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Stimaţi cititori,

Al treilea număr al „Buletinului informativ” vă propune spre atenţie materiale informative ce 
privesc principalele activităţi din semestrul al doilea, de asemenea interviuri cu secretarul Comisiei 
Electorale Centrale, Iurie Ciocan, şi managerul proiectului PNUD „Suport electoral pentru Moldova”, 
Veaceslav Balan.

Avînd în vedere că în primăvara anului 2009 vor avea loc alegeri în Parlament, activitatea ce 
ţine de educaţia electorală capătă o importanţă deosebită. În acest context, Comisia Electorală 
Centrală organizează acţiuni, manifestări, concursuri, expoziţii. Publicăm cele mai reuşite lucrări ale 
cîştigătorilor concursurilor de desene şi eseuri cu tematică electorală.

De mare actualitate este tema finanţării campaniilor electorale, întrucît de corectitudinea procesului 
de finanţare depinde în mare parte credibilitatea alegerilor. 

Am inserat şi cîteva articole cu caracter analitico-ştiinţific. Unul dintre acestea se numeşte 
„Referendum: istorie şi actualitate”. Un alt articol în care se încearcă o abordare analitică este 
consacrat fenomenului absenteismului. Absenteismul electoratului este privit ca fenomen negativ, 
iar cititorii sînt îndemnaţi să conştientizeze că votul lor contează.

 
Activităţile Comisiei Electorale Centrale ce ţin de organizarea seminarelor de instruire a 

funcţionarilor electorali în preajma alegerilor parlamentare, deplasările în misiuni de monitorizare, 
schimb de experienţă, pentru participare la conferinţe sînt prezentate în articolele respective. 

Colegiul de redacţie
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În semestrul II al anului 2008 Comisia Electora-
lă Centrală şi-a continuat activitatea conform atri-
buţiilor stabilite de Codul electoral şi acţiunilor pro-
gramate în Planul de activitate pentru anul 2008. 
Priorităţile asupra cărora şi-a concentrat atenţia 
Comisia Electorală Centrală au fost elaborarea şi 
revizuirea actelor sale normative; studierea practi-
cii în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor; 
cooperarea cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
îndeplinirea în termen a sarcinilor stabilite şi mai cu 
seamă pregătirea de alegerile parlamentare preco-
nizate pentru primăvara anului 2009. 

Următoarele aspecte evidenţiază priorităţile în 
activitatea Comisiei Electorale centrale: 

1.  Pregătirea, organizarea şi asigurarea asistenţei 
necesare pentru desfăşurarea alegerilor parla-
mentare. 
Comisia Electorală Centrală a început pregăti-

rile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
Parlamentului din anul 2009.

În cadrul aducerii în concordanţă a prevederi-
lor cuprinse în actele emise de Comisia Electorală 
Centrală cu modificările aduse Codului electoral prin 
Legile nr. 273-XVI din 17 decembrie 2007 şi nr. 76-
XVI din 10 aprilie 2008 (Monitorul Oficial nr. 84-85 
din 13.05.2008 şi, respectiv, nr. 83 din 07.05.2008), 
au fost modificate şi completate unele regulamente 
şi instrucţiuni, cum ar fi:

-  Regulamentul cu privire la activitatea CEC; 
-  Regulamentul cu privire la activitatea consi-

liului electoral de circumscripţie,
-  Regulamentul cu privire la activitatea birouri-

lor electorale ale secţiilor de votare;
-  Regulamentul cu privire la activitatea mem-

brilor reprezentanţi ai concurenţilor electo-
rali;

-  Regulamentul privind statutul observatorilor 
şi procedura de acreditare a acestora;

-  Instrucţiunea privind modul de utilizare a 
ştampilelor electorale la alegeri şi referen-
dumuri.

În acelaşi context, a fost aprobat Regulamentul 
cu privire la unele proceduri de tragere la sorţi con-
form modificărilor art.48 din Codul electoral (concu-
renţii electorali vor fi înscrişi în buletine în ordinea 
rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de că-
tre organul electoral respectiv).

În baza art. 22 lit. c) din Codul electoral, Comi-
sia Electorală Centrală urmează să aprobe Instruc-

ţiunea cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare în cadrul secţiilor de votare 
constituite în afara Republicii Moldova.

În ajutorul partidelor politice şi candidaţilor in-
dependenţi Comisia Electorală Centrală a elaborat 
modele-tip ale documentelor ce se prezintă Comi-
siei Electorale Centrale pentru înregistrarea candi-
daţilor la funcţia de deputat, precum şi ale docu-
mentelor privind executarea diverselor operaţiuni 
electorale.

A fost elaborat devizul de cheltuieli pentru or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului 
din anul 2009. Urmează să se adopte o hotărîre pri-
vind cuantumul creditelor pentru concurenţii elec-
torali stabilit de Parlament la propunerea Comisiei 
Electorale Centrale. Finanţarea din bugetul de stat 
a partidelor politice se va efectua în conformitate 
cu art. 28 din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 
2007 privind partidele politice. 

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a ale-
gerilor, au fost elaborate calcule preliminare privind 
stabilirea tirajului documentaţiei electorale pentru 
aceste alegeri.

Au fost planificate măsurile organizator-tehnice în 
vederea asigurării bunei desfăşurări a scrutinului. În 
acest sens Comisia Electorală Centrală şi-a amplifi-
cat cooperarea atît cu autorităţile centrale de specia-
litate, cît şi cu cele ale administraţiei publice locale în 
scopul executării prevederilor legislaţiei electorale, 
precum şi privind monitorizarea situaţiei şi asigura-
rea necesarului pentru desfăşurarea alegerilor. 

Activitatea Comisiei Electorale Centrale
în semestrul II al anului 2008

Eugeniu ŞTIRBU
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
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Astfel, avînd în vedere că, în conformitate cu 
art. 35 alin. (6) din Codul electoral, autorităţile admi-
nistraţiei publice locale pun la dispoziţia organelor 
electorale localurile şi echipamentul necesar pentru 
organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezulta-
telor alegerilor, Comisia Electorală Centrală a so-
licitat Ministerului Administraţiei Publice Locale să 
recomande autorităţilor administraţiei publice locale 
examinarea posibilităţilor privind acordarea de spa-
ţiu în instituţiile de învăţămînt din localităţile admi-
nistrate pentru amplasarea secţiilor de votare care 
vor fi constituite în perioada alegerilor parlamentare 
din 2009.

În acelaşi context, Ministerului Educaţiei şi Ti-
neretului i-a fost solicitat suportul în soluţionarea 
problemei, precum şi prezentarea listei instituţiilor 
de învăţămînt preuniversitar care nu dispun de pro-
fesori de informatică, ceea ce va servi la pregătirea 
de către Comisia Electorală Centrală a unui număr 
suficient de persoane instruite în domeniu. 

Campania electorală pentru alegerea Parlamen-
tului va fi monitorizată atît de observatorii internaţio-
nali, cît şi de cei naţionali. Comisia Electorală Cen-
trală pregăteşte toate materialele necesare pentru 
asigurarea condiţiilor de monitorizare a procesului 
electoral şi va acredita observatorii electorali în 
conformitate cu Regulamentul privind statutul ob-
servatorilor şi procedura de acreditare a acestora.

De asemenea, se fac pregătiri pentru semnarea 
Codului de conduită de către toate partidele politice 

antrenate în campania electorală, 
precum şi de mass-media. În acest 
sens, Comisia Electorală Centrală 
va organiza consultări prealabile 
cu toate partidele politice, cu alte 
organizaţii social-politice şi cu re-
prezentanţii mass-media în vede-
rea semnării Codului de conduită 
privind modul de desfăşurare şi 
reflectare a campaniei electorale. 
Comisia Electorală Centrală a apro-
bat Codul de conduită în octombrie 
2005 prin hotărîrea nr. 1362 din 28 
octombrie 2005. Prin semnarea 
Codului de conduită se presupune 
respectarea normelor morale de 
conduită obligatorii de către parti-
cipanţii implicaţi în campania elec-
torală şi consolidarea culturii poli-
tice în societate. În acest context, 
considerăm necesară şi binevenită 
semnarea acestui Cod la alegerile 
parlamentare din 2009.

Comisia Electorală Centrală va asigura con-
diţii egale de concurenţă pentru toţi candidaţii. În 
acest context se plasează desfăşurarea conferinţei 
cu genericul „Alegerile 2009 – un test democratic” 
organizată de către Comisia Electorală Centrală şi 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” 
cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite 
pentru Democraţie (UNDEF). 

Conferinţa a pus în discuţie subiecte legate de 
alegerile parlamentare din primăvara anului 2009 
pentru toţi cei interesaţi: reprezentanţii partidelor 
politice, ai autorităţilor publice cu competenţe în 
organizarea procesului electoral, mass-mediei, so-
cietăţii civile, instituţiilor internaţionale specializate 
în promovarea valorilor democratice şi a bunelor 
practici în materie electorală etc. 

Obiectivele conferinţei au vizat consolidarea at-
mosferei de transparenţă şi încredere reciprocă între 
organele publice, eventualii concurenţi electorali şi 
instituţiile interesate în reflectarea şi estimarea cali-
tăţii procesului electoral prin următoarele acţiuni: 

informarea actorilor politici şi a opiniei publi-- 
ce despre pregătirea pentru alegerile parla-
mentare din primăvara anului 2009; 
schimbul de opinii privind problemele ce pot - 
influenţa buna desfăşurare a scrutinului par-
lamentar; 
propunerea, în cadrul normelor legale exis-- 
tente, a soluţiilor în vederea înlăturării sau 
diminuării eventualelor probleme; 

Expoziţia PARTIDE.MD. Chişinău, 3-4 decembrie 2008
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propunerea spre examinare a - 
proiectului codului de condui-
tă a participanţilor la procesul 
electoral, care să fie semnat 
după considerarea amenda-
mentelor odată cu începerea 
campaniei electorale. 

În cadrul discuţiilor purtate la 
conferinţă a fost menţionat că po-
pulaţia Republicii Moldova aşteaptă 
şi vede în alegerile parlamentare o 
continuare a stabilităţii şi securităţii 
pe care le poate garanta doar un 
stat modern democratic, cu o socie-
tate civilă dezvoltată. 

În premieră pentru Republica 
Moldova în zilele de 3-4 decembrie 
2008 a fost organizată în cadrul 
conferinţei o expoziţie a partidelor 
politice „Partide.MD”, unde partide-
le politice au avut posibilitatea de 
a se prezenta alegătorilor şi mass-
mediei. Acţiunea a fost concepută 
să ofere o imagine de ansamblu asupra partidelor. 
Deşi au fost invitate să participe toate formaţiunile 
politice înregistrate la Ministerul Justiţiei, au partici-
pat doar 17. La expoziţie a fost lansată pagina web 
dedicată partidelor politice www.partide.md.

Cetăţenii au avut posibilitate să ia cunoştinţă 
din prima sursă de evoluţia, programul, activitatea, 
echipa partidelor politice din Republica Moldova, iar 
partidele politice au avut ocazia să comunice atît cu 
publicul, cît şi cu oponenţii politici, să ofere informa-
ţii cetăţenilor.

2. Constituirea rezervei funcţionarilor electorali şi 
instruirea lor.
O componentă importantă a activităţii CEC a 

constituit formarea rezervei funcţionarilor electorali. 
În conformitate cu art. 22 alin (e) al Codului 

electoral, Comisia Electorală Centrală ţine evidenţa 
cadrelor care au participat la organizarea şi des-
făşurarea alegerilor, inclusiv a lucrătorilor calificaţi 
care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de cir-
cumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de 
votare, aceştia fiind incluşi în rezerva funcţionarilor 
electorali. 

În perioada raportată a fost iniţiată şi realizată 
elaborarea Ghidului membrului consiliului electoral 
de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de 
votare, care îşi vor realiza activitatea de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republi-
cii Moldova în anul 2009. Ghidul cuprinde regula-

mente, instrucţiuni aprobate de Comisia Electorală 
Centrală ce reglementează activitatea organelor 
electorale, modele de documente care vor facilita 
considerabil sarcinile funcţionarilor electorali pri-
vind întocmirea lor, din momentul stabilirii datei ale-
gerilor şi pînă la totalizarea alegerilor Parlamentu-
lui. Capitolul „Întrebări şi răspunsuri” din acest ghid 
cuprinde explicaţii privind organizarea şi asigurarea 
activităţii organelor electorale, soluţii pentru situaţi-
ile de problemă ce pot apărea pe parcursul acestei 
activităţi, la numărarea voturilor şi stabilirea rezulta-
telor alegerilor, etc. Ghidul este destinat atît funcţi-
onarilor electorali, cît şi reprezentanţilor mass-me-
dia, observatorilor naţionali şi internaţionali, precum 
şi tuturor persoanelor interesate de procedurile ce 
ţin de alegeri. 

Prin hotărîrea CEC nr.1765/2008 a fost aproba-
tă Strategia de instruire a funcţionarilor electorali şi 
educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013. 
Scopul acestui document este crearea unui cadru 
modern şi eficient pentru instruirea funcţionarilor 
electorali şi educaţia civică a alegătorilor. Strategia 
stabileşte priorităţi şi mecanisme menite să asigure 
îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor 
funcţionarilor electorali, promovarea educaţiei civi-
ce şi electorale. 

Conform unui plan a fost organizată o întruni-
re cu reprezentanţii administraţiei publice locale pe 
tema „Activităţile Comisiei Electorale Centrale şi ale 
autorităţilor publice locale privind pregătirea către 
alegerile parlamentare din anul 2009”. În cadrul 
acesteia au fost discutate următoarele subiecte: pu-

Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale 
a Comisiei Electorale Centrale“, Chişinău, 14-18 iulie 2008

http://www.partide.md
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blicitatea în procesul electoral; fraudele electorale; 
organizarea campaniilor de relaţii publice şi de edu-
caţie civică; desfăşurarea zilei alegerilor; prevederi 
legale, soluţionarea contestaţiilor; cooperarea cu 
societatea civilă şi mass-media în campania elec-
torală; organizaţii internaţionale prezente la alegeri; 
managementul alegerilor; documentaţia electorală. 
Întrunirea a fost realizată în cooperare cu Asocia-
ţia Oficialilor Electorali din Europa, Asociaţia pentru 
Democraţie Participativă ADEPT şi finanţat de către 
Guvernul Ungariei. 

CEC a iniţiat un program de instruire pentru 350 
membri potenţiali ai consiliilor electorale de circum-
scripţie drept mod de îmbunătăţire a capacităţilor şi 
competenţelor funcţionarilor electorali din Moldova. 
IFES şi Comisia Electorală Centrală au colaborat 
asupra conceptului şi planului instruirii în efortul de 
a realiza mai mult decît sesiunile de informare în 
grupuri mari care, de obicei, au loc înainte de ale-
geri. Ideea a fost de a antrena potenţialii membrii ai 
consiliilor electorale de circumscripţie într-un pro-
gram de instruire mai interactiv folosind tehnicile de 
predare pentru adulţi care pun accentul pe “învăţa-
re prin practicare” şi oferă participanţilor oportuni-
tăţi mari de dezbatere a chestiunilor care ar putea fi 
neclare sau confuze.

Şase funcţionari ai aparatului Comisiei Electo-
rale Centrale au fost instruiţi împreună cu alţi trei 
lectori de la universităţile locale din Chişinău în ca-
litate de formatori. Aceste 9 persoane au fost antre-
nate să faciliteze 11 ateliere de instruire de 2 zile în 
patru locaţii din republică – Chişinău, Bălţi, Cahul şi 
Comrat. Fiecare atelier de două zile a inclus orien-

tarea privind responsabilităţile legale 
ale membrilor consiliului electoral de 
circumscripţie şi discuţii practice pe 
marginea capacităţilor şi cunoştinţelor 
legate de atribuţiile consiliului electo-
ral de circumscripţie.

CEC a organizat, în perioada 14-
18 iulie 2008, seminarul „Consolida-
rea capacităţii electorale a Comisiei 
Electorale Centrale”. La seminar au 
participat funcţionarii aparatului Comi-
siei Electorale Centrale, reprezentan-
ţii consiliilor raionale şi ai fracţiunilor 
parlamentare.

Conform unui plan calendaristic pe 
trimestre se desfăşoară seminare de 
instruire şi perfecţionare a funcţiona-
rilor aparatului CEC. La 9 octombrie 
2008 s-a organizat un seminar avînd 
ca temă principală „Sistemul informa-
ţional automatizat de stat „Alegeri” şi 

implementarea Registrului de stat al alegătorilor”.
Alte seminare de instruire au avut loc în luna no-

iembrie 2008 cu judecătorii care au în competenţă 
litigiile electorale, sînt planificate seminare pentru 
reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai par-
tidelor, organizaţiilor social-politice. 

La 21 noiembrie 2008, a fost desfăşurat un semi-
nar pentru secretarii generali şi trezorierii partidelor 
politice cu privire la implementarea noilor prevederi 
legislative privind finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. Au fost discutate principale-
le surse de finanţare a campaniei electorale, mo-
dul de utilizare a mijloacelor financiare, drepturile, 
obligaţiile şi răspunderea contabililor şi trezorierilor 
implicaţi în organizarea şi desfăşurarea campaniei 
electorale.

În perioada de referinţă aparatul Comisiei Elec-
torale Centrale a participat la elaborarea Fişelor de 
post conform noii Metodologii cu privire la elabora-
rea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, pre-
zentată în cadrul cursului de instruire „Elaborarea 
fişelor de post” desfăşurat de experţi internaţionali şi 
locali ai companiei Helm (Irlanda) asistaţi de perso-
nalul Direcţiei politica de cadre a Aparatului Guver-
nului. Este de menţionat că procesul de elaborare a 
noilor fişe de post a fost iniţiat în contextul elaborării 
sistemului de clasificare şi gradare a funcţiilor pu-
blice, conform Planului de acţiuni privind realizarea 
Strategiei de reformă a administraţiei publice cen-
trale în anul 2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr.59 din 25 ianuarie 2008.

Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale 
a Comisiei Electorale Centrale“, Chişinău, 14-18 iulie 2008
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3. Perfecţionarea cadrului legal cu incidenţă în 
materie electorală.
La solicitarea unor organe ale administraţiei 

publice centrale şi a Parlamentului, Comisia Elec-
torală Centrală a dat avize asupra următoarelor 
proiecte de acte legislative: proiectul Legii cu pri-
vire la parteneriatul public-privat ; proiectul Legii 
cu privire la modificarea art.199 din Codul electo-
ral; proiectul Regulamentului Ministerului Justiţiei 
cu privire la raportul financiar al partidului politic; 
proiectul Legii cu privire la modificarea art.44 din 
Codul electoral, remis de Parlament; proiectul Le-
gii pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (art.24 din Legea privind administraţia 
publică locală, art.8 din Legea privind statutul ale-
sului local). 

