anii 2017-2019 se numește ”Consolidarea 
democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, el va fi implementat în parteneriat cu 
CICDE, Agenția de Servicii Publice (Serviciul Stare Civilă, Cadastru, CRIS „Registru”), Centrul de 
Guvernare Electronică, societatea civilă și alți parteneri. Proiectul urmărește obținerea următoarelor 
rezultate: credibilitatea Registrului de Stat al Alegătorilor consolidată; procesul de pilotare a Votului 
prin Internet pentru alegerile din 2018 desfășurat și implementat cu suportul SIAS „Alegeri” ajustat; 
reforma cadrului legal electoral desfășurată; programe de educare electorală adresate îndeosebi 
femeilor și tinerilor.

Relațiile de cooperare dintre CEC și Consiliul Europei s-au intensificat și diverisificat începînd 
cu alegerile parlamentare din 2010. Atunci Consiliul Europei a trimis o misiune de observare, dar 

a oferit și asistență pentru elaborarea și 
desfășurarea campaniilor de informare 
și de educație electorală, precum și la 
organizarea activităților de analiză post-
electorală.

În afară de asistența oferită în 
perioada electorală, CEC beneficiază de 
suportul CoE și între alegeri. „Facilitarea 
parteneriatului estic” reprezintă un 
program comun al Consiliului Europei 
și Uniunii Europene pentru următoarele 
state: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
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Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 
Dimensiunea electorală a proiectului – 
„Susţinerea standardelor electorale, în 
special în perioadele pre-electorale” – a 
urmărit încadrarea procesului electoral 
în standardele electorale internaţionale 
și a fost implementat în perioada martie 
2011 – decembrie 2014. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
respectiv au fost: acordarea de suport 
autorităţilor electorale pentru o mai bună 
îndeplinire a sarcinilor; îmbunătăţirea 
capacităţii ONG-lor naţionale de 

a monitoriza alegerile și de a face o critică constructivă a procesului electoral; responsabilizarea 
alegătorilor privind rolul lor în desfășurarea unor alegeri democratice și creșterea ratei de participare; 
aducerea în concordanţă a legislaţiei electorale naţionale cu standardele europene (în special, Codul 
bunelor practici în materie electorală); respectarea libertăţii mass-media în perioada electorală și a 
accesului tuturor candidaţilor la mijloacele de informare în masă.

La prima ședinţă de coordonare a programului „Facilitarea parteneriatului estic”, desfășurată 
la Viena (Republica Austria) în ziua de 13 mai 2011, s-au discutat eventualele activităţi și domenii 
de interes pentru ţările beneficiare. Reprezentanţii CEC au participat la acea ședință în cadrul unei 
vizite de lucru făcute cu acest scop, semnînd actele de colaborare. Temele conferințelor le aleg statele 
participante. Primele trei reuniuni au avut loc în toamna anului 2011 la Chișinău: atelierul de lucru 
cu tema „Informarea alegătorilor”, conferinţa de analiză postelectorală „Alegerile locale generale 
2011” și conferinţa „Soluţionarea contestaţiilor cu caracter electoral”. În cadrul programului au mai 
fost organizate seminare: în 2013 la Tbilisi (Georgia) cu tema “Utilizarea resurselor administrative în 
perioada electorală” și în 2014 la Strasbourg (Franța) cu tema ”Observarea alegerilor”.

În anul 2012, în cadrul parteneriatului, reprezentanţii CEC au participat la reuniunea desfășurată la 
Kiev (Ucraina) cu tema „Înregistrarea alegătorilor și listele electorale” și la cea de-a doua reuniune sub 
genericul „Creșterea gradului de conștientizare a participării tinerilor la alegeri și rolul procesului 
electoral într-un sistem democratic” de la 
Tbilisi (Georgia). 

Programul „Facilitarea parteneriatului 
estic” a fost urmat de o nouă inițiativă 
a Consiliului Europei – „Cadrul de 
cooperare programatică CoE-UE pentru 
țările Parteneriatului Estic (PCF)”, cu 
implementare în două etape: 2015-2017 
și 2018-2020. Pe componenta electorală, 
este prevăzută oferirea asistenței pentru 
reformarea practicii și legislației de 
referință.
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„Conferinţa Autorităţilor 
Electorale din Europa” 
reprezintă un eveniment anual, 
organizat de Comisia Europeană 
pentru Democraţie prin Drept 
(Comisia de la Veneţia) în 
parteneriat cu statul gazdă și 
reunește autoritățile electorale 
din statele membre ale CoE, 
dar și alte state, reprezentanți 
ai organizațiilor internaționale 
de profil. Reprezentanții CEC 
participă cu regularitate la aceste evenimente. În anul 2013, cea de-a X-a conferință jubiliară a 
Autorităților electorale din Europa a fost desfășurată la Chișinău. După încheierea conferințelor, 
participanții se întrunsec la ședinţe consultative, unde se discută realizările proiectului, se formulează 
noi propuneri de colaborare și se planifică următoarele activităţi în cadrul programului.

Consiliul Europei a mai organizat două conferințe (în Ucraina și Georgia) dedicate dimensiunii 
de gen în sfera electorală. De asemenea, a făcut un studiu „Reprezentarea politică a femeilor în țările 
Parteneriatului Estic”. În 2015, la Paris (Franța), s-a desfășurat o conferință parlamentară cu tema 
„Implementarea dreptului la alegeri libere: provocările aplicării legislației electorale și standardele 
Consiliului Europei”.

Practic toate cheltuielile legate de desfășurarea și participarea delegațiilor CEC la aceste 
evenimente au fost acoperite de către Consiliul Europei.

Asistența oferită de Consiliul Europei a contribuit la identificarea deficiențelor procesului 
electoral, modificarea practicii și legislației electorale în conformitate cu standardele internaționale, 
consolidarea capacităților instituționale, realizarea programelor de informare și educare electorală 
separat pe grupuri țintă (alegători, candidați, femei, minorități), asigurarea accesului neîngrădit la 
vot a persoanelor cu dizabilități.

Relaţiile de parteneriat între Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Internaţionale (IFES) 
și CEC au demarat în anul 1999, cînd experţii acestei instituţii au monitorizat alegerile locale și 

referendumul republican consultativ 
din acel an, au organizat instruiri pentru 
observatori și au pregătit broșurile 
„Ghidul observatorilor” și „Ghidul 
electoral”. Începînd cu anul 2008, 
suportul oferit s-a intensificat odată cu 
stabilirea unui program de asistenţă din 
partea IFES și USAID. În anul 2010 a fost 
semnat un acord de colaborare cu oficiul 
central al IFES din Washington (SUA).

Principalele realizări obținute în 
urma acestei susțineri sînt: organizarea 
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instruirilor pentru diferite categorii de 
subiecţi electorali și crearea Centrului de 
instruire continuă în domeniul electoral, 
organizarea campaniilor de informare 
și de educaţie electorală, consolidarea 
capacităţii instituționale a CEC, inclusiv 
prin planificarea strategică a activităţii 
sale, perfecționarea procesului de 
înregistrare a alegătorilor, reglementarea 
finanţării partidelor politice și a 
campaniilor electorale.

În cadrul întrevederii de la Budapesta 
din 2011, delegaţia CEC a avut o 

întrevedere cu dl William (Bill) Sweeney, președintele IFES, care a dat asigurări că suportul va fi 
acordat în continuare. 

Misiunea reprezentanței IFES în RM s-a încheiat în anul 2013, colaborarea cu CEC fiind asigurată 
ulterior prin intermediul Oficiului regional european cu sediul la Praga (Republica Cehă). Totodată, 
datorită vecinătății și bunelor relații de colaborare cu CEC Ucraina, anumite acțiuni comune au fost 
implementate cu asistența IFES Ucraina. În cadrul acestui suport, membri și funcționari ai CEC au 
participat la seminare BRIDGE, ateliere de lucru și conferințe organizate în Ucraina, Republica Cehă 
și Republica Moldova.

 Participarea la evenimente organizate de OSCE/BIDDO
În anul 2015, la Varșovia (Republica Polonă) s-au desfășurat lucrările mesei rotunde cu tema 

„Soluționarea contestațiilor electorale în țările din Europa de Est și Caucazul de Sud: Accesul la 
justiție și recursul legal eficient”, organizate de OSCE/BIDDO. Din delegația Republicii Moldova 
au făcut parte reprezentanți ai secretariatului Parlamentului, Curții Supreme de Justiție, Centrului de 
Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Coaliției civice pentru alegeri libere și corecte, precum 
și o persoană de la CEC. În cadrul evenimentului, reprezentanții Republicii Moldova au discutat cu 
omologii lor din alte state subiecte privind mijloacele de restabilire a legalității în procesul electoral, 
procedurile potrivite de examinare a contestațiilor, eficacitatea mijloacelor de apărare a drepturilor 
electorale, au informat despre uzanțele în 
materie de contencios electoral.

Parteneriatul CEC cu Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM) a 
condus la o bună organizare și desfășurare 
a alegerilor în secţiile de votare constituite 
în afara ţării în perioada 2009 -2010. Cu 
ajutorul acestei organizații au fost derulate 
ample programe de informare și educare 
electorală în rîndul cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare.
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PARTICIPAREA 
LA CONFERINŢE 
INTERNAŢIONALE 

Comisia Electorală Centrală 
utilizează cu succes tehnologiile 
moderne atît pentru optimizarea 
procedurilor electorale, îmbună-
tăţirea comunicării cu toţi subiec-
ţii implicaţi în procesul electoral, 
cît și pentru creșterea credibilită-
ţii cetăţenilor faţă de scrutin. 

După adoptarea Legii nr. 
101 din 15 mai 2008 cu privire 
la Concepția Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), a demarat 
efectiv implementarea tehnologiilor informaționale în procesul electoral. Acest sistem reprezintă 
o componentă esenţială a Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova 
electronică”. Primul modul implementat al SIAS „Alegeri” este Registrul electronic al alegătorilor.  În 
lipsa unei practici în acest domeniu, CEC și alte autorităţi implicate în acest proces au beneficiat de 
asistenţă de specialitate din partea comunităţii internaţionale și de schimb de experienţă cu statele care 
s-au încadrat mai devreme în procesul de informatizare și tehnologizare a alegerilor. O bună parte a 
vizitelor întreprinse peste hotarele ţării au avut ca prioritate acest domeniu.

Certificarea sistemelor de votare electronice garantează securitatea utilizării echipamentelor. În 
cadrul uni seminar dedicat acestui aspect și desfășurat în luna noiembrie 2009 la Strasbourg (Franţa), 
la invitaţia Consiliului Europei, a participat vicepreședintele CEC.

Un alt eveniment important la care au participat reprezentanții CEC a fost atelierul de lucru 
„Monitorizarea alegerilor cu aplicarea tehnologiilor electronice” organizat de către Ministerul 
Administrației Locale și Dezvoltării Regionale a Norvegiei în colaborare cu Consiliul Europei la Oslo 
(Norvegia), al cărui scop final a fost elaborarea unui ghid și stabilirea standardelor în acest domeniu, 
proiectate pentru aplicare uniformă în statele membre ale Consiliului Europei.

Un eveniment de amploare a fost cea de-a opta conferinţă europeană a organizaţiilor de 
management electoral cu tema „Alegerile 
într-o lume în schimbare”, în cadrul căreia 
au fost dezbătute următoarele subiecte: 
rolul tehnologiilor moderne și al reţelelor 
de socializare în alegeri; organizarea unor 
alegeri corecte – crearea unui proces 
transparent; votarea electronică, asigurarea 
secretului votului în era tehnologiilor 
moderne.

În anul 2012, președintele CEC a 
participat la conferinţa internaţională 
„Rolul tehnologiilor informaţionale în 
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managementul electoral”, desfășurată 
la Mombasa (Kenya). La eveniment 
au luat parte peste 200 de delegaţi 
de pe continentul african, din lumea 
arabă și India. În cadrul evenimentului, 
președintele CEC a prezentat progresele 
înregistrate de Republica Moldova la 
acest capitol, precum și provocările 
întîmpinate la implementarea 
tehnologiilor informaţionale în procesul 
electoral. În raportul său, șeful delegaţiei 
Uniunii Europene în Kenya a remarcat 
că Republica Moldova este un model 

demn de urmat pentru statele participante la conferinţă, în ceea ce privește ajustarea practicilor în 
materie electorală la standardele europene.

