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Anul 2009 a fost unul dificil pentru Comisia Electorală 
Centrală. Au avut loc alegeri parlamentare la 5 aprilie 2009, 
renumărarea voturilor după 5 aprilie şi alegeri parlamentare 
anticipate la 29 iulie 2009.  

Comisia Electorală Centrală şi-a concentrat eforturile asupra 
organizării alegerilor cu maximă responsabilitate. Trebuie să 
recunoaştem că am lucrat într-o atmosferă încordată.  

 După alegerile din 5 aprilie preşedintele ţării nu a fost ales, 
din acest motiv preşedintele în exerciţiu a dizolvat Parlamentul de 
legislatura a XVII-a, numind alegeri anticipate. Acestea s-au 
desfăşurat la 29 iulie.  

Misiunile de monitorizare au apreciat ambele scrutine din 
2009 în Republica Moldova ca fiind democratice şi desfăşurate în 
general într-un mediu pluralist. În opinia acestora, Comisia 
Electorală Centrală a activat de o manieră transparentă şi 
profesionistă.  

Pe parcursul anului Comisia Electorală Centrală a organizat 
două ample campanii de mobilizare a electoratului, fiind utilizate 

în acest scop nu numai posibilităţile care le oferă radioul şi televiziunea, dar şi reţeaua Internet, 
telefonia mobilă, precum şi publicitatea stradală. Sloganul „Votul tău contează” lansat de Comisia 
Electorală Centrală a vizat importanţa participării la votare.  

În premieră cu suportul partenerilor de la Consiliul Europei, PNUD şi IFES Comisia Electorală 
Centrală a desfăşurat un proces de analiză post-electorală a scrutinelor parlamentare din 5 aprilie şi 29 
iulie, care a cuprins mai multe evenimente. Au avut loc două seminare unde funcţionarii electorali ce 
au activat în organele electorale inferioare, reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale, 
precum şi reprezentanţii PNUD, IFES şi ai Consiliului Europei şi-au expus opiniile faţă de modul în 
care au decurs alegerile şi au propus soluţii de remediere a problemelor.  

A încheiat procesul de analiză post-electorală o conferinţă internaţională la care participanţii şi-
au prezentat concluziile şi au înaintat recomandări concrete pentru perfecţionarea legislaţiei şi a 
procedurilor electorale. Ca rezultat a fost elaborat un proiect al modificărilor la Codul electoral, care 
va fi supus discuţiilor. 

Deşi în legătură cu alegerile din acest an s-au produs evenimente tensionate, Comisia Electorală 
Centrală a avut capacitatea de a promova politici corecte. Prin campania de mobilizare a electoratului 
credem că am contribuit la educarea unor alegători conştienţi şi informaţi. Sperăm că odată cu 
acumularea experienţei, va creşte nivelul de cultură civică a electoratului, ceea ce se va manifesta prin 
participarea cu mai multă competenţă în alegerile ulterioare.  

Vă urăm succes. 
 
 
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale  
Eugeniu ŞTIRBU 

Eugeniu Ştirbu, Preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale 
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I. Alegerile parlamentare din anul 2009 
 

Activitatea Comisiei Electorale Centrale privind perfecţionarea listelor electorale 
pe parcursul anului 2009 

 
 

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

Lista electorală este un document oficial 
ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care 
domiciliază pe teritoriul unei secţii de votare1. 
Conform Codului electoral, obligaţiunea de a 
întocmi lista electorală şi de a înscrie în ea toate 
datele necesare, cum ar fi numele şi prenumele, 
anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul 
actului de identitate al alegătorului, este pusă în 
sarcina primăriei. Tot primăria precizează lista 
electorală şi o transmite biroului electoral 
pentru verificare şi introducerea modificărilor 
în caz de necesitate2. În acest context, Comisia 
Electorală Centrală la începutul fiecărei 
campanii electorale adoptă un model al listei 
electorale de care se conduc toate primăriile şi 
care asigură aplicarea unanimă a prevederilor 
Codului electoral pe teritoriul ţării.   

Astfel, în februarie 2009 Comisia 
Electorală Centrală a elaborat şi adoptat pentru 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 un 
model al listei electorale de bază şi al celei 
suplimentare în care trebuiau incluse numele, 
prenumele, anul naşterii, seria şi numărul 
actului de identitate, domiciliul alegătorului, 
precum şi reşedinţa, termenul ei de valabilitate, 
semnătura alegătorului, fiind prevăzută şi o 
rubrică pentru note3. Aceste date cu privire la 

                                                 
1 Art. 1 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997 
cu modificările ulterioare  
2 Art. 39, 40 din Codul electoral 
3 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2046 din 
02.02.2009  „Cu privire la aprobarea modelelor 

alegător sînt exhaustive pentru a reflecta că 
alegătorul cu drept de vot este legal inclus în 
lista electorală, motivul excluderii (spre 
exemplu, în cazul prezentării certificatului de 
deces) şi pentru a arăta dacă alegătorul a votat. 