4. Desfăşurarea activităţilor legate de educaţia ci-
vică a alegătorilor.
Începînd cu anul 2006 Comisia Electorală Cen-

trală organizează acţiunea anuală Ziua Tînărului 
Alegător. Anul acesta ea s-a desfăşurat la 20-27 
octombrie sub genericul „Votul tău contează”, prin-
tre obiectivele principale numărîndu-se: atragerea 
tinerilor la viaţa publică; conştientizarea necesită-
ţii participării la alegeri; formarea atitudinii civice în 
problemele curente ale societăţii; cultivarea senti-
mentului de responsabilitate personală pentru situ-
aţia din ţară; familiarizarea cu forme şi metode de 
gestionare a puterii de stat etc.

Acţiunea a purtat un caracter non-politic şi s-a 
desfăşurat atît la nivel raional, cît şi la nivel local, 
după cum şi-au arătat disponibilitatea organele ad-
ministraţiei publice locale. În total, la Ziua tînărului 
alegător au participat aproximativ 12000 tineri din 
28 unităţi administrativ-teritoriale. Aceştia s-au înt-
îlnit cu membrii Comisiei Electorale Centrale, aleşii 
locali, precum şi cu deputaţii în Parlamentul Repu-
blicii Moldova. 

5. Pregătirea, organizarea şi asigurarea asisten-
ţei necesare pentru desfăşurarea alegerilor lo-
cale noi.
De la începutul semestrului II, conform art. 139 

din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a 
organizat şi desfăşurat alegeri noi ale primarilor în 
5 localităţi. 

Pentru 20 iulie au fost fixate alegerile noi ale pri-
marului comunei Hincăuţi, raionul Edineţ; pentru 3 
august ale primarilor comunei Iezărenii Vechi, raio-
nul Sîngerei, şi satului Tătăreşti, raionul Cahul; pen-
tru 16 noiembrie ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, 
raionul Căuşeni, şi Răuţel, raionul Făleşti. 

A fost aprobat Programul acţiunilor calendaris-
tice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
locale noi. Organele electorale respective au fost 
asigurate cu toată documentaţia electorală şi for-
mularele necesare. Au fost oferite explicaţii privind 
aplicarea legislaţiei electorale, ţinînd cont de modi-
ficările efectuate la Codul electoral. În scopul asigu-
rării bunei desfăşurări a alegerilor noi în localităţile 
respective CEC a intervenit pe lingă MAI şi MEC, 
SIS solicitîndu-le întreprinderea măsurilor de rigoa-
re. A fost asigurată prezenţa în ziua votării a unui 
colaborator al Centrului Resurselor Informaţionale 
de Stat „Registru” în fiecare circumscripţie care să 
elibereze în caz de necesitate actul de identitate 
provizoriu de tip F-9 cetăţenilor cu drept de vot. În 
ziua desfăşurării alegerilor CEC a organizat servi-
ciu permanent pentru a monitoriza procesul respec-
tiv şi a acorda consultanţă funcţionarilor electorali şi 
alegătorilor. 

În cursa electorală pentru funcţia de primar s-au 
înscris 6 formaţiuni social-politice şi 3 candidaţi in-
dependenţi. 

Rata de participare a alegătorilor la alegeri a 
constituit: 72,39% în comuna Hincăuţi; 59, 25% în 
comuna Iezărenii Vechi; 55,97% în satul Tătăreşti; 
56,47% în satul Plop-Ştiubei; 57,63% în satul Rău-
ţel. S-a fixat turul doi de scrutin în comuna Hincăuţi, 
raionul Edineţ, şi satul Răuţel raionul Făleşti, cu doi 
candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de 
voturi în primul tur de scrutin.

Primar al comunei Hincăuţi a fost ales candidatul 
independent Dascăl Ghenadie, al comunei Iezăre-
nii Vechi a fost aleasă Burcovschi Maria care a can-
didat din partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 
satul Tătăreşti l-a ales primar pe Mihai Deonis din 
partea Partidului Democrat din Moldova, în satul 
Plop-Ştiubei primar a fost ales candidatul Barcari 
Iurie din partea Partidului Democrat din Moldova, 
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iar primar al satului Răuţel a fost ales candidatul din 
partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldo-
va, Postolachi Ion.

Alegerile s-au desfăşurat fără excese. La Co-
misia Electorală Centrală nu au parvenit contestaţii 
privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de 
circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. 

6. Atribuirea mandatelor candidaţilor supleanţi.
Activitatea de atribuire a mandatelor candida-

ţilor supleanţi a reprezentat o parte semnificativă 
a activităţii CEC. Prin hotărîrile Comisiei Electora-
le Centrale, vacanţele mandatelor de consilier se 
completează conform deciziilor parvenite de la con-
siliile locale. În perioada de referinţă, au fost adop-
tate 180 de hotărîri cu privire la atribuirea manda-
telor de consilier, sau 75,5 la sută din numărul total 
de hotărîri emise. Au fost atribuite 223 mandate în 
consiliile: 

-  localităţilor din municipal Chişinău – 6,
-  localităţilor din UTA Găgăuzia – 27,
-  raionale – 20, 
-  orăşeneşti – 12, 
-  săteşti (comunale) – 158 de mandate. 
În perioada de la alegerile locale generale din 3 

iunie 2007 şi pînă în prezent au fost atribuite 1413 
mandate. Componenţa consiliilor locale s-a reînoit 
în proporţie de 12%. 

Din numărul total de mandate ridicate de con-
siliile locale, 119 au fost ridicate la cererea consi-
lierilor locali, 72 invocîndu-se incompatibilitatea 
funcţiei deţinute. În 29 de cazuri consiliile locale au 
declarat vacante mandatele în legătură cu decesul 
consilierilor. Din totalul cererilor de demisie, 31 au 
fost depuse de consilierii aleşi pe lista PCRM, 22 
de consilierii de pe lista AMN, 19 de pe lista PDM, 
cîte 8 de pe listele PSDM şi, respectiv, ale Blocului 
electoral „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”, 7 
de pe listele PPCD, 6 de pe listele PPR, cîte 4 de 
pe listele PSL şi PDSM etc.

Una dintre dificultăţile cu care se confruntă au-
torităţile locale la capitolul dat este creşterea numă-
rului de candidaţi supleanţi care refuză mandatul de 
consilier din diverse motive (88 pe parcursul anului 
2008) şi numărul celor cărora nu le pot fi atribuite 
mandate din cauza aflării lor perioade îndelungate 
peste hotarele ţării (15). 

Menţionăm, de asemenea, situaţia specială ce 
s-a creat în legătură cu ridicarea de către consilii a 
mandatelor consilierilor care lipsesc fără motive în-
temeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului, 
numărul acestora fiind destul de impunător. La exa-

minarea deciziilor adoptate de consilii asupra aces-
tor cazuri, Comisia Electorală Centrală se conduce 
de prevederile art.24 alin.(1) din Legea nr. 436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 
locală, art.6 alin. (7) din Legea nr.780-XV din 27 de-
cembrie 2001 privind actele legislative. 

Mai mult, întrucît fluxul acestor decizii nu conte-
neşte, Comisia Electorală Centrală a solicitat Parla-
mentului interpretarea prevederilor legale referitoa-
re la situaţiile în cauză. În avizul consultativ comun 
din 28.02.2008 al Comisiei pentru administraţia pu-
blică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului şi Comisiei 
juridice pentru numiri şi imunităţi ale Parlamentului, 
parvenit la CEC, se explică că ridicarea mandatului 
de consilier înainte de termen pe motivul absenţei 
fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive 
ale consiliului este ilegală. 

O situaţie confuză la acest capitol s-a creat în 
legătură cu circulara Ministerului Administraţiei Pu-
blice Locale nr.3503/01-08 din 08.09.2008, expedi-
ată tuturor direcţiilor teritoriale control administra-
tiv, prin care s-a indicat că „mandatele consilierilor 
care lipsesc fără motive întemeiate de la 3 şedinţe 
consecutive ale consiliului urmează a fi ridicate în 
modul stabilit”. 

În această problemă Comisia Electorală Centra-
lă îşi menţine poziţia, recomandîndu-le consiliilor lo-
cale să-şi abroge deciziile care contravin legislaţiei 
şi să ridice mandatele în astfel de situaţii la cererea 
scrisă a consilierilor vizaţi. Explicaţiile respective se 
dau atît la multiplele apeluri telefonice, cît şi la de-
mersurile scrise ale autorităţilor publice locale. 

În scopul aplicării uniforme a legislaţiei de că-
tre organele administraţiei publice locale, Comisia 
Electorală Centrală a solicitat repetat Parlamen-
tului interpretarea prevederilor art. 24 alin.(1) din 
Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală şi art. 5 alin. (2) din 
Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul 
alesului local. 

Un loc aparte în activitatea CEC îl ocupă contro-
lul privind încetarea înainte de termen a mandate-
lor de consilier deţinute de funcţionarii publici, fiind 
urmărită aplicarea prevederilor de la art.5 alin. (2) 
lit.c) şi art. 7 din Legea privind statutul alesului lo-
cal, art. 24 alin. (1) lit. b) şi art.84 alin. (2) din Legea 
privind administraţia publică locală. În perioada ra-
portată, 68 mandate au fost ridicate în legătură cu 
incompatibilitatea funcţiei. Pe parcursul anului 2008 
CEC a întreprins un şir de acţiuni pentru a înlătura 
încălcările existente la acest capitol, intervenind în 
acest scop în repetate rînduri pe lîngă Ministerul 
Administraţiei Publice Locale. Cu toate acestea, la 
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finele semestrului I un număr considerabil de pri-
mari continuau să se afle în incompatibilitatea func-
ţiei, încălcînd astfel art.8 alin. (1) din Legea privind 
statutul alesului local. Ca urmare a acţiunilor între-
prinse de către CEC, pe parcursul semestrului II au 
fost ridicate mandatele de consilier a 32 de primari, 
însă 11 primari pînă în prezent nu au depus cereri 
de a li se ridica mandatul. 

7.  Relaţiile externe.
La compartimentul privind activitatea ce ţine 

de relaţiile externe, menţionăm deţinerea de către 
Comisia Electorală Centrală a calităţii de membru 
al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACE-
EEO).

În perioada 11-13 septembrie 2008 la Constan-
ţa, România, s-a desfăşurat cea de-a 17-a Con-
ferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din 
Europa (ACEEEO) şi Reuniunea Adunării Generale 
ACEEEO cu genericul „Asigurarea securităţii ale-
gerilor”. Din partea Republicii Moldova au participat 
preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Eugeniu 
Ştirbu, şeful adjunct al Direcţiei Generale Poliţie, 
Ordine Publică din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, locotenentul-colonel de poliţie, Gheorghe 
Munteanu, şi şeful Secţiei Filozofie a Institutului de 
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Victor Mocanu.

La Conferinţă a fost pus în discuţie rolul orga-
nelor care asigură respectarea legii în securizarea 
operaţiunilor de pregătire şi finalizare a competiţiilor 
şi consultărilor electorale. Au fost abordate chesti-
uni legate de managementul electoral. Participanţii 
la conferinţă au conchis că în ţările democratice, 
forţele de ordine trebuie să coopereze cu instituţiile 
electorale pentru asigurarea securităţii în alegeri. 
Comisia Electorală Centrală consideră că schimbul 
internaţional de experienţe în acest domeniu este 
foarte important pentru îmbunătăţirea practicii din 
propria ţară.

În contextul necesităţii de instruire continuă a 
funcţionarilor electorali, dl Eugeniu Ştirbu a vorbit 
despre experienţa Moldovei la acest capitol, adu-
cînd ca exemplu organizarea seminarului „Conso-
lidarea capacităţilor electorale ale CEC” din 14-18 
iulie 2008 la Chişinău. 

În cadrul forumului, Comisia Electorală Centrală 
a semnat un acord de colaborare cu colegii din Bos-
nia şi Herţegovina prin care se angajează să cola-
boreze în vederea schimbului de experienţă privind 
activitatea organelor ce asigură organizarea pregă-
tirii şi desfăşurării alegerilor; perfecţionării legislaţi-
ei naţionale privind alegerile; asigurării realizării şi 

apărării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor de 
a alege şi a fi aleşi; reglementării juridice a activităţii 
partidelor politice şi altor mişcări social-politice în 
cadrul procesului electoral; asigurării financiare şi 
tehnico-materiale a alegerilor; utilizării tehnologiilor 
informaţionale şi sistemelor moderne de evidenţă a 
alegătorilor în cadrul desfăşurării alegerilor; asigu-
rării drepturilor subiecţilor implicaţi în procesul elec-
toral în perioada agitaţiei electorale prin utilizarea 
mass-media; ridicării nivelului de cultură juridică a 
participanţilor la procesul electoral; perfecţionării 
formaţiei profesionale a organizatorilor de alegeri. 

Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova în 
comun cu Academia de Ştiinţe a Ungariei au lan-
sat propunerea de a crea o Reţea Ştiinţifică Inter-
naţională în domeniul Alegerilor. Reţeaua urmează 
să fie compusă din cîte doi cercetători din fiecare 
ţară membră. Această nouă formă de colaborare 
va duce, potrivit iniţiatorilor ei, la aplicarea în prac-
tica electorală a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 
în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor. O 
decizie finală referitor la crearea Reţelei menţio-
nate va fi luată la următoarea Conferinţă Anuală a 
ACEEEO. 

***
În perioada de referinţă Comisia Electorală 

Centrală s-a convocat în 12 şedinţe, dintre care 
una extraordinară, la care au fost adoptate 236 de 
hotărîri:

-  13 cu privire la ajustarea regulamentelor şi 
instrucţiunilor Comisiei Electorale Centrale 
la ultimele modificări ale Codului electoral;

-  180 cu privire la atribuirea mandatelor de 
consilier în consiliile locale; 

Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale 
a Comisiei Electorale Centrale“, 

Chişinău, 14-18 iulie 2008
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-  24 privind organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor locale noi din 20 iulie, 3 august şi 16 
noiembrie 2008; 

-  3 cu privire la delegarea unor membri ai Co-
misiei Electorale Centrale şi funcţionari ai 
aparatului pentru monitorizarea alegerilor în 
străinătate;

-  1 cu privire la iniţierea procedurii de validare 
a mandatului de deputat în Parlament;

-  cu privire la activitatea Comisiei, aparatului 
etc.

Toate hotărîrile Comisiei Electorale Centrale au 
fost plasate în termen de 24 de ore de la adoptare, 
pe site-ul oficial al Comisiei (www.cec.md), 38 hotă-
rîri au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

Comisia Electorală Centrală, aparatul ei au asi-
gurat executarea tuturor hotărîrilor adoptate. Infor-
maţia privind executarea hotărîrilor se aduce la cu-
noştinţa membrilor Comisiei în mod sistematic, se 
examinează la şedinţele de lucru ale aparatului. 

Permanent se perfecţionează activitatea în ve-
derea efectuării controlului privind rezolvarea în ter-
men a documentelor intrate. În această perioadă au 
fost recepţionate 556 documente, dintre care 462 
au fost luate la control şi executate în termenele 
stabilite. 

În multitudinea de atribuţii pe care le are Comi-
sia Electorală Centrală este şi cea de supraveghere 
a aplicării uniforme a tuturor normelor legale (Codul 
electoral, noua Lege privind partidele politice, res-
pectarea hotărîrilor CEC ş.a.m.d.) la alegerile par-
lamentare 2009 pe întreg teritoriul republicii. 
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Mariana MUSTEAŢĂ,
Şef, Secţia alegeri şi referendumuri

Evenimentele şi acţiunile ce ţin de 
organizarea, desfăşurarea şi totaliza-
rea rezultatelor alegerilor formează 
etapele unei activităţi complexe cu de-
numirea de proces electoral. Procesul 
electoral a obţinut o reflectare în legis-
laţie şi o recunoaştere în domeniul rea-
lizării normelor ce reglementează drep-
turile electorale ale cetăţenilor Republi-
cii Moldova, fapt ce atestă importanţa 
acestuia în reglementarea regimului 
juridic al campaniilor electorale.

Procesul electoral reprezintă un sis-
tem organizat de relaţii care reflectă o 
anumită consecutivitate a evoluţiei lor în 
cadrul campaniei electorale, asigură re-
alizarea drepturilor electorale ale cetăţe-
nilor Republicii Moldova şi care iau naştere în urma 
realizării procedurilor stabilite de legislaţia electorală.

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor constă 
într-o serie de operaţiuni electorale, concretizate 
în proceduri, acte juridice şi materiale, care au ca 
scop, în principal, desemnarea (alegerea) repre-
zentanţilor de către guvernaţi. 

Conform legislaţiei electorale, inclusiv a practicii 
de aplicare a ei în Republica Moldova, distingem ur-
mătoarele etape principale ale procesului electoral: 
1.  Stabilirea datei alegerilor. Data alegerilor Par-

lamentului se stabileşte prin hotărîre a Parla-
mentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua 
alegerilor.1

2.  Constituirea circumscripţiilor electorale şi consi-
liilor electorale de circumscripţie. Comisia Elec-
torală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de 
alegeri, constituie circumscripţiile electorale care 
corespund hotarelor unităţilor administrativ-teri-
toriale de nivelul doi ale Republicii Moldova şi, cu 
cel puţin 50 de zile înainte de alegeri, constituie 
consiliile electorale de circumscripţie.2

3. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. Consiliile elec-
torale de circumscripţie, cu cel puţin 35 de zile 
înainte de data alegerilor, în baza  propunerilor 
primarilor oraşelor (municipiilor), satelor (comu-

1   Codul electoral, nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, Chişinău 2007, ÎS FE-P “Ti-
pografia Centrală”, art.76 alin.(2)
2   Idem, art.27 

Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, 

parte componentă a procesului electoral

nelor), constituie secţiile de votare şi, cu cel pu-
ţin 20 de zile înainte de ziua alegerilor, birourile 
electorale ale secţiilor de votare.3

4.  Întocmirea şi verificarea listelor electorale. Liste-
le electorale se întocmesc de către primărie, în 
două exemplare, pentru fiecare secţie de votare 
şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care, la 
momentul întocmirii listelor, domiciliază în raza 
acestora. Biroul electoral al secţiei de votare ve-
rifică listele electorale împreună cu administraţia 
publică locală şi este responsabil de întocmirea 
lor corectă şi deplină. 