În scopul implementării cu succes a SIAS „Alegeri” au mai fost efectuate și alte deplasări la 
evenimente ce au avut ca subiecte: „Utilizarea tehnologiilor informaţionale și comunicaţiilor în 
procesul electoral” (Bruxelles, Belgia), „Starea actuală și perspective în aplicarea votării electronice în 
statele membre ale OSCE” (Viena, Austria), „Sinergii între sistemul de înregistrare al alegătorilor și 
Registrul Populaţiei: Implicaţii asupra corectitudinii listelor electorale” (Varșovia, Republica Polonă), 
„Înregistrarea alegătorilor și listele electorale” (Kiev, Ucraina), „Soluţii noi în alegeri” (Tallin, Estonia), 
„Rolul tehnologiilor de informare și comunicare. Media socială în perioada electorală” (Varșovia, 
Republica Polonă), „Convocarea comitetului ad-hoc de experți în domeniul standardelor operaționale 
și legale pentru votarea electronică” (Strasbourg, Franța), „Servicii inovative și operațiuni electorale 
eficiente” (Borjomi, Georgia), „Utilizarea noilor tehnologii în procesul electoral: provocări, riscuri și 
perspective” (Kiev, Ucraina). 

În afară de conferințe, reprezentanţii CEC au vizitat mai multe expoziții, printre care 15 expoziţii 
organizate de ACEEEO, o expoziţie organizată în anul 2009 la Moscova de către CEC a Federaţiei Ruse, 
o expoziție mondială organizată de Comisia Electorală a Indiei sub egida ONU, precum și expoziții 
desfășurate în cadrul conferințelor organizate de CEC Georgia în perioada 2012-2017 și de către 
A-WEB la conferințele sale internaționale.

CEC a fost reprezentată și la „Forumul 
pentru Viitorul Democraţiei” organizat 
de Consiliul Europei și desfășurat în două 
runde: la Madrid consacrat implementării 
democraţiei electronice și la Kiev  sub 
genericul „Sisteme electorale”. Organizarea 
acestui eveniment a fost instituită la 
Summit-ul Șefilor de State și Guverne 
ale Consiliului Europei (CoE) din 2005, 
ca o platformă pentru consolidarea 
democraţiei, libertăţilor politice și a 
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participării civice prin schimb 
de idei, informaţii și exemple 
privind cele mai bune practici din 
statele membre, la care participă 
exponenţi atît din sectorul 
guvernamental, cît și din partea 
societăţii civile și a cercurilor 
academice, în funcţie de tematica 
aleasă. La finalul sesiunii sînt 
elaborate recomandări care stau 
ulterior la baza agendei de lucru a 
Consiliului Europei în domeniul 
democraţiei.

Pentru o mai bună înţelegere a 
specificului alegerilor desfășurate în afara ţării și găsirea celor mai optime soluţii pentru organizarea 
unui scrutin liber și corect, cu implicarea unui număr maxim de alegători, reprezentanţii CEC au 
participat la o serie de evenimente. Printre acestea se numără conferinţa „Migraţie și transnaţionalism. 
Oportunităţi și 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 la care a participat o delegație numeroasă a CEC a avut loc la București, fiind 
organizat de Autoritatea Electorală Permanentă a României împreună cu Organizaţia Naţiunilor 
Unite. Printre invitați s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor electorale de pe toate continentele. 
Alocuțiunile susținute au abordat următoarele subiecte: deschiderea secţiilor de votare suplimentare, 
desfășurarea votării prin Internet, asigurarea securităţii votării etc. A fost lansată și o propunere de 
adoptare în cadrul ONU a unei rezoluţii generale ce ar garanta fiecărei ţări dreptul de a deschide fără 
piedici secţii de votare suplimentare în străinătate. 

După ce în anul 2015 Comisiei i-a fost delegată prin lege competența de control privind finanțarea 
partidelor politice și a campaniei electorale, s-au făcut vizite de studiu pentru informare și preluarea bunelor 
practici în acest domeniu. În același scop, CEC a dat curs invitațiilor de a participa la Cea de-a cincizecea 
reuniune plenară a GRECO (Strasbourg, Franța), la Conferința ”Soluții digitale privind raportarea 

financiară a activității partidelor politice”, 
organizată de Institutul Internațional 
pentru Democrație și Asistență Electorală 
(IDEA) la Tallin (Estonia) și la Conferința 
regională “Banii în politică: provocări și 
practici internaționale în Europa de Est” 
de la Tbilisi (Georgia). 

Planul strategic al CEC include un 
angajament cu privire la respectarea 
dimensiunii de gen în domeniul electoral, 
iar în vederea consolidării cunoștinţelor 
referitoare la standardele internaționale 
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și bunele practici ale altor state la 
acest capitol, reprezentanți ai CEC 
au participat la evenimente precum: 
Forumul regional al Europei și CSI cu 
tema „Oportunităţi egale în procesul de 
luare a deciziilor”, organizat de PNUD 
(Istanbul, Turcia), Conferința regională 
pe tema egalității de gen în procesul 
electoral, organizată de Consiliul 
Europei și CEC Georgia (Tbilisi, 
Georgia) și Conferința regională 
„Reprezentarea politică a femeilor în 
țările Parteneriatului Estic”, organizată 

de Consiliul Europei, în parteneriat cu Comisia pentru Drepturile Omului, Minorități Naționale și 
Relații Interetnice a Parlamentului Ucrainei (Kiev, Ucraina - 2016).  

Asistenţa tehnică din partea organizaţiilor internaţionale contribuie substanțial la îmbunătăţirea 
procesului electoral din Republica Moldova. Astfel, în luna iunie 2008, secretarul CEC a făcut o 
deplasare la Maputo, capitala Mozambicului, ca delegat la cea de-a cincea ediţie a training-ului comun al 
Comisiei Europene și PNUD al cărui obiectiv a fost intensificarea colaborării între Comisia Europeană 
și PNUD privind implementarea proiectelor de asistenţă electorală în statele membre. 

În cadrul parteneriatului cu CSI, CEC a dat curs invitațiilor venite de la această organizație pentru 
participare în calitate de experţi electorali la seminarele destinate observatorilor internaţionali și 
consultanţilor pe domeniul alegerilor în organele puterii de stat ale statelor membre ale CSI (Sankt-
Petersburg, Federaţia Rusă). Obiectivul evenimentului a fost realizarea schimbului de experienţă 
privind misiunile internaţionale de monitorizare și acordarea asistenţei informaţionale și practice 
observatorilor internaţionali din statele membre ale CSI. Delegați ai CEC au fost prezenți și la 
Seminarul internaţional „Dezvoltarea legislaţiei electorale în ţările CSI: căile de perfecţionare și practica 
implementării” și Conferința internațională „Dezvoltarea democrației: experiențe din campaniile 
electorale, rolul legislației și noilor tehnologii în procesul electoral”.  

Totodată, în anul 2013 CEC a semnat un acord de colaborare cu Filiala din Chișinău a Institutului 
internațional pentru monitorizarea dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării 
drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre ale Adunării Interparlamentare a CSI. Domeniile 
de colaborare în cadrul acordului includ: schimbul de experienţă privind organizarea și desfășurarea 
alegerilor; perfecţionarea  legislaţiei naţionale privind alegerile; asigurarea realizării și apărării 
drepturilor constituţionale electorale ale cetăţenilor; reglementarea juridică a activităţii partidelor 
politice și blocurilor electorale ale partidelor politice în cadrul procesului electoral; asigurarea financiară 
și tehnico-materială a alegerilor; utilizarea tehnologiilor informaţionale și sistemelor moderne de 
evidenţă a alegătorilor în cadrul desfășurării alegerilor; asigurarea drepturilor subiecţilor implicaţi în 
procesul electoral în perioada agitaţiei electorale;  educaţia electorală și perfecţionarea profesională a 
tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea și desfășurarea alegerilor.

În 2015, secretarul CEC a participat la conferința internațională „Zero Project”, o inițiativă a fundației 
Essl, preocuparea căreia este protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din lumea întreagă. 
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La nivel mondial, „Proiectul 
Zero” întrunește și împărtășește 
exemple și bune practici ale 
diferitor organizații și state care 
îmbunătățesc viața și contribuie 
la respectarea drepturilor tuturor 
persoanelor cu dizabilități. 
Conferința a avut două obiective 
majore: capacitatea de a trăi 
independent și participarea 
politică. Evenimentul a avut 
loc la Oficiul Națiunilor Unite 
din Viena și a fost organizat 
sub egida acestei organizații 
internaționale. Conferință a reunit experți și specialiști în domeniul accesibilității din peste 50 de țări. 

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE REGIONALE
Crearea Resurselor pentru îmbunătăţirea Democraţiei, Guvernării și Alegerilor (BRIDGE) 

reprezintă un program internaţional de dezvoltare profesională pentru pregătirea formatorilor și a 
specialiștilor. La noi în ţară astfel de seminare se desfășoară începînd cu anul 2009, iar din 2011 CEC 
Moldova a beneficiat de oportunitatea participării și la seminare regionale.

Astfel, în perioada 2011-2017, reprezentanţii Comisiei au participat la 8 cursuri BRIDGE, organizate 
de PNUD, IFES, ACEEEO și alte instituţii din ţările gazdă: „Sisteme electorale”, Ashabad (Turkmenistan); 
„Administrarea alegerilor. Planificarea strategică și financiară”, Budapesta (Republica Ungară); „Instruirea 
formatorilor”, Budapesta (Republica Ungară); „Dimensiunea de gen în alegeri”, Tbilisi (Georgia) și 
București (România); „Structura managementului electoral și accesul la procesele electorale”, București 
(România); „Educația civică și informarea alegătorilor”, București (România) și Chișinău (Republica 
Moldova), „Sisteme electorale”, Odessa (Ucraina). În calitate de participanţi au fost reprezentanţi ai 
autorităţilor electorale și ai oficiilor PNUD și IFES din statele membre ale CSI și ale statelor din Europa. 
În calitate de formatori la două dintre aceste cursuri au fost și funcționari ai CEC RM.

În toamna anului 2011, reprezentanţii CEC și IFES Moldova au participat la un atelier de lucru cu 
tema „Instruirea funcţionarilor electorali: lecţii învăţate”, desfășurat la Kiev (Ucraina). Evenimentul 
a fost organizat de către IFES Ucraina. Scopul principal al activităţii a fost realizarea schimbului de 
experienţă dintre autorităţile electorale în vederea perfecţionării procesului de instruire a funcţionarilor 
electorali.

În 2014, o delegație compusă din reprezentanți ai CICDE și CEC a participat la un seminar 
internațional privind managementul alegerilor desfășurat în orașul Mexico (Mexic), organizat de 
Institutul Federal Electoral din Mexic prin intermediul Centrului Internațional pentru Instruire 
și Cercetare Electorală din Mexic la solicitarea CICDE. La eveniment a fost discutatătă în mod 
comparativ, experiența Republicii Moldova, Mexicului, Panamei și Peru.  Unul dintre obiectivele 
vizitei a fost stabilirea contactelor între centrele de instruire continuă din cele patru țări participante și 
schimbul de experiență privind  instruirea oficialilor electorali de toate nivelurile.



Oportunități de instruire au fost 
oferite și de către Asociația autorităților 
electorale din întreaga lume (A-WEB). 
Astfel, în 2015 și 2016, reprezentanții 
CEC au participat la programe de 
consolidare a capacităților oficialilor 
electorali care s-au desfășurat în Coreea. 
Discuțiile și prezentările s-au axat pe 
particularitățile organizării votării și 
numărării voturilor, studierea sistemului 
electoral din Coreea de Sud (inclusiv 
prin observarea alegerilor) și din alte 
state participante la eveniment. În cadrul 

programelor de consolidare a participanților au fost prezenți reprezentanți ai autorităților electorale din 
state precum: Coreea, Brazilia, Republica Belarus, Regatul Butan, Republica Dominicană, Republica 
Ghana, Republica Indonezia, Mongolia, Taiwan (Republica Chineză), Thailanda, Fiji.

Un eveniment inedit l-a reprezentat Școala de vară despre alegeri și media ”Impactul social media 
asupra modului în care sînt organizate alegerile”, organizată de către Autoritatea Electorală Permanentă 
din România, în parteneriat cu PNUD și MAE al României prin programul de Asistență Oficială pentru 
Dezvoltare (RoAid). În calitate de participanți au fost 20 de tineri din Republica Moldova, România, 
Georgia și Ucraina, dintre care studenți, reprezentanți ai autorităților electorale, inclusiv ai CEC, 
precum și ai organizațiilor nonguvernamentale care activează în domeniul guvernării democratice.

La invitația și cu suportul financiar al Oficiului regional european IFES, cu sediul la Praga, 
reprezentanții CEC au participat, în perioada 2015-2016, la două ateliere de lucru ce au avut 
următoarele tematici: 1) examinarea și soluționarea contestațiilor cu caracter electoral și 2) educație 
civică și educația alegătorilor. 
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În primii ani de activitate ca instituţie cu statut 
permanent, Comisia Electorală Centrală publica după 
fiecare scrutin național doar culegerea de documente 
intitulată „Electorala”, iar în cazul alegerilor parlamentare 
și o broșură cu titlul „Lista concurenţilor electorali”. 

Odată cu fortificarea capacităților instituţiei, a fost 
diversificată activitatea în acest sens și s-a mărit esențial și 
numărul materialelor informative editate.

Lărgirea activităţii de informare s-a datorat inclusiv 
conlucrării intense și suportului oferit de partenerii străini 
ai Comisiei Electorale Centrale: Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale (IFES), Proiectul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Consiliul Europei,  dar 
și susţinerii financiare a organizaţiilor neguvernamentale ca 
ADEPT, Fundația Est-Europeană (din 2009 – organizație 
succesoare în Moldova a Fundației Eurasia) etc.

Propunîndu-și să informeze cu regularitate publicul 
despre activitățile desfășurate, proiectele pe care le 
inițiază și 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 anul 1989 și pînă în anul 2007, au fost incluse, de asemenea, 
materiale informative despre conferinţa consacrată acestui eveniment și mesajele de salut adresate 
Comisiei. Publicația apare semestrial, pînă în prezent fiind editate 15 numere. 

În cadrul Comisiei este constituit un Consiliu coordonator pentru pregătirea publicațiilor 
Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin dispoziția Președintelui CEC, care se întrunește, ori de 
cîte ori este nevoie, în scopul evaluării articolelor propuse spre publicare. Consiliul stabilește care 
va fi cuprinsul ediției Buletinului informativ. 
Din cadrul consiliului fac parte membri și 
managementul CEC.

Obiectivul publicaţiei este informarea 
persoanelor interesate despre activitatea Comisiei 
și cu privire la subiecte ce țin de domeniul 
electoral, implicit fiind asigurată transparența 
instituțională și creșterea vizibilităţii CEC.

Semnatarii articolelor sînt membrii și 
funcţionarii Comisiei Electorale Centrale, precum 
și persoane din afara instituţiei: reprezentanți 
ai organizațiilor internaționale, autorităților 
electorale din alte țări, societății civile, mediului 
academic etc. Buletinul informativ inserează și 
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materiale de sinteză, rapoarte și altele asemenea elaborate 
de subdiviziunile structurale ale instituției, în acest caz  
ele nefiind semnate de persoane concrete. Tematica 
materialelor primite spre publicare trebuie să aibă tangență 
cu domeniul electoral sau cu domenii conexe, cum ar 
fi: drepturile omului, științe politice, științe juridice și 
administrative, adică articole cu caracter interdisciplinar. 

Buletinul informativ are publicate pe paginile sale 
articole cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor 
și referendumurilor, finanțarea campaniilor electorale și 
partidelor politice, relaţiile de colaborare, monitorizarea 
alegerilor în alte state, materiale de informare, educare 
electorală și instruire. Publicația cuprinde și diverse 
studii, materiale de cercetare științifică, interviuri cu foști 
și actuali membri ai CEC, persoane remarcabile din viața 
publică etc. 

Ediția „Electorala” constituie o sursă valoroasă de 
studiu ce reflectă procesul electoral din Republica 
Moldova, întrucît inserează cele mai importante hotărîri 
adoptate în perioada electorală a unui scrutin național, 
deciziile instanţelor de judecată privind soluţionarea contestaţiilor, tabele sistematizate privind 
rezultatele votării, precum și alte materiale relevante organizării și desfășurării alegerilor.

Broșura „Lista concurenţilor electorali” conţine toate listele nominale în care figurează candidaţii 
din partea formaţiunilor politice participante în cursa electorală respectivă, precum și o listă aparte a 
candidaţilor independenţi, înregistraţi prin hotărîrile organelor electorale respective.

În scopul facilitării activității membrilor organelor electorale inferioare, Comisia Electorală 
Centrală a editat pentru prima dată în anul 2007 „Ghidul funcţionarului electoral”, destinat 
persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din acel an. Ghidul 

conținea regulamentele și instrucţiunile aprobate 
de CEC ce vizau activitatea organelor electorale 
inferioare și procedurile electorale, modele ale 
documentelor electorale, rubrica cu întrebările 
ce prezintă interes pentru funcţionarii electorali 
și răspunsuri cu explicaţii detaliate. Ghidurile au 
apărut în ediţii bilingve, în română și rusă. 

Ulterior, în cadrul fiecărui scrutin național, 
Comisia Electorală Centrală a editat și a pus 
la dispoziția fiecărui funcționar electoral 
„Manualul membrului consiliului electoral de 
circumscripţie” și „Manualul membrului biroului 
electoral al secţiei de votare”, care au fost tipărite 
atît în limba română, cît și în limba rusă. În acest 
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context, trebuie remarcat faptul că și pînă în anul 2007 se 
editau ghiduri electorale, doar că acestea erau elaborate 
de alte organizaţii. În prezent, majoritatea materialelor 
editate de Comisie se realizează în cadrul instituţiei, însă, 
de îndată ce și-a început activitatea Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia 
Electorală Centrală în anul 2013, elaborarea și tipărirea 
materialelor de instruire a funcționarilor electorali și 
subiecţilor implicaţi în procesul electoral a fost pusă în 
seama Centrului.

Fiind o instituţie publică fondată de CEC în anul 2011, 
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
realizează instruirea specializată a funcţionarilor electorali, 
iar la solicitare, instruirea poate fi acordată și altor subiecţi 
implicaţi în procesul electoral (observatori, mass-media, 
autorităţi ale administraţiei publice locale etc.).

Manualele editate în cadrul fiecărui scrutin național 
pentru funcționarii electorali descriu atribuţiile, 
procedurile electorale și obligaţiile organelor electorale 
respective din momentul începerii activităţii și pînă 

la împachetarea și transmiterea materialelor și documentelor electorale după încheierea votării. 
Ele mai cuprind în anexe regulamente, instrucţiuni, modele ale documentelor și formularelor pe 
care le completează membrii organelor electorale inferioare, ceea ce permite respectarea unicităţii 
documentelor electorale. Fiecare compartiment se încheie cu o rubrică numită „Întrebări frecvente”, 
conţinînd și răspunsuri cu explicaţii privind procedura corectă, soluţii pentru situaţiile de problemă ce 
pot apărea pe parcursul activităţii organelor electorale, în procesul numărării voturilor, la totalizarea 
rezultatelor votării etc. Manualele pentru funcționarii electorali sînt tipărite în versiune română și 
rusă.

Pe lîngă manualele funcționarilor 
electorali, din categoria materialelor 
instructive adresate subiecților implicați 
în alegeri, care sînt revizuite în cadrul 
fiecărui scrutin național, putem 
menționa „Ghidul alegătorului”, „Ghidul 
alegătorului de peste hotare”, „Ghidul 
observatorului”, „Ghidul trezorierului”, 
„Ghidul reprezentantului concurentului 
electoral”, „Ghidul colectorului de 
semnături”, „Ghidul jurnalistului în 
domeniul electoral”, „Îndrumarul 
privind procedura de verificare a listelor 
electorale” etc.
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Printre primele materiale editate de CEC pe tema 
finanţării campaniei electorale este „Ghidul partidului 
politic”, care a punctat cele mai importante aspecte 
legate de finanţarea campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 5 aprilie 2009. Materialul și-a propus 
să îmbunătățească modul de aplicare a legislaţiei privind 
finanţarea partidelor politice prin expunerea informațiilor 
într-o formă cît mai accesibilă. Elaborarea ghidului a 
fost posibilă datorită asistenţei tehnice oferite Comisiei 
Centrale Electorale de către Proiectul Comun al Comisiei 
Europene și al Consiliului Europei împotriva corupţiei, 
spălării banilor și finanţării terorismului în Republica 
Moldova (MOLICO), cofinanţat de Comisia Europeană, 
Agenţia Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare 
Internaţională și Consiliul Europei. Pe parcurs, odată cu 
evoluția și modificarea cadrului legal în domeniul finanțării 
partidelor politice și campaniei electorale, Comisia a 
revizuit și a editat mai multe materiale de instruire, care să 
vină în sprijinul trezorierilor, pentru a asigura o disciplină 
financiară a partidelor politice și a concurenților electorali, 
manifestată prin evidența strictă a veniturilor și cheltuielilor.

În perioada 1997-2017 Comisia Electorală Centrală a editat o serie de materiale de educaţie 
electorală și informare a alegătorilor pentru a-i chema la urnele de vot și a le face cunoscute procedurile 
de votare ce se aplică în secţiile de votare din ţară și în cele de peste hotare. Printre acestea se numără 
„Cunoaște dreptul tău electoral” (bilingvă), scopul ei fiind de a ajuta alegătorii să se familiarizeze cu 
ceea ce înseamnă alegeri, sisteme electorale, organe electorale, proceduri de vot, precum și cu tot 
ceea ce este legat de acest domeniu. Prin această lucrare s-au oferit răspunsuri la întrebări cu care s-ar 
putea confrunta alegătorii. Versiunea rusă a apărut cu titlul „Знай свои избирательные права”.

În cadrul acţiunilor de educaţie electorală, pentru toate scrutinele naționale au fost editate postere 
cu titlul „Votarea pas cu pas”, în versiune română și rusă, precum și diverse pliante, foi volante pentru 
alegători, calendare etc. Unele dintre acestea sînt adresate membrilor organelor electorale, altele doar 
alegătorilor, îndeosebi celor aflați peste hotare. Există și materiale destinate concomitent ambelor 
categorii. Aria destinatarilor este diversă, fiind elaborate materiale aparte pentru trezorieri, operatorii 
SIAS „Alegeri”, observatori naționali și internaționali, reprezentanți ai concurenților electorali, 
colectori de semnături, jurnaliști etc. 

Materialele conferinţelor organizate de Comisie cuprind prezentările și alocuţiunile participanţilor, 
după cum urmează:

•• Materialele Conferinţei internaţionale „Sisteme și proceduri electorale. Practica internaţională”. 
11–12 mai 2006. Chișinău, 2006;

•• „Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. Evoluţii și perspective”. 
Materialele Conferinţei internaţionale, Chișinău, 2-3 noiembrie 2009. Chișinău, 2010;

•• „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. Evoluţii și perspective.  Materialele 



Conferinţei internaţionale, Chișinău, 21 aprilie 2010. Chișinău, 2010;
•• A X-a Conferință europeană a autorităților electorale, 26-27 iunie 2013 / 10th European 

Conference of Electoral Management Bodies, 26-27 June 2013;
•• A 24-a Conferință anuală și Adunarea Generală a ACEEEO, 9-11 septembrie 2015 / 24th 

Annual Conference and General Assembly Meeting of the ACEEEO September 9-11, 2015.

Toate aceste publicații sînt disponibile pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, la rubrica „Biroul 
de informare”, o bună parte din ele fiind tipărite datorită colaborării și suportului financiar oferit de-a 
lungul timpului de către partenerii de dezvoltare ai CEC.
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Biblioteca Comisiei Electorale 
Centrale a fost constituită în a doua 
jumătate a anului 2007, fără a avea 
statut de subdiviziune structurală. Ea 
a fost creată pentru a sistematiza toate 
materialele acumulate de la conferințe, 
seminare și diverse mese rotunde la 
care au participat reprezentanții CEC, 
atît în țară, cît și peste hotare, a cărţilor 
achiziţionate sau primite ca donație, 
precum și a propriilor ediţii. Ulterior, 
în anul 2010 a fost constituit un Birou 
de informare, biblioteca devenind un 

compartiment al acestuia. Biroul a fost creat înainte de alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, 
pentru a facilita accesul publicului la informațiile privind alegerile și activitatea Comisiei Electorale 
Centrale. De materialele Bibliotecii pot beneficia vizitatorii străini, precum și personalul Comisiei.

Iniţial, biroul se numea Centrul de informare și documentare pentru cetăţeni pe lîngă CEC, însă, 
pentru a evita confuziile legate de denumire, după ce în Codul electoral a fost introdusă prevederea 
privind instituirea Centrului de Instruire Continuă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, acesta a fost 
redenumit.

Activitatea Biroului și a Bibliotecii este asigurată de Direcția analiză și documentare din cadrul 
Aparatului CEC. Biroul dispune de o încăpere specială în sediul Comisiei Electorale Centrale și 
reprezintă un centru de resurse ce oferă consultanţă, suport și informare tuturor persoanelor interesate 
de problematica electorală, îndeosebi persoanelor ce fac studii și cercetări în acest domeniu. Biroul 
conţine un fond documentar, atît sub formă de tipărituri, cît și pe suporturi electronice. În cadrul 
Biroului este ținută o Condică de sugestii și reclamaţii, unde vizitatorii pot face înscrisuri despre 
calitatea serviciilor oferite. 

În gestiunea Biroului se mai află o colecţie bogată de link-uri către site-urile celor mai importante 
organizaţii internaţionale de profil, instituţii electorale din alte ţări, autorităţi publice centrale naţionale 
și străine.

Pentru ținerea evidenței tipăriturilor de care dispune Biblioteca, s-a întocmit un registru, în care 
sunt trecute toate titlurile și altă informație relevantă despre edițiile respective.  Vizitatorii se pot astfel 
informa despre fondul de carte al CEC. 