5.  Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor. 
6.  Agitaţia electorală. Agitaţia electorală în favoa-

rea concurentului electoral se permite numai 
după înregistrarea acestuia de către Comisia 
Electorală Centrală. 

7.  Tipărirea buletinelor de vot. Modelul şi textul 
buletinului de vot pentru alegerea Parlamentu-
lui se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale 
Centrale. Buletinele de vot se tipăresc pe hîrtie 
opacă (mată), cel mai tîrziu cu 3 zile înainte de 
ziua alegerilor într-o cantitate corespunzătoare 
numărului de alegători.4 

8.  Votarea. Votarea se efectuează în ziua alege-
rilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral 
al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică 
timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile îna-
inte de ziua alegerilor.5

3   Idem, art.29
4   Idem, art.48, 49
5   Idem, art.50
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9. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor 
alegerilor. Comisia Electorală Centrală, în urma 
numărării voturilor de către birourile electorale 
ale secţiilor de votare şi consiliilor electorale 
de circumscripţie, consemnează rezultatele 
totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un 
proces-verbal, care se prezintă Curţii Constitu-
ţionale.

10. Atribuirea mandatelor de deputat în Parlament. 
Mandatele se atribuie concurenţilor electorali de 
către Comisia Electorală Centrală în ordinea în-
scrierii lor în liste. 

11. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea 
mandatelor. Curtea Constituţională confirmă 
sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. 
Concomitent validează mandatele deputaţilor 
aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
Toate aceste etape sînt elemente obligatorii ale 

procesului electoral şi omiterea cel puţin a uneia 
dintre ele poate paraliza mersul acestuia. 

În alegerile parlamentare, desemnarea şi înre-
gistrarea candidaţilor reprezintă o operaţiune elec-
torală deosebit de importantă, dat fiind faptul că la 
această etapă se determină corpul de persoane 
din rîndul cărora urmează să fie aleşi deputaţii în 
Parlament. Desemnarea şi înregistrarea candida-
ţilor poate fi considerată substanţa unui proces 
electoral. Importanţa acestei etape principale a 
procesului electoral este determinată şi de faptul 
că anume în cadrul ei îşi ia începutul realizarea 
dreptului electoral pasiv al cetăţenilor Republicii 
Moldova.

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997, cu modificările şi completările ulterioare, con-
ţine norme privind:

desemnarea candidaţilor; 1) 
dreptul de a candida;2) 
înregistrarea candidaturilor. 3) 

Desemnarea candidaţilor 
Iniţiativa de desemnare a candidaţilor este 

punctul de pornire în procesul de realizare nemij-
locită a dreptului electoral pasiv. În funcţie de su-
biectul electoral, desemnarea se poate efectua sau 
prin acţiunile alegătorilor în mod individual, sau prin 
adunările, congresele formaţiunilor politice.

În cazul alegerilor parlamentare, procesul de 
desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile îna-
inte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile 
înainte de ziua alegerilor.6

Dreptul de a desemna candidaţi pentru alegeri, 
în cazul în care se întrunesc toate condiţiile Codului 
electoral, îl au:
a) 
6   Idem, art.41 alin.(1)

partidele politice şi alte organizaţii social-politice b) 
înregistrate, în modul stabilit, pînă la stabilirea 
datei alegerilor, în conformitate cu statutele (re-
gulamentele) lor şi cu legislaţia în vigoare; 
cetăţenii Republicii Moldova care îşi înaintează c) 
propria candidatură (candidaţii independenţi).7

Cît priveşte prima categorie, vom preciza că, 
potrivit prevederilor legale, Comisia Electorală 
Centrală publică, în baza datelor prezentate de Mi-
nisterul Justiţiei, lista partidelor şi altor organizaţii 
social-politice care au dreptul de a participa la ale-
geri. Pînă la data de 18 decembrie 2008 Ministerul 
Justiţiei a înregistrat 28 de formaţiuni politice, care, 
conform statutelor, au dreptul să desemneze pentru 
alegerile parlamentare din 2009 lista de candidaţi la 
funcţia de deputat în Parlament. 

În temeiul noilor modificări, operate la Codul 
electoral, partidele politice pot desemna drept can-
didaţi atît membrii lor de partid, cît şi persoane fără 
apartenenţă politică. 

Partidele politice, fiind institute democratice ale 
statului de drept, promovează valorile democratice 
şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei 
publice, participă, prin înaintarea şi susţinerea can-
didaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor pu-
blice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, 
participă, prin reprezentanţii lor, la exercitarea în 
mod legal a puterii în stat.8 

Propunerile privind desemnarea candidaturilor 
pentru funcţia de deputat în Parlament din partea 
partidelor politice şi altor organizaţii social-politice 
se face pe liste de candidaţi, în care sînt indica-
te numele şi prenumele candidaţilor, anul naşterii, 
domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia), 
precum şi denumirea formaţiunii politice care i-a 
desemnat. 

Codul electoral prevede şi alte reglementări re-
feritoare la listele de candidaţi. Astfel, numărul de 
candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poa-
te fi mai mic de 51 de persoane şi nici mai mare 
decît numărul de deputaţi în Parlament, prevăzut 
de Constituţie, plus doi candidaţi supleanţi.9 Ale-
gerile Parlamentului se efectuează într-o singură 
circumscripţie electorală naţională, în care se aleg 
101 deputaţi pentru un mandat de 4 ani.10 

Cît priveşte cea dea de-a doua categorie, can-
didaţii independenţi pot participa la alegeri autopro-
punîndu-se, cu respectarea condiţiilor prevăzute de 
Codul electoral. Pentru a fi înregistrat de Comisia 
Electorală Centrală, candidatul independent prezintă 
7   Idem, art.41 alin.(2)
8   Art.1 alin.(2) din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind 
partidele politice, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr.42-44 din 29.02.2008 
9   Idem, art.79
10   Idem, art.73 
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liste de subscripţie care conţin sem-
năturile a cel puţin 2000 şi cel mult 
2500 de susţinători cu drept de vot.11 
Semnăturile se colectează numai 
în susţinerea candidatului indepen-
dent. Dreptul de a colecta semnături 
se acordă candidaţilor independenţi, 
membrilor grupurilor de iniţiativă care 
desemnează şi/sau susţin candidaţii 
independenţi la alegeri, persoanelor 
împuternicite de aceştia.

Conform prevederilor legale, lis-
ta de subscripţie trebuie să cuprindă 
data alegerilor, numele şi prenume-
le, anul naşterii, profesia (ocupaţia), 
funcţia, locul de muncă, domiciliul şi 
apartenenţa politică a candidatului, 
precum şi numele şi prenumele per-
soanei care colectează semnăturile. 

În lista de subscripţie, susţinăto-
rul candidatului indică numărul cu-
rent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, 
seria şi numărul actului de identitate, data la care 
semnează şi aplică semnătura.

Avînd în vedere răspunderea care revine candi-
daţilor independenţi, legislaţia electorală reglemen-
tează un şir de prevederi care vin să garanteze re-
alitatea susţinerii acestora. Prin urmare, susţinătorii 
pot fi numai cetăţenii cu drept de vot. Un alegător 
poate susţine, prin semnătură, un singur candidat în 
cadrul unui scrutin. Lista de subscripţie va conţine 
numai semnături ale susţinătorilor care domiciliază 
într-o singură localitate. În cazul dat, susţinătorii 
sînt răspunzători pentru adeziunea lor, iar cel care 
a colectat semnăturile, pentru operaţiunile pe care 
le-a îndeplinit.

Legislaţia electorală nu prevede restricţii privi-
tor la numărul de candidaţi independenţi care pot fi 
înregistraţi. Astfel, pentru obţinerea mandatelor de 
deputaţi în organul legislativ, la alegerile parlamen-
tare din anii: 

1994 au concurat 20 de candidaţi indepen-- 
denţi12; 
1998 – 60 de candidaţi independenţi- 13; 
2001 – 10 candidaţi independenţi- 14; 
2005 – 12 candidaţi independenţi- 15. 

11   Idem, art.78 alin.(2)
12   Electorala 94. Documente şi cifre. Ediţie a Comisiei Electo-
rale Centrale, TISH, Chişinău 1994, p.137
13   Electorala 98. Documente şi cifre. Ediţie a Comisiei Electo-
rale Centrale, TISH, Chişinău 1998, p.70-72 
14   Electorala 2001. Documente şi cifre cu privire la alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova. Comisia Electorală Centra-
lă, Centrul Republican de Informatică, Chişinău 2001, p.270
15   Electorala 2005. Documente şi cifre cu privire la alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova. Comisia Electorală Centra-

Dreptul de a candida
În perioadele de început ale parlamentarismului, 

mai toate statele impuneau o serie de condiţii atît 
pentru cei care doreau să candideze pentru funcţia 
de deputat, precum şi pentru cei care îi susţineau, 
aceste condiţii fiind legate de vîrstă, sex, avere, 
proprietăţi, studii etc. Chiar dacă în ultimele dece-
nii majoritatea acestor restricţii au fost înlăturate, o 
parte din ele încă se regăsesc în legislaţia tuturor 
ţărilor, acestora adăugîndu-se altele, adaptate la 
noile standarde existente. 

Se poate spune că actualele restricţii de eligi-
bilitate sînt universale, chiar dacă detaliile pot să 
varieze de la o ţară la alta. Este vorba, în special, 
de condiţiile legate de vîrstă şi cetăţenie. 

Impunerea, în toate ţările în care se organizea-
ză alegeri democratice, a unei limite minime de vîr-
stă pentru candidaţii la funcţia de deputat reflectă 
existenţa opiniei că o persoană care candidează la 
o astfel de funcţie trebuie să aibă un anumit nivel de 
maturitate, de experienţă de viaţă şi de cunoştinţe 
generale.

Conform prevederilor legale, candidaţi la funcţia 
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pot fi 
persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv 
în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani. S-ar putea spune 
că, la nivel european, vîrsta minimă medie pentru 
alegerea în Parlament (sau în Camera inferioară, 
acolo unde există parlamente bicamerale) este de 
21 de ani, existînd, totuşi, un număr destul de im-
portant de ţări unde vîrsta minimă este de 18 ani 
(Danemarca, Germania, Malta, Olanda, Portugalia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), dar şi alte ţări 

lă, F.E.P.”Tipografia Centrală”, Chişinău 2005, p.117, 118



buletin  informativ  nr. 316

unde este de 23 de ani (Franţa, România) sau chiar 
mai ridicată (Cipru, Italia, Lituania).16 

Aşa cum am arătat mai sus, cetăţenia este un 
alt criteriu de eligibilitate unanim acceptat în toate 
ţările în care au loc alegeri democratice, pornindu-
se de la ideea că, pentru a-i reprezenta sau condu-
ce pe cetăţeni, trebuie să fii membru al comunităţii. 

Legislaţia electorală prevede obligativitatea de-
ţinerii, de către candidaţii la funcţia de deputat în 
Parlament, a cetăţeniei Republicii Moldova, precum 
şi deţinerea vizei de domiciliu în ţară. 

Codul electoral cuprinde şi alte condiţii, referi-
toare la cetăţenie, pentru persoanele care candi-
dează pentru funcţia de deputat în Parlament. În 
temeiul art.75, la momentul înregistrării sale în ca-
litate de candidat la funcţia de deputat, persoana 
care deţine cetăţenia altui stat declară, pe proprie 
răspundere, deţinerea cetăţeniei altui stat sau fap-
tul depunerii documentelor pentru obţinerea cetăţe-
niei altui stat. 

La momentul validării mandatului de deputat, 
acesta trebuie să confirme documentar renunţarea 
sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia 
altui stat ori retragerea cererii privind obţinerea ce-
tăţeniei altui stat. 

Nedeclararea deţinerii cetăţeniei altui stat la 
momentul înregistrării în calitate de candidat la 
funcţia de deputat sau dobîndirii acesteia în peri-
oada exercitării mandatului este considerată temei 
pentru anularea validării mandatului de deputat de 
către Curtea Constituţională la sesizarea Comisiei 
Electorale Centrale. 

Înregistrarea candidaturilor 
Pentru înregistrarea candidaţilor, legislaţia elec-

torală prevede cîteva reguli comune pentru toa-
te categoriile de propuneri de candidaţi. Comisiei 
Electorale Centrale i se prezintă începînd cu ziua 
următoare zilei anunţării alegerilor şi, cel mai tîrziu 
cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele 
documente:
a)  procesul-verbal  al şedinţei organului central 

sau teritorial al partidului, a altei organizaţii soci-
al-politice privind desemnarea candidatului (lis-
tei de candidaţi);

b) listele de subscripţie cu numărul suficient de 
semnături ale susţinătorilor candidatului inde-
pendent;

c)  datele biografice ale candidatului;
d)  declaraţia candidatului privind consimţămîntul 

lui de a candida la funcţia pentru care a fost de-
semnat;

16   25 � 2 modele electorale. Centrul de Resurse pentru Demo- 25 � 2 modele electorale. Centrul de Resurse pentru Demo-25 � 2 modele electorale. Centrul de Resurse pentru Demo-
craţie al Asociaţiei Pro Democraţia. II. Actorii procesului electoral. 
Cei care votează şi cei care sînt votaţi, Bucureşti, 2006, p.12

e)  declaraţia candidatului privind averea imobiliară, 
depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 
primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani 
precedenţi anului în care se efectuează alege-
rile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 
veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de 
dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;

g)  declaraţia despre suspendarea, pe durata cam-
paniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior - 
pentru  persoanele care cad sub incidenţa art.13 
alin.(3) din Codul electoral;

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe 
hîrtie.17

Actele necesare pentru înregistrare se depun la 
Comisia Electorală Centrală numai după ce aceas-
ta face publică informaţia privind locul (biroul), data 
şi ora primirii documentelor, adoptînd în acest sens 
o hotărîre. Această informaţie este dată publicităţii 
în termen de 2 zile de la începerea perioadei de 
desemnare. Intervalul de timp dintre momentul 
adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru primirea do-
cumentelor este de cel puţin 24 de ore. Astfel, pro-
cedura de depunere a documentelor nu va începe 
obligatoriu cu ziua următoare zilei anunţării alege-
rilor, ci va depinde de data desemnării candidaţilor 
pentru alegeri, precum şi de perioada de informare 
a începerii perioadei de desemnare, care la rîndul 
său va depinde de modul de organizare a lucrului 
de către Comisia Electorală Centrală.18 

Conform prevederilor art.44 alin.(2) din Codul 
electoral, în cazul în care în ziua stabilită pentru 
primirea documentelor reprezentanţii mai multor 
partide, organizaţii social-politice sau mai mulţi can-
didaţi independenţi depun în acelaşi timp toate do-
cumentele necesare pentru înregistrare, ordinea de 
primire a documentelor se stabileşte prin tragere la 
sorţi. La tragerea la sorţi participă numai acei repre-
zentanţi ai partidelor, altor organizaţii social-politice 
şi ai candidaţilor independenţi care s-au prezentat 
concomitent la ora stabilită de organul electoral. 

A fost modificată procedura de înscriere a con-
curenţilor electorali în buletinele de vot, prevăzută 
de art.48 alin.(3) din Codul electoral, potrivit căreia, 
concurenţii electorali urmează a fi înscrişi în buleti-
nele de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi 
efectuată zilnic, în funcţie de numărul de concurenţi 
care au depus actele necesare pentru înregistrare 
în această zi. 

Candidaţii, în prezenţa membrilor Comisiei, ex-
trag pe rînd bileţelele din urnă. Tragerea la sorţi se 
va efectua în ordinea depunerii de către aceştia 
a documentelor spre înregistrare. Numărul extras 

17   Idem, art.44 alin.(1)
18   Opinia Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi, Parla-
mentul Republicii Moldova, nr.CJ-10.464 din 12.06.08 
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este numărul de rînd conform căruia candidatul va 
fi înscris în buletinul de vot după înregistrarea aces-
tuia în calitate de concurent electoral. 

În cazul în care unii dintre candidaţi care au de-
pus în aceeaşi zi actele spre înregistrare nu s-au 
prezentat la sfîrşitul zilei la Comisia Electorală Cen-
trală pentru efectuarea tragerii la sorţi, Comisia va 
stabili pentru ziua următoare şedinţa la care se va 
efectua tragerea la sorţi. Pentru neprezentare re-
petată a unuia dintre candidaţi tragerea la sorţi se 
va efectua în lipsa acestuia, fapt care urmează a fi 
notificat în procesul-verbal.

Din cele menţionate reiese că aceste norme re-
glementează două procese diferite, şi anume art.44 
alin.(2) stabileşte din punct de vedere tehnic proce-
dura şi ordinea de primire a documentelor de către 
Comisia Electorală Centrală, iar art.48 alin.(3) regle-
mentează procesul şi ordinea de înscriere a concu-
rentului electoral în buletinul de vot, ceea ce pentru 
concurenţii electorali are o importanţă majoră. 

Conform prevederilor art.13 alin.(3) din Codul 
electoral, persoanele cu înaltă funcţie de răspunde-
re, care candidează la funcţii publice elective, din 
momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi 
electorali, sînt obligate să-şi suspende, pe dura-

ta campaniei electorale, funcţiile ocupate anterior. 
Persoanele care cad sub incidenţa acestor preve-
deri sînt:

miniştrii;- 
conducătorii autorităţilor publice centrale;- 
preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;- 
primarii şi viceprimarii;- 
pretorii şi vicepretorii. - 

Examinarea respectării condiţiilor legale pe 
care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru 
a putea candida la funcţia de deputat în Parlament 
se face de Comisia Electorală Centrală care, după 
verificare, înregistrează, în decursul a 7 zile de la 
data primirii documentelor necesare, candidaturile 
propuse. 

După expirarea termenului prevăzut pentru în-
registrarea candidaţilor, Comisia Electorală Cen-
trală publică lista integrală a candidaţilor pe care 
i-a înregistrat, indicînd în ea numele şi prenumele 
candidatului, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa 
politică, profesia (ocupaţia), precum şi denumirea 
formaţiunii politice care i-a desemnat. Listele de 
candidaţi sînt disponibile pentru consultare la fieca-
re secţie de votare. 
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Angela FURTUNĂ 
Consultant, Secţia alegeri şi referendumuri

Buletinul de vot este mai puternic decît un glonte
(Abraham Lincoln) 

Referendumul, ca formă de democraţie directă, 
reprezintă un instrument politic şi constituţional cu 
ajutorul căruia alegătorul poate influenţa asupra lu-
ărilor de hotărîri privind  cele  mai  importante pro-
bleme  ale societăţii. Ca procedură legislativă, re-
ferendumul reprezintă consultarea cetăţenilor prin 
chemare la vot direct, pe buletinele de vot existînd 
doar două opţiuni: Da sau Nu19.