Pentru a asigura ordonarea alfabetică și după categorii a fondului de carte, au fost elaborate două 
cataloage: sistematic și tematic. În baza catalogului sistematic, toate materialele din Bibliotecă au fost 
aranjate în funcţie de conţinutul acestora, fapt ce facilitează accesul cititorilor la materialele solicitate. 
Catalogul tematic conţine fișele cărţilor și periodicelor aranjate după principiul alfabetic. Referinţele 
sînt grupate după numele autorului și titlul lucrării72.

Fondul de carte al Bibliotecii este actualizat în permanenţă, iar printre instrumentele disponibile 

72  http://cec.md/index.php?pag=news&id=1007&l=ro
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actualmente în Biblioteca Comisiei 
Electorale Centrale se numără:

•• resurse informaţionale și 
documentare existente în 
Arhiva CEC;

•• ediţii periodice: buletine 
informative ale Comisiei 
și ale altor instituţii cu 
activitate conexă;

•• literatură de referinţă: 
materiale ale conferinţelor 
naţionale/internaţionale 
desfășurate pe tema 
alegerilor, culegeri de acte 
normative privind legislaţia electorală, enciclopedii, dicţionare, ghiduri etc.;

•• literatură din domeniul juridic, social și politic etc.
Activitatea Bibliotecii se desfășoară pe două direcţii principale: 
- Evidenţa, catalogarea și indexarea intrărilor;
- Dezvoltarea fondului de carte.

DEZVOLTAREA FONDULUI DE CARTE AL BIBLIOTECII CEC 
Dezvoltarea fondului de carte are loc în trei modalităţi: 1) achiziţia cărţilor/publicaţiilor prin 

procedura de cumpărare, 2) prin crearea documentelor proprii și 3) prin donaţii.
 - Achiziţia tradiţională prin procedura de cumpărare se referă atît la documentele tipărite (cărţi și 

publicaţii periodice), cît și la cele pe suport electronic (CD-ROM, DVD; Video etc.). În această 
privinţă, la sfîrșitul fiecărui an, în urma propunerilor înaintate de funcţionarii Aparatului CEC, se 
întocmește o precomandă, o listă a lucrărilor pe care ei le consideră utile, necesare de achiziţionat: 
dicţionare, ziare, reviste, publicaţii periodice etc.;

 - Achiziţia prin donaţii. Cea mai importantă sursă de dezvoltare a fondului de carte al Bibliotecii 
CEC o constituie donaţiile. Pe parcursul ultimilor 5 ani fondul de carte a fost completat cu un 
număr semnificativ (peste 300 de titluri noi), preponderent materiale în domeniul electoral, în 
mare parte acestea fiind oferite de organizaţiile internaţionale de profil, de autorităţile electorale 
din alte state, de partenerii de dezvoltare ai CEC și alte instituţii din Republica Moldova; 

 - Achiziţia prin crearea documentelor proprii. În cadrul fiecărui scrutin Comisia Electorală Centrală 
editează materiale informative și de educație electorală, și în mod tradițional culegerea intitulată 
„Electorala”. De asemenea, publică Buletinul informativ al CEC, diverse pliante, ghiduri, precum 
„Ghidul jurnalistului”, „Cunoaște dreptul tău electoral” etc. 

 EVIDENŢA, CATALOGAREA ȘI INDEXAREA UNITĂŢILOR BIBLIOGRAFICE
  Evidenţa, catalogarea și indexarea se realizează în cadrul Bibliotecii CEC prin înregistrarea 

în baza de date a tuturor resurselor informaţionale. Biblioteca utilizează un sistem de catalogare și 
indexare propriu. Catalogarea și indexarea are ca scop înregistrarea tuturor publicaţiilor și gestionarea 



catalogului on-line. Activitatea de catalogare și indexare 
este una dintre cele mai consumatoare de timp și depinde 
direct de modul de descriere a documentelor, precum și de 
indicele de clasificare. 

Iniţial, Biblioteca dispunea de circa 500 de publicaţii, 
iar în prezent fondul de carte cuprinde peste 1500 de titluri 
(ghiduri, manuale, monografii, periodice, reviste naţionale 
și străine, pliante, postere etc.), în special referitoare la 
organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Fiecare unitate bibliografică este dotată cu accesoriile 
necesare identificării în procesul circulaţiei: eticheta de 
cotă și ștampila Comisiei. 

Biblioteca Comisiei dispune, de asemenea, și de o 
colecție electronică de peste 100 CD-uri (Fonoteca CEC) 
ce conțin diverse spoturi de informare și educare electorală, 
emisiuni televizate cu participarea reprezentanților CEC, 
reportaje, conferințe internaționale organizate de Comisia 
Electorală Centrală etc. Publicațiile CEC pot fi consultate 
și descărcate gratuit. 

Anual, de studiul documentelor în incinta Bibliotecii 
CEC beneficiază peste 100 de persoane, atît interni (membrii CEC și funcţionarii Aparatului CEC), 
cît și externi (elevi ai instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, studenţi, membri ai ONG-urilor, 
reprezentanţi ai partidelor politice, cercetători științifici ș.a.). Tuturor vizitatorilor li se acordă asistenţă 
informativ-documentară în domeniul de referinţă.

APLICAŢIA „BIBLIOTECA ELECTRONICĂ”
În semestrul al doilea al anului 2013 a fost creată aplicaţia „Biblioteca electronică”, care face 

posibilă vizualizarea, căutarea și accesul on-line la resursele informaţionale electronice ale Bibliotecii 
CEC. Scopul principal al acestei aplicaţii este oferirea accesului rapid, fără a fi nevoie de deplasare 
la sediul instituției, la materialele tipărite ale Comisiei, implicit: îmbunătăţirea nivelului de deservire 
a utilizatorilor bibliotecii,  perfecţionarea calităţii serviciilor de informare, sporirea numărului de 
beneficiari ai bibliotecii în condițiile actuale de creștere a utilizatorilor de internet.     
În prezent, aplicaţia „Biblioteca electronică” este structurată pe următoarele compartimente: „Fondul 
de carte” , „Fonoteca CEC”, „Materiale ale conferinţelor / seminarelor” și „Rapoarte”.

Compartimentul „Fondul de carte” este compus din 11 secţiuni. Compartimentul „Fonoteca 
CEC” cuprinde spoturi video, materiale de educaţie electorală, emisiuni televizate și informaţii despre 
partidele politice și concurenţii electorali. 
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18.1. ȘEDINȚELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
Conform prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, 

aprobat prin hotărîrea nr. 137 din 14 februarie 2006, forma de lucru a Comisiei este ședinţa. Ședinţele 
Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor. Ședinţele Comisiei sînt ordinare 
și extraordinare. În perioada dintre alegeri, ședinţele ordinare se desfășoară o dată la două săptămîni în 
zi de marţi, în perioada alegerilor – de două ori pe săptămînă în zilele de marţi și vineri.

În perioada 1997 – septembrie 2017 au avut loc 1020 de ședinţe ale Comisiei Electorale Centrale 

la care s-au adoptat 12620 de hotărîri. Hotărîrile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor. 
Proiectele ordinii de zi sînt întocmite la propunerea președintelui, vicepreședintelui, secretarului 

sau a membrilor Comisiei care au cerut convocarea ședinței în condiţiile art. 25 din Codul electoral și 
se supun aprobării Comisiei la începutul ședinţei.

Ședinţele Comisiei se desfășoară în limba română, după caz este asigurată translarea în limba rusă, 
dacă participantul invitat solicită traducere. 

Actele Comisiei se întocmesc și se adoptă în limba română, iar cele pentru publicare în „Monitorul 
Oficial” sau plasare pe site-ul CEC, se traduc în limba rusă.

Potrivit Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, ședinţele Comisiei 
sînt publice, la ele poate asista orice persoană, cu condiția respectării ordinii publice și a regulilor 
după care ele se desfășoară. Din anul 2010 ședințele Comisiei se transmit on-line pe un portal de știri 
și evenimente, fiind stocate în arhiva acestui portal, ceea ce oferă posibilitatea de a reveni oricînd la 
subiectele dezbătute, fără intermediere. 

Lucrările ședinţelor se consemnează în procese-verbale, care se imprimă pe hîrtie și se cos la 
dosarul respectiv cu hotărîri, iar în versiune electronică se publică pe pagina oficială web73. Procesele-
verbale ale ședinţelor conțin și opiniile separate anunțate de membri în cadrul ședinței. În cazul în care 
un membru a declarat în ședință că va avea o opinie separată, dar o prezintă în afara termenului, în 
procesul-verbal se face o mențiune în acest sens. Ulterior opinia separată prezentată în scris se anexează 
la hotărîrea respectivă și se îndosariază împreună cu aceasta.

Hotărîrile Comisiei au vizat următoarele subiecte:

73 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1941&l=ro 
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••  organizarea alegerilor și referendumurilor; 
••  aprobarea, modificarea, completarea regulamentelor și instrucţiunilor; 
••  atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale; 
••  procedura de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
••  finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;
••  activitatea Comisiei și a Aparatului CEC;
••  delegarea membrilor CEC și funcţionarilor Aparatului CEC pentru participare la diverse 

evenimente internaționale în domeniul electoral.

18.2. ARHIVA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
Comisia Electorală Centrală a început să activeze permanent din noiembrie 1997, în condițiile 

Codului electoral adoptat la 21 noiembrie 1997. În calitate de organ de stat electoral ierarhic 
superior, Comisia a fost inclusă în lista organizațiilor-surse de completare a Fondului arhivistic de 
stat, documentele căreia sînt parte componentă a patrimoniului național și constituie proprietatea 
Republicii Moldova.

Pornind de la faptul că după fiecare scrutin consiliile și birourile electorale se dizolvă, materialele 
electorale create de acestea se remit Comisiei Electorale Centrale, care devine unicul succesor și 
deţinător al documentelor originale. În Arhiva Comisiei se păstrează documente provenite atît din 
activitatea proprie, cît și a organelor electorale inferioare și reflectă acțiunile de organizare și desfășurare 
a scrutinelor naționale și locale.

Documentele se sistematizează conform principiului tematic și cronologic, fiind grupate într-o 
consecutivitate logică. În anul 2007 a fost întocmit fondul dosarelor Comisiei Electorale Centrale, iar 
în 2008 a fost elaborat un nou Regulament privind organizarea și funcţionarea Arhivei Comisiei Elec-
torale Centrale, întrucît acel vechi nu mai corespundea necesităților. 

Conform tipurilor de alegeri, documentele electorale cu termen permanent de păstrare au fost 
sistematizate pe inventare: Inventarul nr. 1 include documentele create în urma activităţii permanente 
a Comisiei Electorale Centrale; Inventarul nr. 2 – documentele cu privire la alegerile parlamentare; 
Inventarul nr. 3 – documentele cu referire la alegerile locale generale, inclusiv de la alegerile locale noi; 
Inventarul nr. 4 – documentele cu privire la referendumuri. În anul 2016 a fost constituit Inventarul nr. 
5 pentru documentele referitoare la alegerile prezidențiale.

La Inventarul nr. 1 sunt trecute următoarele documente: hotărîrile CEC; procesele-verbale ale 
ședinţelor CEC cu documente anexate pentru fiecare chestiune examinată; dispoziţiile președintelui 
CEC; planurile și rapoartele anuale privind activitatea CEC; procesele-verbale privind totalizarea 
rezultatelor alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale și referendumurilor, precum și 
rapoartele privind desfășurarea acestora; avizele Curţii Constituționale cu privire la confirmarea 
legalităţii scrutinelor naționale organizate de CEC; hotărîrile cu privire la validarea mandatelor 
deputaţilor aleși în cadrul alegerilor parlamentare și hotărîrile cu privire la validarea mandatelor de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe parcursul legislaturii; contestaţiile examinate la ședinţele 
Comisiei Electorale Centrale privind acţiunile și hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie și 
ale birourilor electorale ale secţiilor de votare. Un compartiment aparte al Inventarului se referă la 
documentele care reflectă activitatea bugetară și financiar-administrativă a Comisiei.

Pentru documentele create în urma alegerilor parlamentare a fost constituit Inventarul nr. 2 la care 
sunt trecute documentele de bază (procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite 
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de birourile electorale ale secţiilor de votare, procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor 
votării întocmite de consiliile electorale de circumscripţie, formularele speciale pentru numărarea 
voturilor) ce reflectă rezultatele numărării voturilor și însumările efectuate de consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul II, privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie. Inventarul nr. 
2 mai cuprinde: rapoartele consiliilor și birourilor electorale privind activitatea acestora, inclusiv de 
examinare a contestaţiilor și cu privire la hotărîrile adoptate în baza acestora, hotărîrile consiliilor și 
birourilor electorale; procesele-verbale ale ședinţelor acestora etc.

Cu o periodicitate de patru ani se organizează alegeri locale generale. CEC păstrează documentele 
de la alegerile locale generale din 23 mai 1999, 25 mai 2003, 3 iunie 2007, 5 iunie 2011 și 14 iunie 2015 
(inclusiv de la turul II de scrutin, votarea repetată și alegerile locale noi). Pentru documentele adoptate de 
CEC și de organele electorale inferioare în cadrul organizării și desfășurării alegerilor locale s-a constituit 
Inventarul nr. 3 la care sunt trecute dosarele cu termen permanent de păstrare pentru anii 1999-2015.

La Inventarul nr. 3 sunt incluse: procesele-verbale privind rezultatele alegerilor primarilor, ale 
consilierilor în consiliile locale cu documente anexate privind mandatele obţinute de concurenţii 
electorali (șirul descrescător de voturi valabil exprimate, lista valorilor șirului descrescător pentru 
repartizarea mandatelor de consilier în consiliile locale, lista candidaţilor supleanţi la funcţia de 
consilier din partea concurenţilor electorali); hotărîrile instanţelor judecătorești privind confirmarea 
sau infirmarea legalităţii alegerilor la funcţia de consilier, validarea mandatelor consilierilor aleși, 
confirmarea listelor candidaţilor supleanţi, precum și hotărîrile instanţelor judecătorești privind 
confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor la funcţia de primar și validarea mandatului de primar.

Documentele care reflectă organizarea sau iniţierea referendumurilor în anii 1998-2017 sînt 
incluse în Inventarul nr. 4 la care sunt incluse: documentele privind iniţierea referendumurilor; 
procesele-verbale ale consiliilor și birourilor electorale privind totalizarea rezultatelor referen-
dumului; rapoartele organelor electorale privind activitatea acestora în perioada desfășurării re-
ferendumului; hotărîrile ale Curţii Constituţionale (în cazul referendumului republican) și ale 
instanţelor judecătorești din raza teritorială respectivă (în cazul referendumului local) privind 
confirmarea sau infirmarea rezultatelor referendumului etc.

Pentru documentele create în cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova 
a fost constituit Inventarul nr. 5 la care sunt trecute documentele de bază referitoare la organizarea 
acestui tip de scrutin, precum: documentele privind înregistrarea grupurilor de inițiativă, demersurile 

/ cererile de înregistrare a candidaților, 
la care sînt anexate datele biografice ale 
candidaților; declaraţiile candidaților 
privind consimţămîntul de a candida la 
alegerile pentru funcţia de Președinte 
al Republicii Moldova; declaraţiile 
pe propria răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătorești de a 
candida; declaraţiile candidaților privind 
averea imobiliară și mobilă, depunerile 
bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moștenire și veniturile din ultimii 2 ani 
precedenţi anului în care se efectuează 
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alegerile, precum și sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de 
dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; rapoartele de activitate și procese-verbale ale consiliilor 
electorale de circumscripţie de nivelul II privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie și 
cele ale birourilor electorale ale secţiilor de votare privind rezultatele numărării voturilor; formularele 
speciale pentru numărarea voturilor; hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II 
și ale birourilor electorale ale secţiilor de votare și documentele anexate la acestea; Hotărîrea Curţii 
Constituţionale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor prezidențiale și validarea mandatului 
de Președinte al Republicii Moldova.

În vederea asigurării integrităţii fizice a dosarelor, în incinta Comisiei este 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 și fixarea 
termenelor lor de păstrare revine Comisiei de expertiză, care activează permanent în cadrul Comisiei 
Electorale Centrale. Aceasta apreciază importanţa informaţiilor cuprinse în documente și decide 
păstrarea sau nimicirea lor.

Accesul la documentele electorale se acordă în conformitate cu Legea privind Fondul Arhivistic 
al Republicii Moldova, Legea privind accesul la informație și Regulamentul privind organizarea și 
funcţionarea Arhivei Comisiei Electorale Centrale. Solicită documente din arhivă, de regulă, membrii 
Comisiei și funcţionarii Aparatului.

Documentele arhivei reprezintă o sursă primară pentru reconstituirea evenimentelor electorale 
produse în Republica Moldova în decursul ultimilor 20 ani. Fondul CEC dispune de documente unice, 
de care pot lua cunoștință persoanele interesate, în condițiile legislației privind accesul la informație și 
protecția datelor cu caracter personal. Comisia Electorală Centrală promovează o politică de oferire a 
informației deschise cu privire la activitatea organelor electorale și își manifestă mereu disponibilitatea 
pentru conlucrare cu cetăţenii, instituţiile de stat și mass-media.

La cererea persoanelor fizice sau juridice, Comisia pune la dispoziţie documente de arhivă originale 
sau copii  autentificate.

Arhiva Comisiei îndeplinește și o importantă funcţie socială. În baza documentelor din arhivă se 
întocmesc răspunsuri la solicitările cetăţenilor, foștilor membri ai consiliilor și birourilor electorale ce 
au ca subiect confirmarea stagiului de muncă în organele electorale și mărimea salariului pe perioada 
degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent. Solicitanților li se eliberează certificate și 
copii de pe documentele de arhivă ce atestă activitatea în organele electorale.

Comisia Electorală Centrală asigură păstrarea surselor documentare, iar în decursul acestor 20 de ani 
de la înființare ca instituție cu activitate permanentă a cunoscut o amplă dezvoltare în această direcție. 
Dacă CEC în anul 1997 avea constituite doar patru dosare, în anul 2017 ea a ajuns să gestioneze peste 
3000 de dosare.

18.3. LOGISTICA ELECTORALĂ
Organizarea și desfășurarea alegerilor constituie un ansamblu de operaţiuni electorale subsecvente, 

realizate în conformitate cu anumite proceduri, acte juridice și materiale, prevăzute de legislaţia 
electorală.

În cadrul operaţiunilor privind pregătirea desfășurării procesului electoral, întîlnim o serie de 
activităţi de planificare, organizare și control. Aceste acţiuni se realizează cu scopul sprijinirii organelor 
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electorale, autorităţilor administraţiei publice locale ce au responsabilități în asigurarea bunei 
desfășurări a alegerilor, pentru a avea o transparență privind cheltuielile efectuate în alegeri și a face 
estimări corecte la elaborarea bugetelor în vederea asigurării fondurilor necesare.

Activităţile pe acest segment au în vedere, în principal, următoarele:
•• planificarea operaţiunilor electorale privind organizarea procesului electoral;
••  organizarea teritorială, numerotarea și delimitarea circumscripţiilor electorale și a secţiilor de 

votare;
••  organizarea condiţiilor de organizare și desfășurare a procesului electoral;
••  stabilirea și asigurarea materialelor electorale (ștampile electorale, buletine de vot, listele 

electorale, procesele-verbale etc.);
••  asigurarea sediilor și a dotărilor necesare birourilor electorale și secţiilor de votare (urne și cabine, 

ștampile, tușiere), păstrarea acestora între perioadele electorale.
În procesul de organizare și desfășurare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală constituie 

circumscripţiile și organele electorale, fixează programul acțiunilor de îndeplinit, întocmește calculele 
preliminare pentru tipărirea tirajelor documentelor electorale.

În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 2009 Comisia a elaborat și tipărit un număr de 
43 de modele ale documentelor electorale, dintre care un set din 13 documente a fost distribuit 
reprezentanţilor partidelor politice. 

Pentru alegerile locale generale de la 5 iunie 2011 au fost aprobate alte noi modele ale documentelor 
electorale. Comparativ cu cele folosite la alegerile anterioare, acestea au fost îmbunătăţite, conţinutul 
unor formulare a fost detaliat, alte documente au fost ajustate pentru a corespunde cerinţelor specifice 
alegerilor locale generale. S-au operat modificări în următoarele documente: listele 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 și distribuite de Comisia Electorală Centrală 
tuturor consiliilor electorale de nivelul al doilea, care le-au împărţit respectiv celor de nivelul întîi. 
Pentru alegerile locale generale a fost tipărit un număr de circa 2 mln. 300 mii ex. de documente 
electorale, inclusiv 1 mln. 400 mii de invitaţii la votare. Aceste materiale au fost repartizate în cadrul 
seminarelor organizate înainte de alegeri, ceea ce a permis asigurarea deplină și în termen a consiliilor 

și birourilor electorale cu documentele 
și materialele necesare bunei organizări 
și desfășurări a alegerilor.

Buletinele de vot se tipăresc în 
forma unei fîșii de hîrtie de o lungime 
corespunzătoare numărului de 
dreptunghiuri cu numele concurenților. 
O excepție curioasă a constituit cazul 
din alegerile locale generale 2011 cînd 
Comisia a decis tipărirea buletinului de 
vot pentru alegerea consiliului municipal 
Comrat, UTA Găgăuzia, în formă de 
broșură, deoarece conţinea un număr 
de 87 de candidaţi și lungimea lui ar fi 
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atins 203 cm, fapt ce ar fi cauzat 
incomodităţi atît alegătorilor, cît și 
funcţionarilor electorali74. Broșura-
buletin a fost tipărită în 19198 ex., 
conform numărului de alegători 
înscriși în listele electorale de bază 
din municipiul Comrat.

În conformitate cu prevederile 
legale, confecţionarea ștampilelor 
pentru activitatea consiliilor și 
birourilor electorale, precum și 
pentru realizarea procedurii de 
votare, este asigurată de către 
Comisia Electorală Centrală, care 
este responsabilă de stabilirea modelului și distribuirea nemijlocită a ștampilelor și tușierelor.

În acest scop, Comisia Electorală Centrală, la fiecare scrutin, adoptă o hotărîre privind distribuirea 
stampilelor electorale către consiliile electorale de circumscripţie și birourile electorale ale secţiilor de 
votare75. Ștampilele electorale se transmit, prin act de predare-recepţionare, președinţilor consiliilor 
electorale de nivelul al doilea. Ulterior, ei le distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare. În 
total, la fiecare scrutin național, se transmit cca 22850 de ștampile electorale.

O atenţie sporită a fost acordată securizării procesului de vot. În acest scop a fost aprobată o 
instrucțiune, conform căreia birourile electorale ale secţiilor de votare au avut obligația să aplice o 
ștampilă specială în actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la urna de vot. A fost aprobat 
modelul ștampilei speciale „ALEGERI 05.04.09” pentru 5 aprilie și „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 pentru fiecare tip de alegeri și referendumuri republicane circa 10000 de ștampile, care 
se lichidează după încheierea alegerilor.

Achiziţionarea sau confecționarea materialelor necesare activității birourilor electorale ale secţiilor 
de votare (ștampile, tușiere, tuș, ceară, hîrtie, clei, sfoară, dosare etc.) se efectuează în termen util 
pentru a fi transmise acestora.

În scopul optimizării și uniformizării procedurilor ce ţin de organizarea, amenajarea și dotarea 
localurilor secţiilor de votare cu echipamente și utilaje necesare desfășurării votării în bune condiţii, 
Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin hotărîrea nr. 2625 din 12 august 2014, Instrucţiunea cu 
privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare. Instrucţiunea stabilește condiţiile pe care trebuie 
să le întrunească localurile secţiilor de votare, cabinele și urnele de vot, descrie responsabilităţile 
organelor electorale și ale autorităţilor administraţiei publice privind asigurarea infrastructurii necesare 
desfășurării în bune condiţii a procesului de votare. Acest document a fost adus la cunoștinţa tuturor 
autorităţilor administraţiei publice locale în data de 3 septembrie 2014, iar ulterior, în urma estimărilor 

74  Hotărîrea CEC nr. 244 din 27 mai 2011„Cu privire la aprobarea modelului în formă de broșură a buletinului de vot pentru alegerea consilie-

rilor în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, la alegerile locale generale din 5 iuie 2011”
75  Hotărîrea CEC nr. 91 din 19 aprilie 2011 „Cu privire la distribuirea ștampilelor electorale către consiliile electorale de circumscripţie și birou-

rile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale generale din 5 iunie 2011”



efectuate și conform prevederilor din Instrucţiune, 
primăriile au solicitat Comisiei Electorale Centrale să le 
fie transmise cabine și urne de vot într-un număr necesar 
pentru secţiile de votare ce urmau a fi constituite.

În premieră în cadrul alegerilor parlamentare din 30 
noiembrie 2014, toate secţiile de votare au fost dotate cu 
cabine de vot uniformizate, fiind prevăzute și  cabine de 
vot pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. La fel, 
au fost standardizate și urnele de vot, atît cele mobile, 
cît și cele staţionare, care au fost confecţionate dintr-
un material plastic opac, gradul opacităţii nepermițînd 
desecretizarea votului.