Referendumul ca element al democraţiei îşi are 
începutul în Roma antică.20 În epoca modernă, pri-
mul referendum a avut loc în Elveţia în anul 1802 
privind adoptarea celei de-a doua Constituţii. Elveţia 
este şi ţara cu cele mai numeroase referendumuri 
realizate. Începînd cu anul 1848 şi pînă în prezent 
acolo s-au desfăşurat peste 500 de referendumuri 
naţionale21. 

În perioada interbelică populaţia de pe teritoriul 
situat între Prut şi Nistru a participat la unicul refe-
rendum desfăşurat la 24 februarie 1938 la care s-a 
votat Constituţia României promulgată la iniţiativa 
lui Carol al II-lea.22 

În Uniunea Sovietică pentru prima oară no-
ţiunea de referendum a fost fixată în Constituţia 
URSS din anul 1936, articolul 49 lit. d) stipulînd că 
„Prezidiumul Sovietului Suprem al URSS efectu-
ează referendumul din proprie iniţiativă sau la so-

19   Hotărîrile adoptate  prin referendum republican au pu-
tere juridică supremă, nu necesită confirmare şi se aplică 
în mod obligatoriu pe întreg teritoriul ţării. 
20   Referendumul mai este numit şi plebiscit (lat. plebis-
citum – decizie, lege adoptată la o adunare a plebei, de 
la plebs – în Roma antică categorie socială de oameni 
liberi lipsită de drepturi sau cu drepturi limitate şi scitum 
– decizie). Primul plebiscit recunoscut de patricieni (pa-
tricieni – membri ai comunităţii gentilice, iar mai tîrziu ai 
aristocraţiei gentilice, care se bucurau de toate dreptu-
rile şi privilegiile) a fost adoptat în anul 494 î. e. n. şi 
determina lărgirea drepturilor plebeilor. Iniţial, plebiscitul 
era obligatoriu numai pentru plebei, mai tîrziu a căpătat 
putere de lege pentru întreg poporul. Începînd cu sec. al 
III-lea î. e. n. denumirea de plebiscit treptat iese din uz 
fiind înlocuit cu cuvîntul „lege”.
21   Pierre Garrone, The work of the Venice Commission in the 
field of referenda: Towards a Code of Good Practice for Refe-
renda// Elections in Europe, Issue of the Association of Euro-
pean Election Officials, june 2007 - Hungary, 2007, pag. 6
22   Constituţia de la 1938 a dat o lovitură votului universal, 
urcînd limita de vîrstă de la 21 la 30 de ani, fapt ce excludea 
tineretul de la viaţa politică activă. 

Referendum: istorie şi actualitate

licitarea uneia dintre republicile unionale”.23 Deşi 
Constituţia URSS prevedea organizarea referen-
dumurilor, acestea nu s-au desfăşurat niciodată. 
De fapt, lipseau şi actele normative cu privire la 
desfăşurarea referendumurilor. Unicul referendum 
unional organizat în URSS a fost cel din 17 mar-
tie 1991, desfăşurat pe teritoriul unor ex-republici 
unionale.24 RSS Moldova, din motive juridice şi 
politice, a respins ideea desfăşurării pe teritoriul 
republicii al acestui referendum.25 De asemenea, 
referendumul unional a fost boicotat de Ţările 
Baltice, Georgia, Armenia care, la fel ca şi RSS 
Moldova, tindeau spre autodeterminare. Contrar 
actelor adoptate de Sovietul Suprem al RSS Mol-
dova, în unele raioane şi localităţi ale republicii s-a 
desfăşurat referendumul URSS însă, acesta a fost 
23   �������� �. �., �������� О. И. // О����� ������� ��-�������� �. �., �������� О. И. // О����� ������� ��-
������й ��������ц��// М����а, 1987, p. 294 
24   Legea U.R.S.S. din 27 decembrie 1990 “Cu privire la vo-
tul  întregului  popor  (referendumul URSS)” ; Hotărîrea So-
vietului Suprem al URSS din 16 ianuarie 1991 „Cu privire la 
organizarea şi la măsurile pentru asigurarea efectuării referen-
dumului URSS în problema păstrării Uniunii Republicilor So-
vietice Socialiste”.
25   Hotărîrea Sovietului Suprem al RSS Moldova nr. 526-XII 
din 1 martie 1991 „Cu privire la hotărîrile unor soviete locale de 
deputaţi ai poporului din RSS Moldova în problema referendu-
mului URSS” 
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calificat drept ilegal, iar rezultatele considerate ne-
valabile.26

Transformările democratice din Republica Mol-
dova au determinat necesitatea stabilirii instituţiilor 
democratice directe. Noua Constituţie a Republicii 
Moldova – Legea supremă a societăţii şi a statului, 
adoptată la 29 iulie 1994, a legiferat metodele de-
mocratice de procedură, inclusiv dreptul de a supu-
ne referendumului cele mai importate probleme ale 
societăţii şi statului. 

Formarea statului Republica Moldova necesita 
şi asigurarea de garanţii reale pentru exercitarea 
de către cetăţenii Republicii Moldova a dreptului 
de a participa la conducerea ţării (treburilor de stat 
şi obşteşti). Un element al democratizării a consti-
tuit Legea nr. 1040 din 26 mai 1992 cu privire la 
referendum27, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova, menită să asigure exprimarea votului de 
către cetăţeni privind cele mai importante probleme 
ale comunităţii. Conform legii, pentru organizarea şi 
desfăşurarea referendumurilor republicane se con-
stituiau atît Comisia republicană, formată de către 
Parlament în componenţa preşedintelui, vicepreşe-
dintelui, secretarului şi a 18 membri, cît şi comisii 
teritoriale (raionale, orăşeneşti) şi de sector. Însă 
în decursul anilor 1992-1997 pe teritoriul republi-
cii referendumuri republicane nu s-au desfăşurat. 
S-a iniţiat doar organizarea unui sondaj sociologic, 
numit „La sfat cu poporul”, propus de preşedintele 
Republicii Moldova Mircea Snegur.28 Pentru a evita 
cheltuielile suplimentare, efectuarea sondajului „La 
sfat cu poporul” era preconizat pentru data de 27 
februarie 1994 – ziua alegerilor parlamentare. Ce-
tăţenii republicii erau invitaţi să răspundă la între-
barea: „Sînteţi pentru ca Republica Moldova să se 
dezvolte ca stat independent şi integru în hotarele 
recunoscute de ONU, să promoveze o politică de 
neutralitate, să întreţină relaţii economice reciproc 
avantajoase cu orice ţară şi să garanteze tuturor 
cetăţenilor ei drepturi egale conform normelor de 
drept internaţional”? Examinînd propunerea pre-
şedintelui Republicii Moldova, Comisia Electorală 
Centrală în temeiul prevederilor legale29 a conside-

26  Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr. 533-XII 
din 13 martie 1991 „Cu privire la agravarea situaţiei social-po-
litice în R.S.S.Moldova în legătură cu acţiunile ilegale în vede-
rea organizării referendumului U.R.S.S.”; Idem, nr. 534-XII din 
22 martie 1991 „Cu privire la Declaraţia Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldova în legătură cu desfăşurarea nelega-
lă a referendumului U.R.S.S. pe teritoriul republicii”.
27   Monitorul Oficial nr. 008 din 1 septembrie 1992, p. 
28   Sondajul „La sfat cu poporul” a fost susţinut prin Hotărîrea 
Prezidiului Parlamentului nr. 1672 din 21 ianuarie 1994.
29   Legea privind alegerea Parlamentului nr. 1609-XII din 14 
octombrie 1993; Hotărîrea Parlamentului nr. 1613-XII din 19 
octombrie 1993 „Pentru modul de punere în aplicare a Legii 
privind alegerea Parlamentului”.

rat că efectuarea sondajului sociologic „La sfat cu 
poporul” nu ţine de competenţa Comisiei.30 

Legea cu privire la referendum din 1992 nu pre-
ciza tipurile de referendum republican. Acest lucru 
a fost stipulat în Codul electoral din 1997 care spe-
cifica tipurile referendumurilor republicane: consti-
tuţional (vizează revizuirea Constituţiei), legislativ 
(proiectele de legi de importanţă deosebită) şi con-
sultativ (problemele de interes naţional). În prezent, 
Codul electoral reglementează toate tipurile de re-
ferendumuri din Republica Moldova cu excepţia ce-
lor organizate de către autorităţile Unităţii Teritoriale 
Autonome Găgăuzia. 

La 5 martie 1995 s-a desfăşurat referendumul 
local pe problema includerii unor localităţi din su-
dul Republicii Moldova în componenţa Găgăuziei 
(Gagauz-Yeri). Referendumul a fost organizat în 
baza Legii nr. 334-XIII din 23 decembrie 1994 pri-
vind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-
Yeri), nefiind pusă în aplicare Legea cu privire la 
referendum, articolul 4 al căreia stipula că referen-
dumului nu poate fi supusă problema privind divi-
ziunea teritorial-administrativă. De aceea, funcţiile 
Comisiei republicane pentru organizarea şi des-
făşurarea referendumului local au fost exercitate 
de către Comisia mixtă pentru punere în aplicare 
a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz-Yeri). Acest referendum s-a desfăşurat în 
localităţile în care găgăuzii constituiau peste 50 la 
sută din populaţie.

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

O dată cu crearea Unităţii Teritoriale Autonome 
Găgăuzia s-au ivit diverse probleme care trebuiau 
soluţionate prin intermediul referendumurilor. Pro-
blema includerii satului Svetlîi din raionul Taraclia 
în componenţa Găgăuziei (Gagauz-Yeri) s-a solu-
ţionat prin intermediul referendumului local repetat, 
desfăşurat pe data de 26 martie 1995. 

Luîndu-se în considerare rezultatele referendu-
mului, satul Svetlîi din raionul Taraclia a fost inclus 
în unitatea teritorială autonomă Găgăuză (Gagauz-
Yeri), parte componentă a Republicii Moldova. 

În februarie 1998 Adunarea Populară a Găgăuzi-
ei a solicitat desfăşurarea, concomitent cu alegerile 
parlamentare din 22 martie 1998, a referendumului 
local în Găgăuzia privind consultarea cetăţenilor în 
30   Electorala’ 94, documente şi cifre, Chişinău, 1994, p. 37
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problema adoptării Regulamentului Găgăuziei. Re-
ferendumul a rămas nerealizat, deoarece chestiu-
nea în cauză contravenea prevederilor legale.

În noiembrie 1998 locuitorii oraşului Basara-
beasca şi ai comunei Burlăceni din raionul Cahul 
au formulat cerinţa de includere a acestor localităţi 
în componenţa UTA Găgăuzia, opţiune care urma a 
fi realizată prin intermediul unui referendum local. 
Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrile adopta-
te31, nu a acceptat propunerea Consiliilor locale Ba-
sarabeasca şi Burlăceni, fiindcă iniţierea referen-
dumurilor 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 teritorial - administrativă a Re-
publicii Moldova pe judeţe, efectuată la finele anu-
lui 1998 a determinat Consiliul raional Taraclia să 
adopte hotărîrea din 10 ianuarie 1999 cu privire 
la organizarea unui referendum local cu privire la 
păstrarea integrităţii raionului. Comisia Electora-
lă Centrală examinînd documentele prezentate a 
constatat că hotărîrea Consiliului raional Taraclia 
despre desfăşurarea referendumului contravine 
Regulamentului cu privire la modul de soluţionare 

31   Hotărîrea nr. 423 din 27 noiembrie 1998 şi nr. 424 din 10 
decembrie 1998

a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a 
Republicii Moldova32. Din aceste considerente, Co-
misia Electorală Centrală nu a acceptat propune-
rea Consiliului raional Taraclia privind constituirea 
circumscripţiei electorale Taraclia şi a consiliului 
electoral de circumscripţie pentru desfăşurarea re-
ferendumului local, pentru că aceasta contravenea 
legislaţiei în vigoare33. 

Primul referendum republican consultativ iniţiat 
prin Decret prezidenţial nr. 930 din 22 martie 1999 
viza schimbarea sistemului de guvernare în Repu-
blica Moldova. Acesta s-a desfăşurat pe data de 23 
mai 1999 şi conţinea următoarea întrebare: „Sînteţi 
pentru modificarea Constituţiei în scopul instituirii 
sistemului prezidenţial de guvernare în Republica 
Moldova, în cadrul căruia Preşedintele republicii ar 
fi responsabil de formarea şi conducerea Guvernu-
lui, precum şi de rezultatele guvernării ţării?”34. Se 
considera că sistemul semiprezidenţial de guverna-
re, instituit prin Constituţia Republicii Moldova din 
1994, nu asigura separaţia puterilor în stat, „echi-
librul necesar dintre atribuţiile şi responsabilităţile 
care le revin, precum şi unitatea procesului de diri-
jare a statului”35.

Referendumul republican consultativ a fost or-
ganizat de către Comisia Electorală Centrală per-
manentă, în conformitate cu prevederile Codului 
electoral, concomitent cu alegerile locale. În calita-
te de observatori din partea preşedintelui Republicii 
Moldova au fost acreditaţi 1718 persoane36.

Pentru referendumul republican consultativ în 
listele electorale şi în cele suplimentare au fost 
incluşi 2 mln. 382 mii 457 alegători, la votare au 
participat 1 mln. 389 mii 731 alegători (58,33%). În 
urma numărării voturilor s-a constatat că 192 mii 
153 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 alegă-
tori (35,80%)37. Prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 536 din 28 mai 1999 „Cu privire la tota-
lizarea rezultatelor referendumului republican con-
sultativ din 23 mai 1999” s-a aprobat doar procesul-
verbal privind rezultatele acestuia. Documentele au 

32   Regulament adoptat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 
1996
33   Conform legislaţiei, împuternicirile organelor administraţiei 
publice locale expirau la 16 aprilie 1999, respectiv referendu-
mul local nu putea avea loc cu 120 de zile înainte şi cu 120 de 
zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip de 
alegeri sau referendumuri.
34   Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 23
35  Decretul Preşedintelui nr. 930 din 22 martie 1999 privind 
desfăşurarea referendumului republican consultativ în proble-
ma schimbării sistemului de guvernare în Republica Moldova
36   Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 79
37   Idem, f. 52, 53
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fost remise Curţii Constituţionale spre examinare. 
Dar, materialele în cauză au fost înapoiate Comisiei 
Electorale Centrale. 

Potrivit art. 166 alin. (3) din Codul electoral şi 
hotărîrii Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie 
din 4 iunie 1999, Comisia Electorală Centrală urma 
să se pronunţe clar şi univoc asupra rezultatelor re-
ferendumului republican şi să adopte în acest sens 
o hotărîre suplimentară privind valabilitatea sau ne-
valabilitatea acestuia. Or, Curtea Constituţională, 
conform art. 135 alin. (1) lit. d) din Constituţie, are 
atribuţia doar de a confirma rezultatele referendu-
murilor republicane38. 

Astfel, la 5 iunie 1999 Comisia Electorală Cen-
trală 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 între-
barea supusă referendumului39. La şedinţa Comisi-
ei, în cadrul dezbaterilor asupra hotărîrii suplimen-
tare au fost susţinute atitudini şi păreri distincte cu 
privire la art. 171 din Codul electoral care stipula că 
„Comisia Electorală Centrală poate declara nevala-
bil referendumul republican, dacă la el au participat 
mai puţin de 3/5 din numărul persoanelor incluse 
în liste”. Cuvîntul „poate” a tre-
zit dubii membrilor Comisiei, 
acesta oferindu-le posibilita-
tea de a declara referendumul 
şi valabil, şi nevalabil. Ulterior, 
pentru a evita această duplici-
tate, prin hotărîrea Parlamen-
tului nr. 480 din 2 iulie 1999 
privind modificarea şi comple-
tarea Codului electoral, la art. 
171 din Codul electoral cuvin-
tele „poate declara” au fost 
substituite prin „declară”. 

De menţionat că referen-
dumul din 23 mai 1999 a fost 
primul şi ultimul referendum 
republican consultativ desfă-
şurat în Republica Moldova. 
După 1999 acestea au fost 
doar iniţiate, dar nu au fost şi 
realizate. În perioada 2002-
2008 au urmat diverse propuneri de iniţiere a re-
ferendumurilor republicane: două de tip legislativ 
(aprilie 2002, septembrie 2004), unul – consultativ 
(decembrie 2002) şi altul – constituţional (februarie 
2008). 

38   Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 32 din 15 iunie 1999 „Cu 
privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican 
consultativ din 23 mai 1999”
39   Fondul CEC, inv. nr. 1, d. nr. 22a, f. 68

Astfel, la 24 aprilie 2002 Comisia Electorală Cen-
trală a înregistrat grupul de iniţiativă pentru colecta-
rea semnăturilor în vederea iniţierii referendumului 
republican legislativ pentru modificarea Codului elec-
toral. Preşedintele biroului executiv al grupului de 
iniţiativă a fost ales Dumitru Braghiş, vicepreşedinte 
– Ion Guţu şi secretar – Petru Gherman, care erau 
împuterniciţi să organizeze activitatea acestuia40. 

Textul proiectului de lege privind modificarea 
Codului electoral prevedea efectuarea alegerilor 
parlamentare în baza sistemului electoral mixt, şi 
anume 50 de deputaţi să fie aleşi în circumscripţii 
uninominale, iar 51 de deputaţi – într-o singură cir-
cumscripţie electorală naţională. De asemenea, se 
propunea şi 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 şi consiliilor 
locale în fiecare oraş (municipiu), sat (comună) – 
într-o singură circumscripţie electorală41. Ulterior, 
procesul-verbal şi listele de subscripţie cu peste 200 
mii de semnături valabile au fost prezentate Comi-

siei Electorale Centrale spre verificare, după care 
Comisia a adoptat hotărîrea nr. 1960 din 29 iulie 
2002 „Cu privire la iniţierea referendumului republi-
can legislativ privind modificarea Codului electoral” 
şi să transmită documentele Biroului permanent al 
Parlamentului Republicii Moldova. Dar Parlamentul 
nu s-a expus asupra acestui referendum. 