Urnele de vot staţionare, utilizate în secţiile de votare, 
au fost securizate prin intermediul sigiliilor cu inscripţia 
„CEC” și marcate cu un cod format din 6 cifre. Fiecare 
secţie de votare a fost dotată cu cel puţin două urne de 
vot staţionare avînd un volum minim de 80 și/sau 45 litri 
și cu o urnă de vot mobilă cu un volum minim de 27 litri.

Pentru toate secţiile de votare constituite, inclusiv pentru cele de peste hotare, Comisia Electorală 
Centrală a repartizat 6107 cabine pentru vot secret, 2023 cabine de vot pentru persoanele cu dizabilităţi, 
3515 urne de vot staționare de 80 litri și 995 de 45 litri, precum și 2300 urne de vot mobile pentru 
votarea la locul aflării.

Cabinele și urnele de vot au fost procurate dintr-un fond mixt al Guvernului Republicii Moldova 
și al Guvernului Norvegiei în cadrul Programului PNUD pentru Democrație în scopul desfășurării 
corecte și transparente a procesului electoral, precum și pentru a garanta caracterul secret al votului.

În perioada electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform raportului de acțiune 
preventivă din 14 aprilie 2015, au fost întreprinse acțiuni preventive privind îmbunătățirea serviciilor 
de logistică electorală, și anume: reconfecționarea ștampilelor „Votat” prin substituirea polimerului 
uzat. Pentru aceasta au fost contractate servicii de reconfecționare a 11200 de ștampile „Votat”, care 
ulterior au fost distribuite organelor electorale la scrutinul respectiv. 

De asemenea, pentru prima dată, s-a propus reconfecționarea ștampilelor de securizare utilizate 
în cadrul alegerilor parlamentare din 2014 (care nu au fost nimicite), prin substituirea polimerului 
acestor ștampile corespunzător criteriilor și cerințelor stabilite prin hotărîrea CEC nr. 3354 din 5 mai 
2015 „Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015”, cu 
completările și modificările ulterioare.

În cadrul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, CEC a renunțat la utilizarea cerii roșii și 
a aplicat pe sacii cu materialele electorale același tip de sigiliu utilizat pentru urnele de vot, iar plicurile 
au fost sigilate cu etichete de securizare.  La turul întîi de scrutin, Comisia a eliberat 20983 sigilii 
pentru aplicare pe urnele de vot și 10405 sigilii pentru cutiile cu documente electorale (saci din hîrtie 
rezistentă), iar pentru cel de-al doilea tur de scrutin a eliberat, respectiv, 17662 și 10415 sigilii.
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ANEXA NR. 1 
DATE STATISTICE PRIVIND SCRUTINELE DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 1991-2017

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 

(%)

1 08.12.1991 Alegeri prezidențiale 2368287 1988384 84,00

2 27.02.1994 Alegeri parlamentare anticipate 2356614 1868493 79,28

3 16.04.1995 Alegeri locale generale 2379103 1427867 60,02

4 17.11.1996 Alegeri prezidențiale turul I 2399156 1634661 68,13

5 01.12.1996 Alegeri prezidențiale turul II 2441074 1748139 71,61

6 22.03.1998 Alegeri parlamentare 2431218 1680470 69,12

7 23.05.1999 Alegeri locale generale 2265852 1324469 58,45

8 23.05.1999 Referendum constituțional 2382457 1389731 58,33

9 25.02.2001 Alegeri parlamentare anticipate 2379491 1606703 67,52

10 25.05.2003 Alegeri locale generale 2205221 1293955 58,68

11 06.03.2005 Alegeri parlamentare 2430537 1576079 64,84

12 03.06.2007 Alegeri locale generale 2309928 1206974 52,25

13 05.04.2009 Alegeri parlamentare 2704103 1556083 57,54
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14 29.07.2009 Alegeri parlamentare anticipate 2708381 1591757 58,77

15 05.09.2010 Referendum constituțional 2721623 818429 30,29

16 28.11.2010 Alegeri parlamentare anticipate 2810936 1733051 63,37

17 05.06.2011 Alegeri locale generale 2702000 1475054 54,59

18
30.11.2014 Alegeri parlamentare 2800827 1649402 57,28

19 14.06.2015
Alegeri locale generale

2675769 1333405 49,30

20 30.10.2016 Alegeri prezidențiale turul I 2812566 1440773 49,18

21 13.11.2016 Alegeri prezidențiale turul II 2810057 1614023 53,45
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ANEXA NR.2 
PARTICIPAREA ALEGĂTORILOR LA ALEGERILE PARLAMENTARE (1994-2014)

Anexa nr.2  
Participarea alegătorilor la alegerile parlamentare (1994-2014) 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1994 1998 2001 2005 4/5/2009 7/29/2009 9/5/2010 11/28/2010 11/30/2014 

2356614
2431218 2379491 2430537

2704103 2708381 2721623
2810936

2956270

1868493

1680470
1606703 1576079 1556083 1591757

818429

1733051
1649402

Alegători incluși în listele electorale Alegători au participat la votare



233

ANEXA NR. 3 
PARTICIPAREA ALEGĂTORILOR LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE (2016)

Anexa nr. 3  

Participarea alegătorilor la alegerile prezidențiale (2016) 
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ANEXA NR.4
PARTICIPAREA ALEGĂTORILOR LA ALEGERILE LOCALE (1995-2015)
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ANEXA NR. 5 
ALEGERI LOCALE NOI 2005-2017

Localitatea

Data, 
tipul 

alegerilor

Candidații  
incluşi în buletinul  

de vot,  
voturile obținute

Data turu-
lui doi

Candidații 
incluşi

în buletinele  
de vot,  
turul II,

voturile obținute

Rata  
participării

Numele,  
prenumele,  

apartenența politică 
a primarului ales, 

mandatele  
obținute în consiliu

1 mun. Chişinău

27.11.05 
Primar 
general

În buletinul de vot au fost 
incluşi 8 candidați 22,42 %

Alegerile noi şi 
vo-tarea repetată 
au fost declarate 
nevalabile

2
s.Drepcăuți, 
r-nul Briceni 27.11.05 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 63,9 % Stahii Elena –  

PCRM -856 (66,6%)

3
com. Găvănoasa, 

r-nul Cahul
27.11.05 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 11.12.05

Percembli Con-
stantin – PSL (271) 
Chilimicenco Ivan 
- PDM  (638)

Turul I 48,5 % 
Turul II 55,9 % 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 candidați 11.12.05

Mîndru Ştefan – 
PCRM (387) Donea 
Mihail – AMN 
(257)

Turul I 49,9 % 
Turul II 55,7 % Mîndru Ştefan – 

PCRM – 387 (60,1%)

5

com. Ţiganca, 
r-nul Cantemir 27.11.05 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 11.12.05

Şişianu Oleg 
– PCRM (541) 
Gandrabur Petru - 
CI (627)

Turul I 66,2 % 
Turul II 71,3 % Gandrabur Petru – 

CI – 627 (53,7%)

6
com. Baccealia, 
r-nul Căuşeni 27.11.05 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați

11.12.05

Ţîbîrnă Svetlana – 
AMN (403) Onoi 
Veaceslav – PCRM 
(344)

Turul I 57,5 % 
Turul II 65,7 % Ţîbîrnă Svetlana –

AMN – 403 (53,9)

7

com. Albinețul 
Vechi,

r-nul Făleşti

27.11.05 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 49,7 % Colesnic Serghei –

AMN – 580 (58,9%)

8
com. Hiliuți,
r-nul Făleşti 27.11.05 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 50,1 % Sanduleac Valentin – 

AMN - 372 (52,3%)

9

com. Bozieni, 
r-nul Hînceşti 27.11.05 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 11.12.05

Curiuc Alexan-
dru – AMN (14) 
Dubceac Zinai

da - PCRM -540

Turul I 58,6 % 
Turul II 63,0 % Dubceac Zinaida – 

PCRM – 540 (56,6%)

10

s. Văsieni, r-nul 
Ialoveni

27.11.05 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 11.12.05

Plămădeală Con-
stantin – CI (568)
Papucciu Vasile – 
PCRM (612)

Turul I 34,5 % 
Turul II 39,4 % 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 candidați

75,6 % Rudenco Serghei – 
PCRM – 306 (70,5%)

12

or.  
Basarabeasca,

r-nul  
Basarabeasca

27.11.05 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 6 candidați 58,6 % Filipov Vasile – CI - 2204 

(56,9%)

13 s. Şofrîncani, 
r-nul Edineț

27.11.05 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 49,1 %

Voitic Stanislav – PCRM 
– 377 (51,5%)

14
s. Buțeni, 

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. Drăs-
liceni, r-nul 

Criuleni

11.11.07 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 25.11.07

Chiperi Valen-tina 
– PPCD (565)

Ursu Vasile – PPR 
(762)

Turul I 46, 
28 %

Turul II 55, 
88 %

Ursu Vasile – PPR – 762 
(57,4%)

17 r-nul Rezina
11.11.07 
Consiliul 
raional

În buletinul de vot au 
fost incluşi 11 concurenți 
electorali

43, 28 %
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 candidați 67,12 % Olărescu Vasile-AMN – 

459 (54,3%)

19 s. Bugeac, 
UTA Găgăuzia

9.12.07 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 23.12.07

Nezalzov Piotr 
– PCRM (479) 

Jelezov Alexandr – 
CI (436)

Turul I 75,30 
% Turul II 81,48 

%

Nezalzov Piotr – PCRM 
– 479 (52,3%)

20
s. Buțeni, 

r-nul Hînceşti

16.12.07 
Primar 

Consiliul 
sătesc

Alegerile nu au avut loc
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21 s. Buțeni, r-
nul Hînceşti

2.03.08  
Primar
Consiliul 
sătesc

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidați

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 concurenți 
electorali

76,29 %
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 candidați 16.03.08

Lefter Ghenadie – 
PPCD (702) Socol 
Ruslan -PCRM 
(569)

Turul I 58,88 
% Turul II
59, 27 %

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 candidați 44,72 % Crangaci Vitalie – PDM 

– 325 (50,9%)

24
com. Ciorop-
cani, r-nul 
Ungheni

25.05.08 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidați 8.06.08

Robuleț Iuri – 
PCRM (575) Robu-
leț Victor – AMN 
(496)

Turul I 79,4 % 
Turul II 77,1 % Robuleț Iuri -PCRM – 

575 (53,7%)

25 com. Hincă-
uți,
r-nul Edineț

20.07.08 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați

3.08.08
Dascal Ghenadie – 
CI (641) Gumeniuc 
Vla-dimir – PDM 
(308)

Turul I 71,5 % 
Turul II
72,39 %

Dascal Ghenadie – CI – 
641 (67,5%)

26
s. Tătăreşti, 
r-nul Cahul

3.08.08 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 55,97 %

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 candidați 59,25 %

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 candidați 56,47 %

Barcari Iurie – PDM – 
392 (57,6%)

29
s. Răuțel, r-
nul Făleşti

16.11.08 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 30.11.08

Postolachi Ion – 
PCRM (986) Ivanov 
Octavian – PSD 
(666)

Turul I 59,09 
% Turul II 57,62 
%

Postolachi Ion – PCRM 
– 986 (59,7%)

30

s. Lărguța, 
r-nul Cante-
mir

15.11.09 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați

29.11.09

Tarnovschi Dumi-
tru – AMN (524)
Nistor Teodosia – 
PL (275)

Turul I 46,58 
% Turul II 40,19 
%

Tarnovschi Dumitru –
AMN – 524 (65,6%)

31

s.  
Semionovca, 
r-nul Ştefan 
Vodă

15.11.09 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați

59,7 % 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 candidați 29.11.09

Qatrawi Erselia - 
PPCD (270) Lichi 
Ion -PCRM (190)

Turul I 57,43 
% Turul II 
50,26 %

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 candidați 59,81 % Bejenaru Valentina – 

PLDM – 349 (55,4%)

34 s. Brînzeni, 
r-nul Edineț

29.11.09 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidați 57,06 % Cibotaroşi Liviu – 

PDM - 381 (59,4%)

35
com. Selişte,
r-nul Orhe

29.11.09 
Primar Alegerile nu au avut loc

36 s. Păpăuți, 
r-nul Rezina

29.11.09 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 candidați 13.12.09

Stoler Oleg – 
PSD (334) Leşan 
Victor – PL (234

Turul I 51,57 
% Turul II 
53,28 %

Stoler Oleg – PSD – 
334 (58,8%)

37
com. Re-
gina Maria, 
r-nul Soroca

29.11.09 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidați 80,14 %

Nastas Oleg – PLDM 
– 276 (63,9%)

38

s. Fuzău-
ca, r-nul 
Şoldăneşti

29.11.09 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 candidați 13.12.09

Botnari Oleg – 
AMN (208) Tcaci 
Sava - CI (174)

Turul I 60,74 
% Turul II 
62,24 %

Botnari Oleg – AMN 
– 208 (54,5%)