40   Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 29
41   Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 17, f. 54
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La finele anului 2002 problema organizării unui 
alt referendum iarăşi a devenit punct de discuţie în 
rîndul cetăţenilor republicii. La 21 decembrie 2002 
în municipiul Chişinău s-a desfăşurat adunarea ce-
tăţenilor (1353 persoane cu drept de vot) care au 
conchis oportunitatea organizării unui referendum 
republican consultativ privind aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană (UE) şi la Organi-
zaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)42. Biroul 
executiv al grupului de iniţiativă pentru desfăşura-
rea referendumului l-a ales în calitate de preşedinte 
pe Iurie Roşca, vicepreşedinte – Vlad Cubreacov şi 
secretar – Ion Neagu. La 27 decembrie 2002 Biroul 
executiv al grupului de iniţiativă a depus la Comisia 
Electorală Centrală o cerere pentru înregistrarea 
grupului de iniţiativă. Însă, prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 2028 din 11 ianuarie 2003 
„Cu privire la adresarea de înregistrare a grupului 
de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 
republican consultativ privind aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană şi la Organizaţia 
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)” a fost refu-
zată înregistrarea grupului de iniţiativă pentru des-
făşurarea referendumului republican consultativ.

Hotărîrea adoptată de Comisia Electorală Cen-
trală a provocat discuţii contradictorii, deşi se înca-
dra pe deplin în normele legale. Or, subiectul uneia 
dintre cele două chestiuni propuse de grupul de ini-
ţiativă, şi anume problema privind aderarea Repu-
blicii Moldova la Organizaţia Tratatului Atlanticului 
de Nord (NATO), intra în contradicţie cu art. 11 din 
Constituţie conform căruia „Republica Moldova pro-
clamă neutralitatea sa permanentă” şi cu art. 142 
alin. (1) din Constituţie în care dispoziţiile „referi-
toare la neutralitatea permanentă a statului pot fi 
revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, 
cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele elec-
torale”. Astfel, chestiunea cu privire la neutralitatea 
permanentă a statului putea fi soluţionată numai în 
cadrul unui referendum constituţional, şi nu a unuia 
consultativ. Atît Constituţia Republicii Moldova, cît 
şi art. 143, 146 din Codul electoral nu prevăd des-
făşurarea prealabilă a unui referendum consultativ 
asupra problemelor care, după conţinut, ar urma fi 
supuse referendumului constituţional. 

Un alt referendum a fost propus în octombrie 
2004 de către Biroul executiv al grupului de iniţiati-
vă, preşedinte al căruia a fost ales Valentin Crîlov. 
Se propunea desfăşurarea unui referendum repu-
blican legislativ privind introducerea în Concep-
ţia 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 
42  Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 22, f. 2-4

format de Republica Belarus, Republica Kazahstan, 
Federaţia Rusă şi Republica Ucraina”43. 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 parlamenta-
re şi demararea activităţilor electorale (desemnarea 
candidaţilor, verificarea listelor de subscripţie etc.). 
Totodată, Comisia menţiona că Concepţia politicii 
externe a Republicii Moldova44 nu exclude posibi-
litatea de aderare a Republicii Moldova la Spaţiul 
economic unic, recomandînd soluţionarea acestei 
probleme în cadrul legislativului. 

La începutul anului 2008 Biroul executiv al gru-
pului de iniţiativă, preşedinte al căruia a fost ales 
Vladimir Filat a demarat activitatea pentru organiza-
rea unui referendum republican constituţional care 
preconiza modificarea Constituţiei prin efectuarea 
alegerilor parlamentare în baza sistemului electoral 
mixt45 şi alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber expri-
mat, aplicîndu-se sistemul uninominal majoritar. 

Grupul de iniţiativă în număr de 1146 persoane 
a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală pe 
data de 18 martie 200846. După expirarea termenului 
pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referen-
dumului, grupul de iniţiativă nu a prezentat la CEC 
procesul-verbal şi listele de subscripţie cu semnătu-
rile colectate. Pornind de la aceasta Comisia Elec-
torală Centrală, prin hotărîrea nr. 1734 din 24 iunie 
2008, a respins propunerea de a efectua referendu-
mul, anulînd şi înregistrarea grupului de iniţiativă.

În decursul anilor 2000-2008 au fost propuse 
spre examinare 26 de cereri privind iniţierea refe-
rendumurilor locale pentru revocarea primarilor. Din 
mai multe motive referendumurile nu s-au desfăşu-
rat în 15 localităţi. Comisia Electorală Centrală a 
luat act doar de rezultatele a 7 referendumuri locale 
considerate valabile care s-au desfăşurat în com. 
Ciolacu Nou, jud. Bălţi (20 august 2000); s. Chircă-
ieşti, jud. Tighina (17 septembrie 2000); s. Volintiri, 
jud. Tighina (1 octombrie 2000); com. Sîngereii Noi, 
jud. Bălţi (24 decembrie 2000); com. Măcăreşti, jud. 
Ungheni (25 februarie 2001); com. Chiperceni, jud. 
Orhei (8 iulie 2001); com. Mincenii de Jos, raionul 
Rezina (17 octombrie 2004). În 4 localităţi rezulta-
tele referendumurilor au fost declarate nevalabile, 
deoarece la ele au participat mai puţin de jumătate 

43   Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 31, f. 1-5
44   Concepţie aprobată prin hotărîrea Parlamentului nr. 368-XIII 
din 8 februarie 1995
45   51 de deputaţi să fie aleşi într-o singură circumscripţie elec-
torală naţională, iar 50 de deputaţi în circumscripţii uninomina-
le (opţiune iniţiată şi la referendumul republican legislativ din 
aprilie 2002)
46   Hotărîrea CEC nr. 1590 din 18 martie 2008
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din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electora-
le (com. Corlăteni, jud. Bălţi (10 septembrie 2000); 
com. Limbenii Noi, jud. Bălţi (17 septembrie 2000); 
com. Negureni, jud. Orhei (8 octombrie 2000); s. 
Filipeni, raionul Leova (2 aprilie 2006).47 

La 17 septembrie 2006 a avut loc un referendum 
şi pe teritoriul regiunii Transnistrene a Republicii 
Moldova, la care locuitorii autoproclamatei republici 
urmau să răspundă la două întrebări: privind sus-
ţinerea independenţei Transnistriei şi aderarea ei 
ulterioară la Federaţia Rusă; dezicerea de indepen-
denţă şi includerea acesteia în componenţa Repu-
blicii Moldova. Rezultatele referendumului prezen-
tate de aşa numita Comisie electorală centrală din 
regiunea separatistă Transnistreană au arătat că 
majoritatea populaţiei sprijină independenţa faţă de 
Republica Moldova (94,6 %) şi aderarea acesteia 
la Federaţia Rusă (97,1 %). Rezultatele referendu-
mului nu au fost recunoscute de comunitatea inter-

47   Fondul CEC, inv. nr. 4, d. nr. 14-16; 32; 33

naţională: Republica Moldova, reprezentanţii SUA, 
UE, OSCE, România şi Ucraina care, din start, au 
declarat că nu recunosc legitimitatea acestuia48. 

Referendumul este un instrument important al 
democraţiei directe. Putem constata că această 
formă a democraţiei directe a prins rădăcini şi în 
Republica Moldova. Totodată, referendumul este 
un eveniment excepţional care, de regulă, nu pri-
vează Parlamentul de dreptul de a adopta hotărîri, 
mai degrabă completează acest drept.

Actualmente, în toate ţările se remarcă o ten-
dinţă de micşorare a numărului de referendumuri 
naţionale dar, concomitent, o creştere a numărului 
de referendumuri locale, situaţie caracteristică şi 
pentru Republica Moldova.

Într-un stat democratic trebuie să existe condiţii 
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumuri-
lor, fără de care nu am putea vorbi de o democraţie 
reală.

48   www.wikipedia.org



buletin  informativ  nr. 324

Interviu cu dl Iurie Ciocan, secretar, 
Comisia Electorală Centrală

1. Comisia Electorală Centrală a iniţiat anul 
acesta o campanie fără precedent de informare 
şi educaţie civică a cetăţenilor. Care este rezul-
tatul scontat al acestor acţiuni? Credeţi că, drept 
urmare a acţiunilor pe care le-aţi întreprins, va 
creşte gradul de participare al alegătorilor la 
alegeri?

Rezultatele vor putea fi apreciate după alegeri, 
atunci cînd vom vedea care a fost rata de partici-
pare a cetăţenilor la vot. Practica existentă în Re-
publica Moldova ne arată că participarea medie la 
alegerile parlamentare este în jur de 63-65 la sută 
din alegători. Comisia Electorală Centrală, prin pro-
gramele sale de informare, cele de educaţie civică 
a alegătorilor, intenţionează să ridice acest nivel de 
participare. Care va fi el este dificil de spus la mo-
mentul de faţă, este greu să faci o estimare cît de 
cît apropiată de cifrele reale, dar noi facem tot ce ne 
stă în puteri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
pentru ca numărul cetăţenilor ce participă la vot să 
fie cît mai mare. În acest scop utilizăm metoda con-
vingerii, a educaţiei civice, de asemenea colabo-
răm strîns cu societatea civilă, cu partidele politice, 
deoarece o rată înaltă de participare va presupune 
şi o legitimitate mai mare a reprezentanţilor alegă-
torilor în organul legislativ.

2. Campania electorală pentru alegerile par-
lamentare 2009 va fi una deosebit de interesan-
tă, dar şi destul de dificilă. În ce măsură legisla-
ţia naţională şi membrii CEC sînt pregătiţi să se 
protejeze de influenţa factorilor externi pentru a 
asigura alegeri libere şi corecte?

Actuala componenţă a Comisiei Electorale Cen-
trale a avut deja posibilitatea să organizeze alegeri 
locale generale, ceea ce a constituit un examen 
foarte şi foarte greu, de asemenea a organizat mai 
multe alegeri locale parţiale. Alegerile parlamentare 
care vin, la fel, vor fi ca un examen pentru Comisia 
Electorală Centrală şi pentru aparatul acesteia. În 
prezent, ne îndreptăm eforturile spre creşterea ca-
lităţilor profesionale ale funcţionarilor aparatului. În 
acest scop au fost organizate un şir de seminare, 
cursuri de instruire şi de perfecţionare a cadrelor 
aparatului Comisiei Electorale Centrale. În plus, cei 
nouă membri ai CEC, datorită activităţilor în Comi-
sie şi confruntîndu-se cu diverse probleme legate 
de procesul electoral devin tot mai buni cunoscători 
ai domeniului respectiv şi cu o experienţă mai bo-
gată. Vreau să-mi exprim aici încrederea că fiecare 
membru al Comisiei va depune un efort maxim pen-
tru a rămîne şi în continuare echidistant, corect în 
acţiuni, bazîndu-se în tot ceea ce va face doar pe 
legislaţia în vigoare, în afara oricăror prejudecăţi şi 
opinii personale.

3. În perioada alegerilor apar mai multe spe-
culaţii legate de dreptul diasporei moldoveneşti 
la vot. Cum va fi asigurat dreptul la vot al mol-
dovenilor aflaţi peste hotarele ţării? 

Cetăţenilor care în ziua votării se vor afla peste 
hotarele ţării li se va asigura o singură posibilitate 
de a participa la vot, şi anume de a se deplasa la 
ambasadele şi consulatele Republicii Moldova din 
statele respective, sigur dacă acestea există. În caz 
contrar, persoanele care vor dori să voteze vor fi 
nevoite să se deplaseze acolo unde aceste amba-
sade şi consulate există ori să revină pe teritoriul 
Republicii Moldova. Înţeleg că poate părea prea 
dură o asemenea afirmaţie, dar ea corespunde în-
tocmai normelor Codului electoral, Comisia Electo-
rală Centrală fiind un organ absolut tehnic care nu 
are decît să execute legea în vigoare. Toate proiec-
tele de informatizare au drept scop prioritar diminu-
area acestei probleme, deoarece cetăţenii de peste 
hotare sînt limitaţi, de facto, în dreptul de a participa 

„Cei care pierd alegerile, de regulă, caută factori externi drept scuză 
a acestor nereuşite”. 
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la vot. O dată cu lansarea, pe viitor, a votării prin 
Internet, ei vor putea vota la locul aflării lor fizice.

4. De regulă, cei care pierd alegerile în Mol-
dova acuză învingătorii de fraude electorale. Ce 
acţiuni au fost întreprinse şi ce urmează încă să 
faceţi pentru a minimaliza asemenea atacuri şi 
pentru desfăşurarea unor alegeri conforme nor-
melor internaţionale?

Aceste atacuri nu vor fi minimalizate niciodată 
şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru, deoarece 
întotdeauna vor fi persoane şi partide care fie că 
vor cîştiga, fie că vor pierde, iar cei care pierd ale-
gerile, de regulă, caută factori externi drept scuză 
a acestor nereuşite. Noi nu avem decît să organi-
zăm un proces electoral corect, echidistant, legal şi 
transparent. Respectînd toate exigenţele legii, sînt 
convins că nu vor exista motive pentru atacuri la 
adresa Comisiei Electorale Centrale. 

5. Mai multă lume asociază registrul de stat 
al alegătorilor cu un prim pas în implementarea 
unui sistem computerizat în alegeri, cînd fiecare 
cetăţean al Moldovei ar putea vota din oricare 
colţ al lumii prin Internet. Cît de departe sîntem 
de acest obiectiv? 

Prin implementarea Registrului de stat al alegă-
torilor noi urmărim aducerea la o stare net supe-
rioară a calităţii listelor electorale, astfel ca să nu 
existe obiecţii din partea participanţilor la procesul 
electoral, atît a alegătorilor, partidelor politice, cît şi 
a funcţionarilor electorali. 

Legea nr. 101-XVI din 15 mai 2008 cu privire 
la Concepţia Sistemului informaţional automatizat 
de stat “Alegeri” prevede, în perspectiva următorilor 
5–8 ani, votarea cu utilizarea portalului informaţi-
onal al Comisiei Electorale Centrale, procedură 
conform căreia alegătorul va putea să-şi realizeze 
dreptul său de vot din orice punct al globului pă-
mîntesc. Prin lansarea şi implementarea acestui 
proiect, noi oferim fiecărui cetăţean posibilitatea de 
a participa la scrutin, indiferent de locul aflării sale 
fizice. O dată cu instituirea votului electronic, ale-
gătorul, accesînd Internetul sau un alt sistem viabil 
la acel moment, îşi va realiza de la distanţă dreptul 
său de vot. Este deja un avantaj că Concepţia a fost 
aprobată de Parlament, iar ceea ce-i revine Comisi-
ei Electorale Centrale acum este realizarea acestei 
concepţii şi implementarea cu succes a proiectului.
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Interviu cu dl Veaceslav Balan, 
manager al proiectului PNUD 
„Suport electoral pentru Moldova”

1. Activitatea PNUD legată de procesul elec-
toral din Moldova este destul de vastă. Ce pro-
iecte pregăteşte organizaţia pe care o repre-
zentaţi?

Unul dintre obiectivele principale ale Programu-
lui Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) este 
să promoveze alegeri libere şi corecte în ţările în 
care activează. Prin intermediul proiectului „Suport 
electoral pentru Moldova”, vom lucra împreună cu 
Comisia Electorală Centrală la îmbunătăţirea pro-
cesului electoral, inclusiv prin crearea registrului 
electronic al alegătorilor. Registrul electronic al ale-
gătorilor este unul dintre elementele principale ale 
sistemului informaţional automatizat de stat „Ale-
geri”. Pînă în prezent, CEC nu a avut un registru 
centralizat al alegătorilor, datele despre aceştia fi-
ind colectate de la autorităţile administraţiei publice 
locale preponderent pe suport de hîrtie. Registrul 
electronic va putea asigura, în primul rînd, un nivel 
mai sporit de corectitudine a datelor despre alegă-
tori, iar, în al doilea rînd, în perspectivă de cîţiva ani 
– implementarea sistemului de votare prin Internet.

De asemenea, vom acorda asistenţă Comisi-
ei Electorale Centrale în îmbunătăţirea sistemului 
de calculare a voturilor, extinderea posibilităţilor 
de votare pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi 
peste hotare, dezvoltarea capacităţilor interne ale 
Comisiei Electorale Centrale, promovarea unei re-
laţii mai strînse între Comisia Electorală Centrală şi 
mass-media, campaniile de informare electorală şi 
educaţie civică, perfecţionarea cadrului normativ în 
domeniul alegerilor.

2. Mai multă lume asociază registrul de stat 
al alegătorilor cu un prim pas în implementarea 
unui sistem computerizat în alegeri, cînd fieca-
re cetăţean al Moldovei ar putea vota din orica-

„PNUD Moldova va acorda asistenţă nu doar pentru organizarea 
alegerilor parlamentare din primăvara lui 2009, ci va susţine CEC 
pe parcursul întregului ciclu electoral 2009-2013”.

re colţ al lumii prin Internet. Cît de reală este 
această perspectivă? Planurile de asistenţă ale 
PNUD Comisiei Electorale Centrale includ im-
plementarea votului electronic? 

Perspectiva votării prin Internet este una reală, 
şi mai mult ca atît – votarea prin Internet este deja 
implementată într-un şir de ţări ale lumii. Accesul la 
votarea prin Internet este capabil să asigure la un 
nivel mai înalt dreptul cetăţenilor la vot, în special 
în condiţiile în care sute de mii de cetăţeni se află 
peste hotarele ţării. Un obiectiv important al proiec-
tului nostru este ca pînă în 2013 cetăţenii Republicii 
Moldova să poată vota şi prin Internet. Însă succesul 
acestuia va depinde de mai multe premise importan-
te, cum ar fi nivelul de cunoaştere a sistemului de vot 
prin Internet de către alegători, asigurarea autentifi-
cării alegătorilor, securitatea fluxurilor informaţiona-
le, asigurarea libertăţii exprimării voinţei electorale a 
alegătorilor etc. Noi sperăm să găsim soluţii optime 
pentru toate aceste aspecte, inclusiv prin implicarea 
experţilor internaţionali, care vor împărtăşi experien-
ţa lor cu specialiştii în domeniu din ţara noastră. 

3. Cum se vede de peste hotarele Republicii 
Moldova contextul pre-electoral din ţară? 

Scopul pe care ni l-am propus este mult mai am-
biţios şi priveşte dincolo de perioada pre-electorală. 
Noi vom acorda asistenţă nu doar pentru organiza-
rea alegerilor parlamentare din primăvara lui 2009, 
ci şi vom susţine CEC pe parcursul întregului ciclu 
electoral 2009-2013.