39

or. Sîngera, 
mun. Chişi-
nău

16.05.10 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 9 candidați 30.05.10

Lari Mihail – PL 
(2571)
Poiata Valeriu 
-PLDM (3048)

Turul I 48,2 
% Turul II 
50,3 %

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 candidați 51,8 %

Golban Mihail – PL 
-1075 (73,8%)

41
s. Beleavinți, 
r-nul Briceni 16.05.10 

Primar
În buletinul de vot au 
fost incluşi 8 candidați 30.05.10

Ciornîi Roman – 
PL (382) Tulbea 
Ivan – CI (810)

Turul I 60,5 
% Turul II 
66,1 %

Tulbea Ivan -CI – 810 
(68,0%)

42

s. Vişniovca, 
r-nul Cante-
mir

16.05.10 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidați 52,8 %

Pîslari Andrei – PCRM 
- 514 (72,2%)

 
43

com. Ciola-
cu Nou,
r-nul Făleşti

16.05.10 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 candidați 30.05.10

Prunceac Nico-
lai – CI (643) 
Palii Igor – PCRM 
(660)

Turul I 56,1 
% Turul II 
55,7 %

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 candidați 30.05.10

Cojocaru Crigo-
re PCRM (2863) 
Gaivas Nina -PLDM 
(2115)

Turul I 37,0 % 
Turul II 42,2 %

Cojocaru Crigore 
-PCRM –2863 (57,5%)

45
com. Cărpi-
neni, r-nul 
Hînceşti

16.05.10 
Primar

30.05.10
Luță Ion - PDM 
(1289) Cărpineanu 
Ion – PLDM (1620)

Turul I 37,1 % 
Turul II 34,7 %

Cărpineanu Ion -PLDM 
– 1620 (55,7%)

46

com. Dră-
guşenii 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 candidați 57,5 % Moşneguțu Elena-

PLDM - 335 (72,2%)

48

com. 
Ruseştii Noi, 
r-nul
Ialoveni

16.05.10 
Primar În buletinul de vot au fost 

incluşi 5 candidați
30.05.10 Codreanu Pavel – 

PDM (1106) Cîrlan 
Ivan – AMN (864

Turul I 44,9 % 
Turul II 43,8% Codreanu Pavel – PDM 

- 1106 (56,1%)

49

com. Selişte,
r-nul Orhei 16.05.10 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 30.05.10

Mititelu Ghe-or-
ghe – PLDM (973)
Scripnic Vasile – PL 
(994)

Turul I 51,8% 
Turul II 50,5% Scripnic Vasile – PL – 

994 (50,5%)

50

com. Co-
dreanca, 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 candidați 47,6 %

Lungu Stelian – PDM - 
396 (67,2%)

52

s. Şestaci, 
r-nul 
Şoldăneşti

16.05.10 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 6 candidați 30.05.10

Guja Iacob – PDM 
(344) Pozdircă Pa-
vel – PMAE (213)

Turul I 57,8% 
Turul II 57,8% 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 candidați 62,0 %

Piculschii Victor – PCRM 
- 753 (87,0%)

54
s. Congaz, 
UTA Găgăuzia 16.05.10 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 2 candidați 32,2 %

Mincu Fiodor – PCRM - 
2345 (94,4%)

55
s. Copceac, 
UTA Găgăuzia 16.05.10 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 2 candidați 63,2 %

Colioglo Ivan – PCRM - 
2043 (63.9%)
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56 or. Făleşti, 
r-nul Făleşt

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) Flo-
rea Veaceslav – PNL (65)
Bîrliba Vitalie – CI (352)

27.11.11

Zalevschi Victor – 
PCRM (2806) Ivan-
ciuc Pavel – PLDM 

(1268)

Turul I - 4273 ale-
gători

(29,16%)
 Turul II - 4125 ale-

gători (28,17%)

Zalevschi Victor 
– PCRM -2806 

(18,9%)

57
Com. Hănă-

senii Noi,
r-nul Leova

13.11.11 
Primar

Munteanu Gheorghe – 
PDM (200)
Arhip Ivan – PL (30) Vicol 
Nicolae – PLDM (114)
Briceag Maria – PNL (33)

43,76%
Munteanu Ghe-

orghe – PDM 
- 200 (23,1%)

58
Com. Trifă-

neşti,
r-nul Floreşti

13.05.12 
Primar

Gaşițoi 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)

Gaşițoi Zinovia – 
PDM (400)

Turul I - 52,48%
Turul II - 53,23%

Gaşițoi Zinovia 
– PDM - 400 

(67,45%)

 
 59

com. Che-
trosu,

r-nul Anenii 
Noi

19.05.13
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 9 candidați 02.06.13

Zalevschi Leonid – 
PLDM (1023)

Iachimenco Valenti-
na – PDM (775)

Turul I
51,2%
Turul II
55,6%

Zalevschi 
Leonid – PLDM 

– 1023
 (56,9%)

 
 60

com. Manta,
r-nul Cahul 19.05.13

Primar 

În buletinul de vot au fost 
incluşi 6 candidați 02.06.13

Hîncu Violeta – 
PLDM (737)

Pascal Ion – PDM 
(848)

Turul I
52,4%
Turul II
51,5%

Pascal Ion 
– PDM - 848 

(53,5%)

 61
com. Min-

cenii de Jos, 
r-nul Rezina

19.05.13
Consiliul 
comunal

În buletinul de vot au 
fost incluşi 6 concurenți 
electorali

62,7%
PDM - 5
PLDM - 3
PCRM - 1

62
s. Visoca,

   r-nul So-
roca

19.05.13 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 6 candidați 02.06.13

Buzila Marin – PDM 
(430)

 Pleșca Grigorii – CI 
(475)

Turul I 60,9%
Turul II 55,2%

Pleșca Grigorii – 
CI - 475 (52,5%)
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63

s. Olișcani, 
r-nul 

Șoldănești
19.05.13 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 7 candidați Turul I 58,3%

Svecla Andrian 
– PDM – 800 

(60,4%)

64

com. Ucrain-
ca, r-nul 
Căuşeni

10.11.13 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 24.11.13

Crivoi Ion – PLDM 
(410) Banari Nicolae 

– PCRM (300)

Turul I
58,1%
Turul II 
55,8%

Crivoi Ion –
PLDM - 410 

(57,8%)

65
com. Cealîc, 
r-nul Taraclia

11.05.14
Consiliul 
comunal

În buletinul de vot au 
fost incluşi 8 concurenți 
electorali

47,7%

PCRM - 6
PLDM - 1
PDM – 1

CI - 1

66
s.Coșernița, 

r-nul Criuleni
15.11.15 
Consiliul 

sătesc

În buletinul de vot au 
fost incluşi 3 concurenți 
electorali 51,5%

PSRM -5
PDM - 5

PCRM – 1

67

com. Lin-
gura, r-nul 
Cantemir

15.11.15 
Consiliul 

sătesc

În buletinul de vot au 
fost incluşi 5 concurenți 
electorali

46,9%
PDM - 6
PLDM - 4
PCRM – 1

68
com. Ochiul 

Roș, r-nul 
Anenii Noi

15.05.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 68,8%

Ostapenco Maria 
- PSRM - 124 

(52,6%)

69

com. Sărata 
Galbenă, 

r-nul 
Hîncești

15.05.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 29.05.16

Lozovoi Mihail – 
PDM (1225)

 Taras Valeriu – 
PCRM (1160)

Turul I 44,7%
Turul II 53,0%

Lozovoi Mihail 
– PDM -1225 

(51,4%)

70
com. Iserlia,

 r-nul Basara-
beasca

30.10.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 13.11.16

Rotari Ludmila – PL 
(331)

 Cvasnițcaia Maria 
– CI (171)

Turul I 55,1% Turul 
II 55,2%

Rotari Ludmila – 
PL – 331 (66%)

71 s. Bucuria, 
r-nul Cahul

30.10.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 47,5%

Dermenji Dmitrii 
– PDM – 217 

(72,9%)
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72
com. 

Gălășeni, r-
nul Rîșcani

30.10.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 4 candidați 56,1%

Ureche Oleg 
– PDM - 362 

(50,1%)

73
com. 

Gălești, r-nul 
Strășeni

30.10.16 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 48,5% Budu Nicolae – 

CI - 866 (72,5%)

74

com. Pervo-
maisc, r-nul 

Căușeni
14.05.17 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 52,1%

Curuci Valeri 
-PSRM - 312 

(52,4%)

75 s. Ulmu, 
r-nul Ialoveni

14.05.17 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 40,1%

Druceanu 
Veaceslav – PDM 

- 956 (91,1%)

76 or. Tvardița, 
r-nul Taraclia

14.05.17 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 2 candidați 54,5% Parmacli Zahari-

CI - 1733 (52,6%)

77
   s. Racovăț,
r-nul Soroca 14.05.17 

Primar
În buletinul de vot au fost 
incluşi 5 candidați 40,9%

Borozan Ion 
– PDM - 705 

(60,7%)

78

  s. Mereni, 
r-nul

 Anenii Noi
14.05.17 
Primar

În buletinul de vot au 
fost incluşi 7 candidați 31,5%

Colesnic Lud-
mila – PL - 880 

(55,3%)

79
com. Ţipala, 
r-nul Ialoveni 14.05.17 

Primar
În buletinul de vot au 
fost incluşi 4 candidați 50,4%

Castraveț Ilie 
-PDM - 1045 

(60,6%)

80

   
s. Hirova,

r-nul Călărași
14.05.17 
Primar

În buletinul de vot au fost 
incluşi 3 candidați 28.05.17

Scafaru Isac – PSRM 
- retras Oaserele Va-
leriu – PDM (377)

Turul I 
49,9% 
Turul II
40,5%

Oaserele Valeriu 
– PSRM (377)
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ANEXA NR. 6

REFERENDUMURI LOCALE INIŢIATE PRIVIND REVOCAREA PRIMARULUI (2000-2017)

Nr.
d/o Denumirea localității Data iniţierii  

adresării) Notă

1 com. Mărăndeni, jud. Bălți februarie 2000

Inițiativa a aparținut consiliului local. Ulterior, Consiliul comunal Mă-
răndeni a refuzat de a desfăşura referendumul local, neavînd dovezi 
pentru revocarea primarului (decizia din 28 iulie 2000).

2 com. Bubuieci, mun. 
Chişinău

-
Grupul de inițiativă a fost înregistrat de Judecătoria sect. Ciocana, 
mun. Chişinău la 28 septembrie 2000. Alte acțiuni din partea grupului 
de inițiativă nu au fost întreprinse.

3 com. Tohatin, mun. Chi-
şinău

- Inițiativa a aparținut consiliului local. Ulterior, Consiliul comunal To-
hatin a refuzat de a desfăşura referendumul local, neavînd dovezi ale 
acțiunilor ilegale ale primarului (decizia din 30 noiembrie 2000).

4 or. Corneşti, jud.Ungheni 3 decembrie 2000 Suspendată activitatea consiliului electoral orăşenesc şi birourilor 
electorale ale secțiilor de votare.

5 com. Căinarii Vechi, jud. 
Soroca - Înregistrarea grupului de inițiativă a fost respinsă de către 

Judecătoria Soroca prin hotărîrea din 15 ianuarie 2001.

6 s. Pîrlița, jud. Bălți 25 februarie 2001 Judecătoria de sector Făleşti a recunoscut nule deciziile consiliului 
sătesc privind desfăşurarea referendumului.

7 s. Lărguța, jud. Cahul 2 decembrie 2001 Judecătoria de sector a anulat decizia consiliului sătesc. CEC a 
suspendat activitatea consiliului electoral.

8 or. Teleneşti, jud. Orhei 30 decembrie 2001 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local.

9 s. Delacău, jud. Chişinău 13 ianuarie 2002 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local.

10 s. Căplani, jud. Tighina 13 ianuarie 2002 CEC nu a acceptat propunerea de a desfăşura referendumul local

11 s. Tvardița, r-nul Taraclia

Judecătoria Taraclia a înregistrat grupul de inițiativă la 18 iunie 2004. 
Curtea de Apel Cahul, la 23 iulie, a casat hotărîrea Judecătoriei Ta-
raclia cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanța de contencios 
administrativ a Judecătoriei Taraclia. Acesta, la 17 august, a înregistrat 
din nou grupul de inițiativă. La 24 octombrie, Curtea Supremă de Jus-
tiție a casat decizia Curții de Apel din 3 februarie 2005 şi hotărîrea 
Judecătoriei Taraclia din 3 decembrie 2004 privind confirmarea lis-
telor electorale cu restituirea pricinii spre rejudecare la Judecătoria 
Taraclia altui judecător. Alte acțiuni nu au fost întreprinse.

12 s. Costuleni, 
r-nul Ungheni

Inițiativa le-a aparținut cetățenilor care au înregistrat la judecătoriile 
respective grupurile de inițiativă. Procedurile revocării primarilor au 
fost stopate.