Sper că în urma realizării acestui proiect, Comi-
sia Electorală Centrală, instituţie cheie în procesul 
electoral din Moldova, va moderniza sistemul de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor, îmbunătăţin-
du-l prin implementarea sistemelor informaţionale. 
În final, cetăţenii Republicii Moldova vor fi cei care 
vor avea de cîştigat în urma unui proces electoral 
mai bun şi mai transparent, astfel asigurînd o dez-
voltare democratică a ţării. 
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Pe parcursul semestrului doi al anului 2008, 
Comisia Electorală Centrală a întreprins un şir de 
măsuri organizatorice, menite să asigure un proces 
electoral echitabil şi transparent. Majoritatea aces-
tor acţiuni au fost orientate, în mod prioritar, spre 
mobilizarea electoratului şi pregătirea funcţionarilor 
electorali pentru scrutinul parlamentar 2009. 

O componentă importantă pentru bunul curs 
al alegerilor parlamentare este instruirea persoa-
nelor antrenate în procesul electoral. O acţiune 
de acest gen a avut loc în perioada 14 – 18 iulie 
2008, la Chişinău. Seminarul „Consolidarea capa-
cităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale” a 
durat 5 zile şi a avut drept participanţi: funcţionarii 
aparatului Comisiei Electorale Centrale, secreta-
rii consiliilor raionale şi reprezentanţii fracţiunilor 
parlamentare. Au fost instruite 56 de persoane, 
care ulterior vor putea aplica cunoştinţele obţinute 
în alegerile parlamentare din anul acesta. Semi-
narul a fost organizat de către Comisia Electorală 
Centrală, Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa 
(CEC este membru al ACEEEO din 27 noiembrie 
1998) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
ADEPT şi s-a desfăşurat graţie susţinerii financia-
re din partea Guvernului Ungariei. Participanţii au 
obţinut diplome de participare, precum şi diplome 
care atestă calitatea lor de formatori. Astfel, CEC 
va atrage în calitate de formatori, în vederea in-
struirii membrilor consiliilor electorale de circum-
scripţie şi membrilor birourilor electorale ale secţi-
ilor de votare în cadrul seminarilor republicane şi 
raionale care vor fi organizate conform art. 26 lit. 
k) din Codul electoral, şi participanţii seminarului 
menţionat. 

În data de 30 octombrie 2008 a avut loc un 
workshop la nivel de experţi în materie electorală 
„Seminarul privind problemele electorale în atenţia 
Comisiei Electorale Centrale din Moldova”. În cadrul 
acestuia a fost efectuat un schimb de opinii între 
experţii Comisiei de la Veneţia (dl Pierre Garrone, 
preşedinte al Diviziunii Alegeri şi Referendumuri; 
dna Maria Teresa Mauro, expert în alegeri; dl Kåre 
Vollan, expert în alegeri) şi ai Comisiei Electorale 
Centrale referitor la cele mai bune practici de im-
plementare a prevederilor Codului electoral. Eveni-
mentul a fost organizat de către CEC în colaborare 
cu Consiliul Europei şi Comisia europeană pentru 
democraţie prin lege (Comisia de la Veneţia). 

În perioada 24 noiembrie – 5 decembrie 2008 
Comisia Electorală Centrală în colaborare cu IFES 
(Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electo-
rale) a organizat şi a participat la Programul de 

Mobilizarea electoratului şi pregătirea funcţionarilor electorali 
în ajunul alegerilor parlamentare

instruire a potenţialilor membri ai consiliilor elec-
torale de circumscripţie la alegerile parlamentare 
2009, care s-a desfăşurat în patru centre regiona-
le (Bălţi, Chişinău, Cahul şi Comrat). Iniţial, pro-
gramul a fost conceput pentru 350 potenţiali mem-
bri ai consiliilor electorale de circumscripţie drept 
mod de îmbunătăţire a capacităţilor şi competen-
ţelor celor 35 consilii electorale de circumscripţie 
din Moldova. Din fiecare raion/municipiu au fost 
invitate cîte 10 persoane: 2 reprezentanţi ai con-
siliilor locale şi cîte 2 reprezentanţi ai structurilor 
teritoriale de la partidele politice reprezentate în 
Parlament. De instruire au beneficiat efectiv 276 
de persoane sau 79% din cei invitaţi. Fundaţia In-
ternaţională pentru Sisteme electorale (IFES) şi 
Comisia Electorală Centrală au colaborat asupra 
conceptului şi planului instruirii. Ideea a fost de a 
antrena potenţialii membri ai consiliilor electorale 
de circumscripţie într-un program de instruire in-
teractiv folosind tehnicile de predare pentru adulţi 
care pun accentul pe „învăţare prin practicare” şi 
oferă participanţilor oportunităţi mari de dezbatere 
a chestiunilor care ar putea fi neclare sau confuze. 
O parte componentă importantă a acestui program 
este şi editarea în scop de instruire a „Îndrumaru-
lui pentru consiliile electorale de circumscripţie” şi 
a „Îndrumarului pentru birourile electorale ale sec-
ţiilor de votare”, la fel este în proces de producere 
un film educativ care va fi folosit în cadrul instruirii 
funcţionarilor electorali.

În colaborare cu IFES şi Consiliul Europei au 
fost organizate workshop-uri la tema finanţării par-
tidelor politice conform noilor reglementări, avînd 

Renata LAPTI
Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale 
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drept formatori experţi internaţionali (dl Staffan 
Darnolf, director IFES Moldova, dr. Marcin Wa-
lecki, expert, Consiliul Europei; dl Cornel-Virgiliu 
Călinescu, expert anticorupţie, Consiliul Europei, 
Proiectul MOLICO) şi naţionali (dr. Iurie Ciocan, 
secretar CEC) în domeniu. Astfel, în data de 20 
noiembrie 2008, a avut loc workshop-ul cu repre-
zentanţii Curţii de Conturi, Centrului pentru Com-
baterea Crimelor Economice şi a Corupţiei şi re-
prezentanţii Procuraturii Generale. Au fost exami-
nate următoarele teme:
1. Controlul surselor de venit ale concurenţilor 

electorali;
2.  Controlul modalităţii de gestionare a fondurilor 

prevăzute pentru organizarea şi desfăşurarea 
campaniei electorale;

3.  Colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu 
organele de control în perioada campaniei 
electorale;

4.  Răspunderea şi sancţiunea juridică aplicată în 
cazul nerespectării prevederilor legale privind 
finanţarea concurenţilor electorali;

5.  Mecanismele existente pentru prevenirea şi 
combaterea fraudelor electorale şi corupţiei 
electoratului.
La data de 21 noiembrie 2008 a avut loc Se-

minarul pentru trezorierii şi secretarii generali ai 
partidelor politice cu privire la implementarea noi-
lor prevederi legislative privind finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. La seminar s-au 
discutat următoarele teme: 
1. Identificarea surselor de finanţare a campaniei 

electorale;
2. Modul de utilizare a mijloacelor financiare în 

campania electorală;
3. Evidenţa cheltuielilor: 

a)  consiliilor electorale
b)  concurenţilor electorali;

4. Prezentarea rapoartelor/dărilor de seamă ale: 

a)  consiliilor electorale
b)  concurenţilor electorali;

5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea contabi-
lilor şi trezorierilor implicaţi în organizarea şi 
desfăşurarea campaniei electorale.

Pe data de 24-25 noiembrie 2008 s-a desfăşu-
rat un seminar de instruire a judecătorilor din toată 
republica care au în competenţă litigiile electora-
le. Acesta a fost realizat în colaborare cu Consi-
liul Europei, Consiliul Superior al Magistraturii şi 
Curtea Supremă de Justiţie. Obiectivul principal al 
acestui seminar este examinarea modalităţilor de 
soluţionare a contestaţiilor şi litigiilor cu caracter 
electoral în conformitate cu standardele europe-
ne. La seminar au participat formatori internaţio-
nali (Evgheni Tanchev, judecător la Curtea Con-
stituţională, Republica Bulgaria; Suad Arnautovic, 
membru al Comisiei Electorale Centrale, Bosnia 
şi Herţegovina) şi naţionali (Valeria Şterbeţ, jude-
cător la Curtea Constituţională, doctor în Drept, 
agent de legătură a Curţii Constituţionale cu Co-
misia de la Veneţia, Republica Moldova; Tamara 
Chişca-Doneva, judecător la Curtea Supremă de 
Justiţie, Colegiul Civil şi de Contencios Adminis-
trativ, Republica Moldova; Iulia Sîrcu, judecător 
la Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul Civil şi 
de Contencios Administrativ, Republica Moldova; 
Eugeniu Ştirbu, preşedinte CEC; Renata Lapti, vi-
cepreşedinte CEC; Pavel Midrigan, membru CEC, 
Republica Moldova). În cadrul seminarului au fost 
examinate următoarele teme:
1. Comparaţie între standardele europene şi ca-

drul legal moldovenesc referitoare la litigiile 
electorale;

Seminar privind problemele electorale în atenţia 
Comisiei Electorale Centrale din Moldova. 
Chişinău, 30 octombrie 2008

Programul de instruire a potenţialilor membri 
ai consiliilor electorale de circumscripţie 

la alegerile parlamentare 2009.
Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat,  
24 noiembrie - 5 decembrie 2008
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2. Cadrul legal privind examina-
rea litigiilor cu caracter electo-
ral din Republica Moldova;

3. Experienţele ţărilor europene 
în examinarea litigiilor electo-
rale; 

4. Experienţa Comisiei Electo-
rale Centrale în examinarea 
litigiilor electorale; 

5. Jurisprudenţa Curţii Constitu-
ţionale din Republica Moldova 
în materie electorală;

6. Procedura examinării contes-
taţiilor electorale în Republica 
Moldova.
Toate acţiunile desfăşurate 

de Comisia Electorală Centrală 
împreună cu Consiliul Europei se 
încadrează în programul comun 
al acestuia din urmă şi a Comi-
siei Europene „Asistenţă pentru 
alegeri libere şi corecte”, precum şi în programul 
de asistenţă pre-electorală aprobat de Consiliul de 
Miniştri al Consiliului Europei. 

Pe parcursul lunii decembrie curent au avut loc 
o serie de seminare cu reprezentanţii administraţiei 
publice locale şi ai partidelor, organizaţiilor social-
politice pe problemele privind teme specifice pre-
gătirii campaniei electorale şi a alegerilor care se 
apropie, fiind examinate în detaliu problemele re-
feritoare la pregătirea documentelor pentru înregis-
trarea candidaţilor, selectarea candidaturilor pentru 
a fi înaintate în componenţa consiliilor electorale de 
nivelul doi şi în componenţa birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din partea consiliilor raionale, oră-
şeneşti (municipale), săteşti (comunale), partidelor 
reprezentate în Parlament, instanţelor de judecată 
etc., selectarea candidaturilor din partea partidelor, 
organizaţiilor social-politice pentru a fi desemna-
te în calitate de membri reprezentanţi cu drept de 
vot consultativ în componenţa Comisiei Electorale 
Centrale, consiliilor electorale de nivelul doi şi biro-
urilor electorale ale secţiilor de votare; selectarea 
candidaturilor pentru a fi înregistrate de către Co-
misia Electorală Centrală în calitate de persoane 
de încredere ale concurenţilor electorali; selecta-
rea şi instruirea candidaturilor pentru a fi acreditate 
de către Comisia Electorală Centrală şi consiliile 
electorale de nivelul doi în calitate de observatori 
ai concurenţilor electorali la alegerile parlamentare 
din 2009, condiţiile şi modul de susţinere financiară 
a campaniilor electorale, întocmirea rapoartelor fi-
nanciare de către concurenţii electorali.

Comisia Electorală Centrală desfăşoară cu re-
gularitate seminare tematice raionale care au drept 

obiectiv familiarizarea tinerei generaţii cu noţiuni 
elementare de drept electoral şi procedură electo-
rală în vederea creşterii interesului lor pentru ale-
geri, educării unui cetăţean activ şi responsabil şi 
implicit ridicării ratei de participare a tinerilor în ale-
geri. Un asemenea seminar, cu tema „Cunoaşteţi 
şi respectaţi legislaţia electorală”, a fost organizat 
la 8 octombrie 2008, în oraşul Taraclia. Seminarul 
se înscrie în Planul de activitate al CEC pentru anul 
2008 şi a fost organizat în colaborare cu Consiliul 
raional Taraclia. La activitate au participat circa 120 
de tineri cu vîrste cuprinse între 17-23 de ani. Te-
mele propuse spre discuţie au fost: Sisteme electo-
rale. Particularităţile sistemului electoral moldove-
nesc, Unele aspecte privind cadrul juridic electoral, 
Etapele procesului electoral şi caracteristicile lor. 

În perioada 20-27 octombrie 2008 CEC a orga-
nizat acţiunea anuală Ziua Tînărului Alegător. Ac-
tivitatea a fost lansată în anul 2006 şi a ajuns la 
cea de-a treia ediţie. Obiectivul principal al acesteia 
este formarea atitudinii civice, sporirea gradului de 
participare a tinerei generaţii la alegeri, în special la 
cele parlamentare din 2009. 

Acţiunea s-a desfăşurat sub genericul „Votul tău 
contează” şi a purtat un caracter NON politic, iar 
obiectivele principale au fost: atragerea tinerilor la 
viaţa publică a societăţii, conştientizarea necesită-
ţii participării la alegeri, formarea atitudinii civice în 
problemele curente ale societăţii, cultivarea senti-
mentului de responsabilitate personală pentru situ-
aţia din ţară, familiarizarea cu forme şi metode de 
gestionare a puterii de stat etc. Întrunirile s-au des-
făşurat în 28 de centre raionale şi au putut fi organi-
zate cu sprijinul administraţiilor publice locale. În to-

Programul de instruire a potenţialilor membri ai consiliilor electorale 
de circumscripţie la alegerile parlamentare 2009.

Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat,  24 noiembrie - 5 decembrie 2008
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tal, la Ziua tînărului alegător au participat 12000 de 
tineri (liceeni din clasele XI-XII, precum şi cei care 
au absolvit recent instituţiile de învăţămînt). Ei s-au 
întîlnit cu membrii Comisiei Electorale Centrale, cu 
aleşii locali, precum şi cu deputaţii în Parlamentul 
Republicii Moldova. 

Este îmbucurător faptul că atît aleşii locali, cît 
şi Direcţiile Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport 
au salutat intenţia Comisiei Electorale Centrale de 
a desfăşura această oră de educaţie civică şi s-au 
implicat activ în organizarea acesteia.

La aceste întîlniri viitorii alegători au aflat ce în-
seamnă alegeri democratice libere şi corecte şi de 
ce participarea lor la votare este importantă. 

Au fost organizate concursurile de desene cu 
tema „Şi tu ai dreptul la vot” şi de eseuri cu tema 
„Votul tău contează, decide-ţi singur destinul”. 

Acestea au fost lansate în data de 7 februarie 2008, 
cu prilejul Zilei Internaţionale a Alegerilor. Data li-
mită de depunere a lucrărilor a fost 15 iunie 2008. 
În această perioadă, pe adresa Comisiei Electora-
le Centrale au parvenit 56 de desene şi 14 eseuri. 
Conform prevederilor Regulamentului pentru orga-
nizarea şi desfăşurarea concursului de desene şi 
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea 
concursului de eseuri, comisia de evaluare, însăr-
cinată să evalueze şi respectiv să totalizeze rezul-
tatele concursurilor (membri: R. Lapti, I. Ciocan, 
Victor Kosteţki, D. Bordeianu, Gh. Ursoi) a stabilit 
câştigătorii la fiecare categorie. Cîştigătorii au pri-
mit diplome de gradul I, II, III şi menţiuni. Totodată, 
acestora li s-au înmînat premii sub formă de suve-
niruri şi materiale informative.

Un Iarmaroc al partidelor politice a fost organi-
zat la 3-4 decembrie, în premieră, de către Comisia 
Electorală Centrală şi Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă (ADEPT), cu suportul financiar al Fon-
dului Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF). 
Evenimentul face parte din planul de acţiuni al CEC 
privind pregătirea pentru alegerile parlamentare din 
2009. În cadrul acestui iarmaroc a avut loc o confe-
rinţă cu tema „Alegerile 2009 – un test democratic” 
şi s-a organizat o ţie PARTIDE.MD, la care partidele 
politice au avut ocazia să se prezinte alegătorilor şi 
mass-media. De asemenea, în cadrul Iarmarocu-
lui, partidelor şi reprezentanţilor presei li s-a propus 
spre semnare Codul de conduită – o convenţie pri-
vind modul de desfăşurare şi reflectare a campaniei 
electorale, care exclude lezarea demnităţii şi imagi-
nii concurenţilor electorali.

Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale 
a Comisiei Electorale Centrale”, Chişinău, 14-18 
iulie 2008. 

Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale”, 
Chişinău, 14-18 iulie 2008.
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Elizaveta OŢEL
Şef, Direcţia financiară şi audit

Finanţarea campaniilor electorale este o temă 
de actualitate în toate democraţiile tinere. Motivul 
principal este că de corectitudinea procesului de 
finanţare depinde în mare parte credibilitatea ale-
gerilor. 

Legislaţia electorală a Republicii Moldova stipu-
lează că cheltuielile  legate de pregătirea şi desfă-
şurarea alegerilor sînt suportate de către stat49. În 
acest scop, Parlamentul a stabilit cuantumul 
mijloacelor financiare în limitele prevăzute 
de Legea bugetului de stat pentru anul 2009. 
Prevederile referitoare la finanţarea campa-
niilor electorale se aplică tuturor subiecţilor 
care participă la campania electorală – orga-
nelor electorale şi concurenţilor electorali. 

În ceea ce ţine de organele electorale, 
finanţarea campaniei include cheltuielile le-
gate de organizarea şi desfăşurarea alegeri-
lor. Mijloacele financiare aprobate, după cum 
am arătat mai sus de către Parlament, sînt 
transferate lunar pe contul Comisiei Electo-
rale Centrale de către Ministerul Finanţelor 
conform planului de finanţare. Ulterior, moda-
litatea de distribuire şi de folosire a banilor se 
decide de către Comisia Electorală Centrală. 