13
s. Slobozia,

r-nul Ştefan Vodă

14 s. Ghidighici,  
mun. Chişinău

15
s. Hansca,

r-nul Ialoveni
23 noiembrie 2008

Inițiativa a aparținut consiliului local. Pe data de 30 octombrie 
2008, Consiliul sătesc Hansca a adoptat o decizie privind acceptarea 
demisiei primarului. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală a trebuit 
să abroge toate hotărîrile precedente privind organizarea şi desfăşu-
rarea referendumului şi să ia act de demisia primarului satului Hans-
ca.

16 or. Străşeni, r-nul Străşeni
4 iulie 2010

Inițiativa a aparținut consiliului local. Deoarece la 5 septembrie şi 28 
noiembrie 2010 s-au desfăşurat referendumul republican constituți-
onal şi, respectiv, alegerile parlamentare anticipate, în conformitate 
cu prevederile art. 176 alin. (2), referendumul privind revocarea pri-
marului oraşului Străşeni nu a avut loc.
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17
com. Oneşti, r-nul Hîn-

ceşti

Grupul de inițiativă a fost înregistrat de Judecătoria Hînceşti la 17 iulie 
2012. Prin hotărîrea CEC nr. 1386 din 7 august 2012, a fost aprobat 
modelul listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susțină-
torilor referendumului local şi al legitimației membrului grupului de 
inițiativă. Termenul de colectare a semnăturilor a fost stabilit pînă la 
19 septembrie 2012.

18
com. Seliște
r-nul Orhei 14 aprilie 2014

Grupul de inițiativă a fost înregistrat de Judecătoria Orhei la 8 oc-
tombrie 2012 (01.11.2012 hot. suplimentară). Prin hotărîrea CEC nr. 
1504 din 13 noiembrie 2012, a fost aprobat modelul listei de sub-
scripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumu-
lui local şi al legitimației membrului grupului de inițiativă. Termenul 
de colectare a semnăturilor a fost stabilit pînă la 14 decembrie 2012. 
Pe 14 aprilie 2014 la Comisia Electorală Centrală a fost depus setul 
de documente integral cu privire la referendumul local de revoca-
re a primarului comunei Selişte din raionul Orhei, dl Scripnic Vasile. 
După aceasta Comisia a demarat procedura de organizare a refe-
rendumului local. Ulterior, Curtea de Apel Chişinău, prin încheierea 
din 13 iunie 2014 (dosar nr.3a-1263/14), a dispus suspendarea desfă-
şurării referendumului privind revocarea primarului comunei Selişte, 
raionul Orhei. În temeiul hotărîrii instanței de judecată, Comisia Elec-
torală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2586 din 13 iunie 2014 prin 
care a dispus suspendarea procedurilor electorale inițiate în vederea 
organizării referendumului local privind revocarea primarului pînă la 
soluționarea definitivă a cauzei de către instanțele judecătorești.

19
com. Cealîc,
r-nul Taraclia

Grupul de inițiativă a fost înregistrat de Judecătoria Taraclia la 19 
aprilie 2013. Prin hotărîrea CEC nr. 1820 din 19 martie 2013, a fost 
aprobat modelul listei de subscripție pentru colectarea semnături-
lor susținătorilor referendumului local şi al legitimației membrului 
grupului de inițiativă. Termenul de colectare a semnăturilor a fost 
stabilit pînă la 10 aprilie 2013.

20
com. Ciobanovca,
r-nul Anenii Noi

24 septembrie 2016

La data de 24 septembrie 2016, Comisia Electorală Centrală a primit 
decizia nr. 06-05 din 24 august 2016 „Cu privire la inițierea desfășurării 
referendumului local” privind revocarea primarului comunei Cioba-
novca, dl Pelin Constantin, iar la 11 octombrie, decizia nr. 08-03 din 7 
octombrie 2016 „Cu privire la desfășurarea referendumului local”. La 
interpelarea Comisiei, Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat 
a informat că deciziile respective au fost notificate, iar la 8 februarie 
2017, acestea au fost abrogate de consiliul local. 

21
com. Alava,

r-nul Ștefan Vodă
29 septembrie 2016

Pe data de 29 septembrie 2016 la Comisia Electorală Centrală au 
parvenit cu o scrisoare de însoțire semnată de secretarul Consiliului 
comunal Alava, raionul Ștefan Vodă, deciziile nr. 8.1 din 2 septembrie 
2016 cu privire la inițierea referendumului privind revocarea prima-
rului comunei Alava, dl Sîvac Veaceslav, și nr. 9.2 din 22 septembrie 
2016 privind desfășurarea referendumului local și stabilirea datei 
referendumului local privind revocarea primarului comunei Alava. 
Conform informației prezentate ulterior de Oficiul teritorial Căușeni 
al Cancelariei de Stat, deciziile au fost declarate ilegale, Oficiul no-
tificînd Consiliul comunal Alava cu privire la abrogarea acestora. 
Întrucît deciziile nu au fost anulate, Oficiul a informat despre înainta-
rea cererii în instanța de judecată privind anularea acestora.
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22
sat. Ferapontievca,

 UTA Găgăuzia 

2 mai 2017

Referendumul a fost inițiat prin Decizia nr. 6/1 din 26 aprilie 2017 
„Privind numirea unui referendum local pentru revocarea primarului 
s. Ferapontievca”. Decizia a fost notificată de OTC,  ulterior, prin în-
cheierea Judecătoriei Comrat din 16 mai 2017 (dosar nr. 3-50/2017), 
fiind satisfăcută cererea înaintată de Oficiul teritorial Comrat al Can-
celariei de Stat și suspendată executarea deciziei pînă la adoptarea 
deciziei finale asupra acestui caz. La data de 27 iunie, Curtea de apel 
Comrat a menținut încheierea Judecătoriei Comrat din 16 mai 2017.

15 iunie 2017

La Comisia Electorală Centrală a intrat decizia nr. 7/2 din 6 iunie 2017 
„Cu privire la încheierea judecătoriei mun. Comrat la/nr. 23-3-1843-
16052017 din 16.05.2017, în pricină civilă nr. 3-50/2017, la cererea 
Oficiului teritorial Comrat al Cancelariei de Stat cu privire la luarea 
măsurilor de asigurare a acțiunii”, prin care Consiliul sătesc Ferapon-
tievca a propus Comisiei stabilirea datei referendumului local pen-
tru 24 septembrie 2017. La interpelarea Comisiei, Oficiul teritorial 
Comrat al Cancelariei de Stat a informat Comisia că decizia respec-
tivă a fost notificată.

23
sat. Crăsnășeni,
r-nul Telenești

26 mai 2017

La Comisia Electorală Centrală a parvenit decizia Consiliului sătesc 
Crăsnășeni, nr. 6/1 din 18 mai 2017, prin care consiliul local a inițiat 
referendumul local privind revocarea primarului satului Crăsnășeni, 
raionul Telenești. La demersul Comisiei, Oficiul teritorial Orhei al 
Cancelariei de Stat a informat că decizia a fost notificată, iar ulterior, 
Consiliul sătesc Crăsnășeni a transmis Comisiei decizia nr. 7/1 din 29 
iunie prin care a abrogat  decizia nr. 6/1 din 18 mai 2017.

7 iulie 2017

La Comisia Electorală Centrală a intrat decizia Consiliului sătesc 
Crăsnășeni, nr. 7/2 din 29 iunie 2017, prin care consiliul local a inițiat 
repetat referendumul local privind revocarea primarului satului 
Crăsnășeni, raionul Telenești. Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de 
Stat a informat Comisia că în urma efectuării controlului de legali-
tate s-a constatat că decizia nr. 7/2 din 29 iunie 2017 este legală. La 
16 august, primarul satului Crăsnășeni, raionul Telenești, a transmis 
Comisiei copia cererii de chemare în judecată în contencios admi-
nistrativ prin care a solicitat Judecătoriei Orhei cu sediul în Telenești 
anularea deciziei respective.

24
sat. Bulboaca,

r-nul Anenii Noi
26 iulie 2017

CEC a fost informată despre cererea adresată Judecătoriei Anenii 
Noi privind înregistrarea grupului de inițiativă pentru inițierea refe-
rendumului local de revocare a primarului satului Bulboaca. Cererea 
adresată Judecătoriei Anenii Noi privind înregistrarea grupului de 
inițiativă pentru inițierea referendumului local se află în examinare.
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ANEXA NR. 7 
REFERENDUMURI LOCALE DESFĂȘURATE PRIVIND REVOCAREA PRIMARULUI

Nr. d/o Denumirea localităţii Data desfăşurării Rezultatele referendumului local

1
com. Ciolacu Nou, jud. Bălţi 20 august 2000 CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au par-

ticipat 61,2%, pentru revocare au votat 66,0%). Primarul a fost 
revocat.

2
com. Corlăteni, jud. Bălţi 10 septembrie 2000

Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 38,7%.

3
com. Limbenii Noi, jud. Bălţi 17 septembrie 2000

Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 27,9%.

4
sat. Chircăieşti, jud. Tighina 17 septembrie 2000 CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au par-

ticipat 52,0%, pentru revocare au votat 87,7%). Primarul a fost 
revocat.

5 s.Volintiri jud.Tigha 1 octombrie 2000
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au par-
ticipat 63,2%, pentru revocare au votat 63,6%). Primarul a fost 
revocat.

6 com. Negureni, jud. Orhei 8 octombrie 2000 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 41,9%.

7 com. Sîngereii Noi, jud. Bălţi
8 octombrie 2000

24 decembrie 2000

Declarat de CEC nevalabil. La votare au partici-pat 43,0%. Ulte-
rior, 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.

8 com. Măcăreşti, jud. Ungheni 25 februarie 2001
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au par-
ticipat 72,6%, pentru revocare au votat 57,1%). Primarul a fost 
revocat.

9 com. Chiperceni, jud. Orhei 8 iulie 2001
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au parti-
cipat 53,84%, pentru revocare au votat 83,93%). Primarul a fost 
revocat.

10 com. Mincenii de Jos, r-nul Rezina 17 octombrie 2004
CEC a luat act de rezultatele referendumului (la votare au par-
ticipat 76,0%, pentru revocare au votat 47,0%). Primarul nu se 
consideră revocat.

11 s. Filipeni, r-nul Leova 2 aprilie 2006 Declarat de CEC nevalabil. La votare au participat 39,1%.

12 s. Nihoreni, r-nul Rîşcani 21 octombrie 2012

Inițiat de Consiliul local - au participat 566 alegători - 23,52%, 
ceea ce constituia mai puţin de 1/3 din numărul cetățenilor 
înscriși în listele electorale - rată minimă impusă de prevederile 
Codului Electoral pentru validarea referendumului; a fost decla-
rat nevalabil).
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13
com.Lebedenco,

r-nulCahul
7 iulie 2013

Inițiat de Consiliul local - au participat 516 alegători - 25,53%, 
ceea ce constituia mai puţin de 1/3 din numărul cetățenilor 
înscriși în listele electorale - rată minimă impusă de prevederile 
Codului Electoral pentru validarea referendumului; a fost decla-
rat nevalabil.

14
or. Anenii Noi,

r-nul Anenii Noi
29 decembrie 2013

Inițiat de către cetățeni - au participat 1535 alegători - 14,5%, ceea 
ce constituia mai puţin de 1/3 din numărul cetățenilor înscriși 
în listele electorale - rată minimă impusă de prevederile Codului 
Electoral pentru validarea referendumului; a fost declarat neva-
labil).

15 com. Cneazevca, raionul Leova 11 mai 2014

Inițiat de către cetățeni - au participat 78 alegători - 8,3%, ceea ce 
constituia mai puţin de 1/3 din numărul cetățenilor înscriși în lis-
tele electorale - rată minimă impusă de prevederile Codului Elec-
toral pentru validarea referendumului; a fost declarat nevalabil.

16
sat. Pitușca,

r-nul Călărași
30 octombrie 2016

Inițiat de Consiliul local - au participat 1150 alegători – 42,21 %, 
dintre care  449 au votat Pentru revocarea primarului, iar 670 au 
votat Contra; primarul nu a fost revocat.
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ANEXA NR. 8
DINAMICA DESCHIDERII SECȚIILOR DE VOTARE PESTE HOTARE
(NUMĂRUL SECȚIILOR DE VOTARE)

Anexa nr. 8 Dinamica deschiderii secţiilor de votare peste hotare (numărul secţiilor de votare)  
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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ANEXA NR. 9
DINAMICA PREZENȚEI LA VOT ÎN SECȚIILE DE VOTARE DESCHISE PESTE HOTARE
(NUMĂRUL DE ALEGĂTORI)
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ANEXA NR. 10

DINAMICA ÎNREGISTRĂRII ALEGĂTORILOR ÎN LISTELE ELECTORALE DE BAZĂ
(NUMĂRUL DE ALEGĂTORI)
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