În vederea bunei desfăşurări a procesu-
lui electoral, se constituie organe electorale 
inferioare: consilii electorale de circumscrip-
ţie şi birouri electorale ale secţiei de votare. 
Acestea sînt asistate de un aparat al cărui 
stat de personal se aprobă de către Comisia 
Electorală Centrală. Pe perioada activităţii lor, 
membrii organelor electorale se degrevează 
de la locul de muncă permanent. Salarizarea 
lor se efectuează din contul mijloacelor finan-
ciare de stat în baza certificatului de salariu 
de la locul de muncă permanent. Persoanele 
respective vor primi un salariu cu 25% mai 
mare decît salariul mediu (pe ultimele trei 
luni) de la locul de muncă de bază, ţinîndu-se 
cont de sporuri,  suplimente şi îndemnizaţii, dar nu 
mai  puţin de un salariu mediu pe republică de la în-
ceputul anului curent. În cazul convocării pensiona-
rilor sau a persoanelor temporar neangajate în cîm-
pul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe 
republică de la începutul anului curent. Membrilor 

49   Art. 35 alin. (1), Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997

Finanţarea campaniei electorale la alegerile parlamentare 2009

cu drept de vot deliberativ nedegrevaţi din funcţie, 
pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în 
ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mă-
rime de 15% din salariul mediu pe economie. 

Comisia Electorală Centrală distribuie consilii-
lor electorale de circumscripţie, conform devizului 
de cheltuieli, mijloace financiare pentru: salarizare, 
contribuţii la asigurările sociale obligatorii de stat, 
rechizite de birou şi gospodărie, întreţinerea mijloa-
celor de transport, asigurarea obligatorie de asis-
tenţă medicală, deplasări.

 

Campania electorală, pentru concurenţii electo-
rali începe, în cazul alegerilor parlamentare, la data 
înregistrării lor de către Comisia Electorală Centra-
lă şi se încheie la data excluderii din alegeri sau în 
ziua votării. Conform Codului electoral, dreptul de a 
participa la alegeri îl au: 

a)  partidele, alte organizaţii social-politice înre-
gistrate la Ministerul Justiţiei pînă la stabili-
rea datei alegerilor, în conformitate cu sta-
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tutele (regulamentele) lor şi cu legislaţia în 
vigoare;

b)  cetăţenii Republicii Moldova care îşi înain-
tează propria candidatură (candidaţii inde-
pendenţi).

Concurenţii electorali sînt susţinuţi de către stat 
în perioada electorală în diverse moduri. Unul din-
tre acestea este acordarea creditelor fără dobîndă. 
Mărimea creditului se stabileşte de către Comisia 
Electorală Centrală. Modalitatea de obţinere a cre-
ditelor şi restituirea lor se efectuează în conformita-
te cu Regulamentul Comisiei Electorale Centrale şi 
a Ministerului Finanţelor. Creditele primite de la stat 
se sting, complet sau parţial, de către stat în raport 
de numărul total de voturi valabil exprimate pentru 
concurentul electoral50. Astfel, cei care au obţinut 
mai puţin de trei la sută din voturile valabil exprima-
te pe întreaga ţară, inclusiv candidaţii care nu au  
fost aleşi, vor restitui creditele primite din bugetul 
de stat în termen de 2 luni de la data încheierii votă-
rii pe deplin. Ceilalţi concurenţi electorali vor restitui 
creditele în termen de 4 luni.

50   Art. 37 alin. (3), Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997

Programul de instruire a potenţialilor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 
la alegerile parlamentare 2009.

Chişinău, Bălţi, Cahul, Comrat,  24 noiembrie - 5 decembrie 2008

Pe lîngă veniturile pe care un concurent poate 
să le utilizeze în timpul campaniei electorale, el be-
neficiază de o serie de facilităţi care se constituie în 
venituri indirecte, acestea sînt:

-  spaţiile de afişaj puse la dispoziţie gratuit de 
administraţia publică locală;

-  spaţiile de emisie la posturi de radio şi tele-
viziune pentru dezbateri electorale;

-  spaţiile pentru întîlniri cu alegătorii; 
-  călătoriile gratuite cu orice tip de transport 

public (cu excepţia taximetrelor) pe întreg 
teritoriul ţării, în cazul alegerilor parlamen-
tare51.

Contravaloarea acestor venituri indirecte nu 
se înregistrează ca donaţii în bunuri sau servicii, 
ele fiind considerate facilităţi care se acordă ne-
discriminatoriu tuturor candidaţilor aflaţi în cursa 
electorală.

51   Idem, art.46 alin.(4) 
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Cristina ANGHELI,
Consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi 
secretariat, Direcţia management alegeri
 

Constituţia Republicii Moldova declară popo-
rul drept deţinător al suveranităţii naţionale. Acest 
principiu constituţional asigură realizarea unuia 
dintre drepturile fundamentale ale omului şi cetă-
ţeanului, consacrat în art. 21 din Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, în 
conformitate cu care voinţa po-
porului constituie baza puterii 
de stat. Această voinţă trebuie 
să fie exprimată prin alegeri co-
recte, care să aibă loc în mod 
periodic prin sufragiu universal, 
egal şi exprimat prin vot secret 
sau urmînd o procedură echi-
valentă, care să asigure liber-
tatea votului.52

 Caracterul benevol de par-
ticipare a cetăţenilor la alegeri 
este una dintre condiţiile care 
favorizează fenomenul absen-
teismului.

 Stricto senso, putem înţe-
lege prin noţiunea de absente-
ism (abstenţionism) abţinerea 
de la vot – o decizie motivată 
politic de neparticipare la ale-
geri, cauzată de dezinteresul sau neglijenţa ale-
gătorilor.53

 Motivele abţinerii de la vot pot să fie diferite, fie 
intenţia de a nu recunoaşte legitimitatea statului, fie 
a unui regim, ca în cazul alegerilor sau a plebiscite-
lor organizate de statele dictatoriale sau totalitare.

 Totodată, absenteismul poate fi interpretat ca 
o expresie a neîncrederii faţă de sistemul politic în 
vigoare. Uneori, însă, poate fi dovada unui nivel de 
cultură politică scăzut al unor anumitor straturi so-
ciale ori refuzul de a participa la alegeri din convin-
geri de ordin politic, prevalînd atitudinea negativă a 
electoratului faţă de toţi candidaţii la alegeri.

 Ţinînd cont de diversitatea factorilor care gene-
rează fenomenul în cauză, abstenţionismul poate fi 
divizat în mai multe categorii:54

 Abstenţionism demografic - ce afectează unele 
categorii sociale bine determinate: generaţia tînără, 

52  „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, proclamată şi 
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948
53  http://enci.ro/index.php/Ab%C5% Abţinere de la vot.
54  Ion Guceac „Drept electoral” Chişinău, 2005

Absenteismul – motive, consecinţe, soluţii

femeile, vîrstnicii, în trecut un fenomen al mediului 
rural, astăzi – cel al marilor oraşe.

 Abstenţionism politic – determinat de modalita-
tea de scrutin şi orientarea politică a alegătorilor.

 Abstenţionism minimalizat – este prezent în 
ţările unde participarea la vot este obligatorie, ab-
ţinerea fiind sancţionată cu amenzi. Excepţie fac 
cazurile imposibilităţii alegătorului de a se prezenta 
la vot din cauze independente de voinţa sa, cum ar 

fi: starea de boală, dovedită cu acte medicale, sau 
absenţa din ţară, probată cu ştampila din paşaport 
şi documentele de călătorie.

 Abstenţionism forţat – bazat pe nişte restricţii 
personale, cum ar fi spre exemplu, criteriul etnic 
sau rasial. Asemenea restricţii au fost cunoscute în 
SUA şi aveau drept scop îndepărtarea de la alegeri 
a cetăţenilor de culoare.

 Uneori aceste restricţii apăreau sub forma unor 
restricţii cu caracter impersonal, cum ar fi clauza 
ştiinţei de carte, a taxelor de vot şi aşa-numita „cla-
uză a bunicului” (dacă bunicul a votat, atunci putea 
vota şi nepotul).

 Diversitatea restricţiilor impersonale diferă de la 
un sistem electoral la altul, dar majoritatea se aplică 
oricărui cetăţean în mod legal, cum ar fi de exemplu: 
atingerea vîrstei corespunzătoare pentru a putea 
vota, necesitatea de a locui în circumscripţia electo-
rală respectivă o anumită perioadă de timp etc.

 În ultima perioadă, în Republica Moldova se 
observă o scădere continuă a participării la vot a 
cetăţenilor. Se pare că aceasta este cauzată în 

http://enci.ro/index.php/Ab%C5% Abinere de
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special de nemulţumirile electoratului, care este 
ferm convins că nimeni nu îi poate reprezenta de 
o manieră satisfăcătoare interesele. Absenteismul 
apare atunci cînd cetăţeanul nu are pentru cine să-
şi da votul, el fiind totodată şi o formă de protest 
împotriva sistemului de guvernămînt. Societatea ci-
vilă nu sesizează faptul că neparticipînd la alegeri, 
cu scopul de „a pedepsi pe cei de la conducere”, ea 
„se pedepseşte” pe sine însăşi.

 Se consideră că absenteismul este în cea mai 
mare parte provocat de acţiunile politicienilor care 
vin în contradicţie cu voinţa alegătorului. Sondajele 
arată că electoratul ar fi mult mai activ în alegeri, 
dacă ar exista şi opţiunea „nici unul dintre cei pro-
puşi” şi, respectiv, voturile lor nu vor fi anulate. Se 
pare că societatea este dezamăgită, oamenii cred 
că oricine ar veni la putere nu ar fi nici o diferen-
ţă; cetăţenii sînt neîncrezători în întregul sistem de 
partide din Republica Moldova, drept dovadă ser-
vind alegerile primarului de Chişinău din vara anului 
2005, alegeri care au eşuat din cauza ratei de par-
ticipare sub nivelul obligatoriu de cel puţin 1/3 din 
numărul alegătorilor.55

 Vizavi de această problemă, Comisia Electo-
rală Centrală în colaborare cu Institutul de filozofie, 
sociologie şi drept al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei au realizat un sondaj de opinie privind cauzele 
absenteismului locuitorilor Chişinăului la alegerile 
Primarului General al capitalei în anul 2005.

 Sondajul respectiv a stabilit că principalul motiv 
al neparticipării la alegeri a fost pierderea încrederii 
în partidele politice şi în candidaţi, motivul respec-
tiv a fost invocat de 80% dintre cei chestionaţi. Alte 
cauze au fost: plictiseala, oboseala din cauza prea 
multor runde ale alegerilor (54%) şi faptul că nici un 
candidat nu a fost capabil să-i convingă pe alegă-
tori să îl voteze anume pe el (52%).

 Dacă la data de 10 iulie 2005 la urnele de vot 
s-au prezentat 61% dintre persoanele intervievate, 
atunci la data de 11 decembrie, prezenţa acesto-
ra a fost doar de 42%. Un număr mare dintre cei 
chestionaţi în cadrul sondajului nu mai ştiau la care 
dintre cele patru scrutine au participat.

 În privinţa sporirii activismului electoral, 55% 
dintre cei intervievaţi au considerat necesară or-
ganizarea de activităţi în scop de educare civică a 
alegătorilor. La întrebarea „În ce condiţii aţi merge 
la votare?”, 18% dintre aceştia au răspuns că ar fi 
necesar ca şi candidaţii să inspire mai multă încre-
dere, alte 15% vor merge oricum la votare, fiindcă 
este o datorie civică, şi 8% au considerat necesară 
îndeplinirea promisiunilor făcute.56

55  http://www.viitorul.org/public/423/RO/interpretare.DOC
56   Sondajul CEC privind absenteismul la alegerile Primarului 
de Chişinău în anul 2005

 Unii consideră că o măsură de remediere a ab-
senteismului ar fi introducerea în buletinul de vot a 
rubricii „contra tuturor” (44%), iar aplicarea ştampi-
lei „Votat” într-un carnet special al alegătorului i-ar 
motiva pe 49% din intervievaţi să participe mai activ 
la votare.57

 Pentru a evita pericolul absenteismului, candi-
daţii antrenaţi în lupta electorală ar trebui să facă un 
efort pentru a trezi interesul populaţiei faţă de viaţa 
politică, ei trebuie să întreprindă acţiuni demne de 
atenţia alegătorilor.

 Drept cale de remediere a absenteismului ar 
putea fi instituirea prin lege a obligativităţii prezen-
tării la alegeri a cetăţenilor cu drept de vot. Însă 
această soluţie este destul de controversată.

 Spre argumentarea acestei poziţii se invocă 
experienţa statelor care au consacrat în legislaţia 
lor obligativitatea participării la alegeri, cum ar fi: 
Belgia, Grecia, Argentina, Brazilia, Australia, ţări 
în care absenteismul electoral a fost redus sub-
stanţial.

 Spre exemplu, în Australia, dreptul la alegeri a 
fost transformat în obligaţia de a vota, după ce în 
1924 în cadrul scrutinului naţional a fost înregistra-
tă o prezenţă a alegătorilor la urnele de votare mai 
mică de 47%. Din acest moment şi pînă în prezent 
în Australia se constată o participare constantă a 
alegătorilor la alegeri de 94% - 96%, în caz contrar 
alegătorii sînt sancţionaţi cu amenzi.

 Pe de o parte, ar fi binevenită obligativitatea 
participării la vot, deoarece dreptul de vot reprezintă 
o datorie civică. În acest sens ar creşte considerabil 
prezenţa la urne a alegătorilor şi ar scădea auto-
mat posibilităţile de fraudare a alegerilor. Principiul 
diriguitor ar fi acela că acolo unde nu funcţionează 
conştiinţa, trebuie să funcţioneze legea (prin aplica-
rea de amenzi).

 Însă, pe de altă parte, se va întîmpla că un 
drept democratic ar deveni obligaţie. Orice lucru 
făcut sub semnul obligaţiei ar putea să se întoarcă 
împotriva temeiurilor democraţiei. Impunerea unei 
obligativităţi a prezenţei la urne ar putea fi consi-
derată drept o forţare a regulilor de vot, deoarece 
votul este un drept democratic al cetăţeanului, ce 
nu ar trebui transformat în obligaţie expresă.

 Consider că cea mai reuşită măsură de comba-
tere şi remediere a absenteismului este educaţia ci-
vică şi electorală a societăţii: de la partidele politice, 
societatea civilă pînă la cei mai tineri alegători, care 
urmează să voteze pentru prima oară.

 O asemenea educaţie este necesară în special 
în ţările cu o democraţie tînără, aşa cum este şi Re-
publica Moldova. Numai în urma educaţiei temeini-
ce a alegătorilor, există certitudinea că electoratul 
57   Ibidem

http://www.viitorul.org/public/423/RO/interpretare
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va participa la alegeri şi nu îşi va da votul la întîm-
plare, ci în cunoştinţă de cauză.

 În acest sens ar fi necesar şi oportun de menţi-
onat activitatea pe care o desfăşoară Comisia Elec-
torală Centrală în această direcţie. De exemplu, 
CEC organizează diverse conferinţe ce au drept 
generic „Cunoaşteţi şi respectaţi legislaţia electo-
rală”, cu implicarea tinerilor alegători din diverse 
regiuni ale ţării; organizează concursuri republica-
ne, seminare de instruire a persoanelor angajate în 
procesul electoral, editează diverse broşuri pe te-
matica în cauză, destinată tinerilor alegători, iar în 
2008 a iniţiat publicarea semestrială a „Buletinului 
Informativ” al Comisiei Electorale Centrale, elabo-
rează spre difuzare spoturi publicitare de educaţie 
civică şi electorală.

În acelaşi context, ar fi cazul să ne referim şi 
la faptul că în perioada 20-24 octombrie Comisia 
Electorală Centrală a desfăşurat la nivel naţional 
acţiunea „Ziua tînărului alegător”. Această acţiune 
are un caracter non politic, la care participă atît 

membrii CEC, cît şi aleşii locali, deputaţii în Par-
lament. În cadrul Zilei tînărului alegător tinerii au 
aflat ce înseamnă alegeri democratice, libere şi 
corecte şi de ce participarea lor la votare este atît 
de importantă. 

Fiecare membru al societăţii trebuie să contri-
buie la combaterea absenteismului şi la remedierea 
desfăşurării alegerilor, fie din proprie iniţiativă, fie 
asimilat în colectivele care tind spre scopul respec-
tiv. Este necesar să ne exercităm această datorie 
civică, deoarece votul fiecăruia dintre noi contează. 
Viitorul depinde de noi şi numai noi putem schimba 
soarta de mai departe a întregii ţări. 

Rămîne la discreţia fiecărui cetăţean să apreci-
eze în ce măsură vrea să se implice în influenţarea 
situaţiei social-politice şi economice din ţară prin 
votul şi capacităţile sale şi să nu uite un lucru im-
portant: prin neîncredere şi absenteism situaţia nu 
se va îmbunătăţi. Fiecare vot „pro” sau „contra” are 
un efect mai puţin negativ decît o banală şi nejustifi-
cată abţinere. Votul fiecărui cetăţean contează!
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ExtrAsE 
din eseurile cîştigătoare la Consursul de eseuri 
„Votul tău contează, decide-ţi singur destinul”

VOTUL este o manifestare a deciziei personale, echitabile, ce semnifică expresia directă 
a democraţiei, nu în zadar, lexema democraţie semnifică în limba greacă veche „puterea po-
porului”, astăzi liber exercitată prin vot.

E de datoria fiecărui tînăr ce se alătură electoratului basarabean să participe la vot, aces-
ta fiind în esenţă şi un drept oferit de stat, prin care ni se permite să ne exprimăm opţiunile, 
ne face să ne simţim adevăraţi cetăţeni.

E regretabil „să uiţi” a te prezenta la urnele de vot. E timpul să înţelegem că de recepti-
vitatea noastră depinde unificarea forţelor pentru şansa unui viitor mai bun. A te declara 
„cetăţean activ” nu înseamnă să te prezinţi din obligaţie la alegeri, ci să organizezi polemici 
cu prietenii, cunoscuţii, să contribui la emanciparea socială şi să convingi alţi cetăţeni să 
meargă la votare.

E trist faptul că puţini tineri conştientizează necesitatea de a se prezenta la alegeri. Ei 
nu înţeleg că votul lor se pierde, iar absenteismul în masă se va răsfrînge negativ asupra 
viitorului propriei comunităţi.

Unii oameni se lasă conduşi de pesimism, ei sînt convinşi că nu merită să mergi la votare, 
pentru că în stat corupţia e mare şi oricum majoritatea voturilor vor fi luate de unul sau altul 
în mod necinstit. Acesta este însă un fel de a gîndi greşit, care determină cetăţenii la non-re-
acţie. Atît timp cît vom privi lucrurile prin prisma negativă, situaţia în ţară nu se va schimba. 
E timpul sa acţionăm! Să nu lăsăm cotidianul să treacă pe lîngă noi.

Să nu uităm că tinerii trăiesc cu speranţa, tinerii sînt speranţa şi tot tinerii dăruiesc altora 
speranţă. Speranţa e prima filă a viitorului. Întruchiparea ei depinde de pledoaria noastră 
pentru demnitate şi echitate.

Stoicovici Olesea, 
Liceul Teoretic “B. P. Hasdeu”, cl. 12 A,

or. Drochia 
Diplomă de gradul I

Мы выбираем свою судьбу и судьбу своего государства. От нашего выбора и голоса 
зависят перспективы и приоритеты страны. Каждый из нас имеет право прини-
мать участие в управлении государственными делами как непосредственно, так и 
через своих представителей. Т.к. молодёжь является недостаточно просвещенной и 
осведомлённой в политической сфере, то непосредственно управлять страной она 
не может. А вот выбирать своих представителей на руководящие посты обязана. 
В любой сфере: будь-то политика, экономика или правовая система должны быть 
люди, которые бы представляли и защищали проекты и идеи молодёжи. Для того, 
чтобы приносить пользу обществу, своей стране необходимо принимать участие в 
заседаниях молодёжных организаций, съездах молодёжных партий […] 

Великий философ сказал, что каждый народ имеет того правителя, которого за-
служивает. Народ должен стать единым, превратиться в целостный организм, у 
которого одинаковые потребности и функции. А руководство страны должно обеспе-
чивать жизнь этого организма и делать всё, чтобы организм рос, развивался, функ-
ционировал. Каждый голос - это вклад в общую копилку. В этой копилке накаплива-
ются вклады людей на будущее. Каждый голос - знак доверия, чем больше голосов, 
тем больший стимул для выполнения и оправдания народного доверия. Чем больше 
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голосов, тем большим капиталом для развития обладает та или иная партия. Это 
своеобразная материальная база, но одновременно и способ контролировать власть. 
Регулировать её деятельность, работу и выполнение воли народа […] 

Голос каждого из нас может стать решающим. Игнорирование выборов, непосеще-
ние избирательных участков, критика политических партий не решает проблем го-
сударства. Обходя избирательные участки, мы ничего не сможем изменить. В наших 
руках не только наша судьба, но и судьба многих других людей. Думать мы должны 
не только о себе сегодня, о стране сегодня, но и о её будущем статусе, о будущем на-
ших детей и внуков… Именно поэтому в 2009 году я пойду на выборы, и сделаю свой 
самостоятельный выбор. Сделав выбор, приняв важное решение, я смогу почувство-
вать себя не просто взрослым самостоятельным человеком, а личностью […] 

Каждому из нас предоставляется право выбора. Каждый голос имеет значение, 
выбор каждого из нас строит нашу судьбу. Судьба у нас одна - Молдова, наш Дом и 
наша Земля. 

 Оjovan Nadejda, 
 Liceul № 3, cl. 12 A, or. Drochia

Diplomă de gradul I

Известно, что социально-экономическое развитие страны зависит от политиче-
ской активности граждан, как на национальном, так и на местном уровне. Поэтому 
важную роль в жизни каждого гражданина страны играют выборы. Они являются 
формой народовластия, механизмом формирования органов государства, а также 
публичных органов самоуправления граждан. Избирательное право - право граждани-
на избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
управления. Право избирать и быть избранным является основной частью цивили-
зованного образа жизни.

Всем известно, что демократия — это свобода слова, печати, собраний, мнения. 
А право голоса - еще один признак демократии. Конечно же, голос избирателя - это 
способ контроля государственной власти. Путем выборов формируются государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. От осознания этой, казалось 
бы, очевидной истины зависят настоящее и будущее человека, а также страны в 
целом […]

По моему мнению, основная задача, которая стоит перед организаторами вы-
боров и их участниками, заключается в том, чтобы создать у избирателя положи-
тельную мотивацию участия в голосовании. Человек должен быть уверен в том, что 
его голос имеет значение в данном процессе, что посредством своих представителей 
в различных органах власти он участвует в выработке политической воли и управ-
лении делами государства.

В заключении я хотела бы сказать, что необходимо помнить, что изучение пра-
вовых дисциплин, в том числе избирательного права, формирует у подрастающего 
поколения реальное представление о месте и роли права в жизни каждого человека 
и общества. И потому оно будет способствовать становлению гражданского обще-
ства, развитию в человеке нравственных качеств, благодаря которым он будет осо-
знавать важность событий, от которых зависит жизнь всего общества.

Gavaziuc Ecaterina,
Liceul № 3, cl. 12 B, or. Drochia

Diplomă de gradul II
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Votînd, cetăţeanul îşi creează acces la puterea politică şi influenţează activitatea ei pen-
tru următorii patru ani. Rezultatele alegerilor pot schimba raportul de influentă a principa-
lelor partide din stat, pot stabili autoritatea unui singur partid sau pot să aducă în fruntea 
statului un partid de opoziţie. 

E important ca fiecare cetăţean care are dreptul la vot să participe activ la alegeri, fiindcă 
astfel va fi vizibilă părerea întregii societăţi şi în fruntea statului se va situa într-adevăr un 
organ reprezentativ. О problemă importantă în Republica Moldova este pasivitatea tinerilor 
în viaţa publică.

Un cetăţean activ este ca о celulă vie care permite evoluţia sănătoasă a mecanismului 
de conducere. Pentru a spori activitatea politică a tinerilor noştri trebuie startat un amplu 
proces de informare a tinerilor, de educare a unei atitudini corecte, de creare a unui raport 
echitabil dintre tînărul cetăţean şi stat. Seminarele, informarea prin mijloacele mass-media 
şi reintroducerea lecţiilor de drept în şcoală ar duce la majorarea procentului de participare 
la votare în rîndul tinerilor şi, deci, la ridicarea bunăstării societăţii, perfecţionarea activităţii 
sectorului legislativ, executiv şi judiciar şi va avea de ciştigat imaginea statului nostru în faţa 
comunităţii internaţionale […]

Votul fiecăruia contează, aceste cuvinte trebuie să devină un crez pentru fiecare, fiindcă 
a fi un cetăţean activ al unei ţări este о obligaţie pe care о avem nu doar faţă de propria con-
ştiinţă, dar şi faţă de cei care au fost şi faţă de cei care о să fie.

Flocosu Dana, 
Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu”, cl. 12 B,

or. Drochia
Diplomă de gradul III

Doresc ca toţi tinerii să aibă о gîndire lucidă şi posibilitate de a schimba viitorul. Viitorul 
este în mîinile tinerilor, iar educaţia acestora este enorm de importantă în acest sens. Tinerii 
au nevoie de informaţie şi proiecte în care să deprindă poziţia de cetăţean activ […]

A fi cetăţean activ , înseamnă a coparticipa, a-ţi face о alegere bună, deoarece dreptul de 
vot este un drept fundamental fără de care celelalte drepturi îşi pierd semnificaţia. Votul este 
cel mai puternic instrument pe care 1-a avut omul vreodată pentru a învinge nedreptatea.

Alegerile democratice sînt un obiectiv foarte atractiv pentru tineri, anume ei îşi fac cel mai 
mult planuri de viitor, văzîndu-se acolo într-o lume armonioasă, unde guvernează dreptatea 
şă bunăstarea… Şi ca să avem şansa de a construi un asemenea viitor, la alegeri trebuie să 
participe cît mai mulţi adulţi şi cît mai mulţi tineri .

Chistol Varvara, 
Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, cl. 12 B,

or. Drochia
Menţiune

În anul 2007 am participat pentru prima dată la alegerile locale. La început mi se părea 
că votul meu nu contează, că, votînd sau nevotînd, la conducere vor fi oricum cei care au o 
mai mare putere, dar după ce am votat, părerea mea s-a schimbat radical. Cînd am ieşit din 
sala de vot, le spuneam tuturor „Astăzi am votat! Votul meu contează!” […]

Părerea mea este că în ziua de azi tinerii ar trebui să se implice la modul serios atunci 
cînd este vorba de alegeri, deoarece ei sînt viitorul ţării.

Postovan Alina, cl. 12
L.T. „M. Eminescu”, or. Drochia

Menţiune
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Corneliu PASAT
Consultant, Secţia educaţie civică,
training-uri şi secretariat

În semestrul doi al anului 2008 Comisia Electo-
rală Centrală a primit un şir de invitaţii pentru par-
ticipare la diferite măsuri organizate peste hotarele 
ţării. Comisia a dat curs doar la unele dintre ele, 
deoarece în această perioadă toate eforturile au 
fost şi sînt depuse pentru pregătirea de alegerile 
parlamentare din 2009. Atenţia Comisiei Electo-
rale Centrale a fost orientată spre colaborarea cu 
autorităţile publice centrale şi locale, ONG-uri şi 
instituţiile internaţionale în ve-
derea organizării şi desfăşură-
rii în Republica Moldova a mai 
multor seminare, conferinţe, în-
truniri, workshop-uri ce au avut 
ca obiectiv îmbunătăţirea legis-
laţiei electorale şi calităţii profe-
sionale a tuturor participanţilor 
la procesul electoral; aplicarea 
celor mai performante practici 
şi standarde europene şi solu-
ţionarea tuturor problemelor ce 
ar împiedica desfăşurarea unui 
scrutin democratic. Astfel, CEC 
nu a avut posibilitate să partici-
pe la mai multe acţiuni, ca de 
exemplu: masa rotundă cu ge-
nericul „Activitatea misiunii de 
observatori din partea CSI la 
alegerile din statele-membre ale 
CSI din 2008”; Programul IFES 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor prezidenţiale 
din SUA (1-5 noiembrie 2008); 
monitorizarea alegerilor locale din Bosnia-Herzego-
vina (5 octombrie 2008) şi a celor prezidenţiale din 
Azerbaidjan (15 octombrie 2008). 

Pentru Republica Moldova obţinerea asisten-
ţei tehnice din partea organizaţiilor internaţionale 
reprezintă un suport important în implementarea 
principiilor democratice în toate sferele de activita-
te. Astfel, în perioada 23-28 iunie 2008, secretarul 
Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan s-a de-
plasat în capitala Mozambicului, Maputo, unde a 
participat la cea de a cincea ediţie a training-ului 
comun al Comisiei Europene şi PNUD privind apli-
carea unei asistenţe electorale eficiente. Acţiunea 
a presupus analiza politicilor şi procedurilor UE/CE 
şi UN/PNUD privind evaluarea, formularea, apro-

Evenimente la care a participat Comisia Electorală Centrală: 
misiuni de monitorizare, schimb de experienţă, conferinţe

barea, implementarea şi monitorizarea proiectelor 
de asistenţă electorală. În cadrul seminarelor au 
fost discutate teme concrete cu exemplificări pe 
diferite state. Obiectivul final al training-ului a fost 
intensificarea colaborării între Comisia Europeană 
şi PNUD privind implementarea proiectelor de asis-
tenţă electorală.

Un aspect important al activităţii de colaborare 
internaţională a Comisiei Electorale Centrale con-
stituie relaţiile bilaterale cu instituţiile omoloage din 
alte state. În cadrul acestora se realizează schim-
buri de experienţă în domeniul evoluţiei procesului 
electoral, aplicării şi modificării legislaţiei electorale. 

O altă direcţie în activitatea de 
colaborare o constituie parti-
ciparea CEC la misiunile de 
monitorizare a alegerilor, des-
făşurate în alte state. 

Pentru atingerea obiecti-
velor sus-menţionate, în pe-
rioada 22-25 august 2008 o 
delegaţie a Comisiei Electo-
rale Centrale s-a deplasat la 
Riga (Letonia), pentru a moni-
toriza referendumul legislativ. 
Participarea la desfăşurarea 
referendumurilor din alte ţări 
suscită interes major pentru 
Republica Moldova, deoarece 
practica noastră în acest do-
meniu este foarte restrînsă. 
Delegaţia a vizitat 8 secţii de 
votare din capitala Letoniei, 
Riga, şi 4 secţii de votare din 
oraşul Iurmala. Referendumul 
a decurs într-o atmosfera cal-
mă şi organizată, iar încălcări 

esenţiale, care ar fi putut influenţa rezultatul acestu-
ia, nu au fost semnalate. În cadrul vizitei, reprezen-
tanţii CEC au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de 
modalitatea de întocmire şi aplicare a Registrului 
electronic al alegătorilor, operaţiune care urmează 
să fie implementată şi în Republica Moldova la ale-
gerile parlamentare din 2009. O altă vizită de acest 
gen a fost întreprinsă în statul vecin România, unde 
la 30 noiembrie 2008 au avut loc alegerile parla-
mentare. Programul a cuprins vizite la secţiile de 
votare şi participarea la întîlniri cu oficialii electorali 
de la Autoritatea Electorală Permanentă a Româ-
niei şi la Biroul Electoral Central. Colegii noştri şi-
au împărtăşit experienţa lor privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, problemele cu care se con-
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fruntă, precum şi modalitatea de operare şi control 
a finanţării concurenţilor electorali de către organul 
electoral central, activitate care din 2009 va fi apli-
cată şi în Republica Moldova.

Comisia Electorală Centrală, deţinînd calitatea 
de membru al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Eu-
ropa (ACEEEO), a participat şi anul acesta la Con-
ferinţa anuală a acestei instituţii, care s-a desfăşu-
rat la Constanţa (România), în perioada 10-14 sep-
tembrie. Chiar dacă instituţia a fost concepută drept 
una europeană, activităţile organizate de ea tind să 
obţină, din an în an, un caracter global. Acest lucru 
se datorează tematicii interesante, seriozităţii abor-
dării lor şi rezultatelor obţinute. Astfel, lista statelor-
membre s-a extins în Asia, iar anul acesta, pe lîngă 
delegaţiile statelor-membre ACEEEO, au mai parti-
cipat şi oficiali din partea Mexicului, Marii Britanii şi 
reprezentanţi ai IFES, Comisiei de la Veneţia, Inter-
national IDEA, Everyone Counts Inc., Scytl Secure 
Electronic Voting, INDRA SISTEMAS SA, SysTest 
Labs. Tematica conferinţei a fost axată pe practica 
diferitelor state şi evidenţierea celor mai bune prac-
tici internaţionale în domeniul asigurării securităţii 
alegerilor, siguranţei şi autenticităţii documentaţiei 
electorale de către organele de forţă (poliţia). În 
paralel, a fost organizată şi o expoziţie la care au 
fost expuse cele mai avansate tehnologii şi echipa-
mente pentru asigurarea desfăşurării unui proces 
electoral securizat, liber şi corect. Cu acest prilej în 
componenţa delegaţiei moldoveneşti a fost inclus 
şi un colaborator al Ministerului Afacerilor Interne. 
La conferinţă a mai participat şi un reprezentant al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care împreună cu 
omologul său din Republica Ungară au lansat un 
proiect privind crearea unei Reţele Ştiinţifice Inter-
naţionale a Alegerilor, care va oferi studii şi reco-
mandări privind cele mai importante aspecte ale 
procesului electoral.

Pe lîngă tematica de bază, reprezentanţii sta-
telor-membre ACEEEO au susţinut comunicări 
privind experienţa lor de organizare şi desfăşura-
re a alegerilor şi referendumurilor în anul 2008, au 
prezentat rapoarte privind instruirea funcţionarilor 
electorali şi au elaborat recomandări pentru îmbu-
nătăţirea sistemului electoral din fiecare ţară parti-
cipantă. La finalul conferinţei a avut loc o şedinţă 
a consiliului executiv al ACEEEO pentru alegerea 
preşedintelui organizaţiei, stabilirea ordinii de zi 
pentru sesiunea Adunării Generale a ACEEEO şi 
şedinţa Adunării Generale la care a fost prezentat 
un raport al lucrărilor efectuate pe parcursul anu-
lui 2008, a fost adoptat planul de lucru pentru anul 
2009 şi a fost determinată tematica şi locul desfă-
şurării conferinţei ACEEEO în 2009 şi 2010. Tot în 

cadrul conferinţei a fost semnat un acord bilateral 
de colaborare între Comisia Electorală Centrală a 
Republicii Moldova şi Comisia Electorală Centrală 
a Bosniei-Herzegovina.

Acceptînd invitaţia remisă de către Consiliul 
Europei prin intermediul Guvernului Republicii Mol-
dova, Comisia Electorală Centrală l-a delegat pe 
secretarul său, Iurie Ciocan, în cadrul delegaţiei 
Moldovei la „Forumul pentru Viitorul Democraţiei”, 
organizat în perioada 15-17 octombrie 2008 la Ma-
drid (Spania). „Forumul pentru Viitorul Democraţi-
ei” a fost instituit la Summit-ul Şefilor de State şi 
Guverne ale Consiliului Europei (CoE) din 2005 ca 
o platformă pentru consolidarea democraţiei, liber-
tăţilor politice şi a participării civice prin intermediul 
schimbului de idei, informaţii şi exemple privind 
cele mai bune practici din statele-membre, la care 
participă exponenţi atît din sectorul guvernamental, 
cît şi din partea societăţii civile şi a cercurilor acade-
mice, în funcţie de tematica aleasă. La finalul sesi-
unii sînt elaborate recomandări care vor sta la baza 
agendei de lucru a Consiliului Europei în domeniul 
democraţiei.

Lucrările forumului din acest an au fost con-
sacrate implementării democraţiei electronice, 
dezbaterile fiind axate pe utilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicare (ICT) în vederea 
dinamizării proceselor democratice şi creării noilor 
spaţii pentru informare, deliberare, consultare şi 
negociere între guvern şi cetăţeni, precum şi între 
cetăţeni. Tematica forumului este foarte actuală 
pentru Republica Moldova, în contextul implemen-
tării în perioada 2009-2013 a Sistemului informaţi-
onal automatizat „Alegeri”.

Participanţii la sesiune au avut prilejul să abor-
deze atît oportunităţile oferite de tehnologiile in-
formaţionale la dezvoltarea unor practici noi pe 
lîngă formele tradiţionale de participare politică, 
cît şi riscurile democraţiei electronice. Sesiunea 
enunţată a întrunită peste 400 de participanţi, 
printre care parlamentari, oficiali guvernamentali, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale, ai 
organizaţiilor neguvernamentale, academicieni şi 
experţi în materie. 

Pe lîngă lucrările plenare, participanţii au fost 
divizaţi în 6 ateliere de lucru, în cadrul cărora au 
fost dezbătute subiecte vizînd ICT într-o demo-
craţie participativă; democraţia electronică la nivel 
local şi regional; ICT în procesele elecorale; rolul 
mass-media în promovarea participării democratice 
prin utilizarea ICT; evoluţiile în domeniul guvernării 
electronice din lume etc. Forumul de anul viitor este 
planificat să se fesfăşoare în Ucraina şi va viza pro-
blematica sistemelor electorale.