Totodată, luînd în considerare experienţa 
acumulată de către Comisia Electorală Centrală 
pe parcursul anilor precedenţi, precum şi din 
necesitatea responsabilizării membrilor 
birourilor în ceea ce priveşte corectitudinea şi 
perfecţionarea listelor electorale,  de asemenea, 
conducîndu-se de recomandările Misiunii de 
Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO4, după 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 şi în 
vederea organizării la un nivel mai înalt a 
alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 
2009, Comisia Electorală Centrală a întreprins 
un şir de măsuri pentru a îmbunătăţi atît 
calitatea întocmirii listelor, cît şi conţinutul lor.  

În acest sens, în hotărîrea prin care se 
stabilea termenul de organizare şi modul de  
întocmire a listelor electorale5, a fost pentru 
prima dată prevăzută şi procedura transmiterii 
lor către CEC în format electronic cu scopul 
efectuării controlului asupra calităţii lor şi 
acordării suportului metodologic primăriilor în 

                                                                              
documentelor electorale pentru alegerile Parlamentului 
Republicii Moldova din 5 aprilie 2009”  
4 Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor 
OSCE/BIDDO asupra alegerilor parlamentare în 
Republica Moldova din 05.04.2009 
5 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2555 din 
09.06.2009 „Cu privire la întocmirea listelor electorale” 
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caz de necesitate. Această procedură a permis 
verificarea la distanţă a calităţii întocmirii 
listelor electorale în fiecare primărie, 
identificarea problemelor şi înlăturarea lor la 
timp, ţinerea evidenţei asupra prezentării lor la 
CEC şi conlucrarea mai strînsă între organele 
administraţiei publice locale6. Analiza listelor 
făcută la un nivel centralizat a 
demonstrat că mecanismul propus de 
Comisia Electorală Centrală este 
corect şi eficient.    

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

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

În aceeaşi ordine de idei, un pas important 
în vederea responsabilizării membrilor 
birourilor electorale ale secţiilor de votare a 
prezentat adoptarea unui nou model al listei 
electorale de bază şi celei suplimentare pentru 
alegerile din 29 iulie 20097. Pe lîngă rubricile 
anterioare, în lista electorală au fost introduse 
trei speciale: „Numele, prenumele şi semnătura 
membrului biroului electoral responsabil de 
eliberarea buletinelor de vot”, „S-au eliberat în 
total buletine de vot” şi „Menţiuni speciale”. 
Introducerea acestor rubrici a permis protejarea 
datelor din listă, excluderea dubiilor privind 
conţinutul ei şi, în general, a făcut ca membrii 
biroului electoral să fie mai responsabili faţă de 
corespunderea listelor cerinţelor legale. 

Tot în acest context şi cu acest scop a fost 
completat Regulamentul cu privire la 
activitatea birourilor electorale ale secţiilor de 

                                                 
6 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2713 din 
08.07.2009 „Privind prezentarea listelor electorale” 
7 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2638 din 
23.06.2009  „Cu privire la aprobarea modelelor listelor 
electorale (de bază) şi suplimentare pentru alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009” 

votare8 cu noi prevederi care stabileau că 
anterior zilei votării biroul electoral al secţiei 
de votare trebuie să adopte o hotărîre privind 
repartizarea între membrii biroului electoral a 
listelor electorale de care aceştia vor fi 
responsabili în ziua votării, procedura 
îndeplinirii noilor rubrici, precum şi o 

prevedere conform căreia înscrierile în lista 
suplimentară pot fi făcute exclusiv de către 
secretarul biroului electoral al secţiei de 
votare9. 

Aceste modificări au avut ca finalitate 
îmbunătăţirea modalităţii de folosire a listelor 
electorale în ziua alegerilor şi au perfecţionat 
procesul electoral. 

Rezultatele pozitive ale măsurilor 
întreprinse de către Comisia Electorală Centrală 
pentru organizarea alegerilor parlamentare 
anticipate referitor la listele electorale se pot 
vedea analizînd numărul de alegători încluşi în 
listele suplimentare. În comparaţie cu alegerile 
parlamentare din 5 aprilie 2009, cînd în listele 
suplimentare au fost incluse 117 mii 794 
persoane sau 4,55% din numărul total de 
alegători, la alegerile parlamentare din 29 iulie 
2009 acest număr a constituit 105 mii 223 de 
persoane sau 4%, deci cu 12 571 de persoane 

                                                 
8 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.396 din 
14.12.2006 
9 Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2585 din 
18.06.2009 şi nr. 2640 din 23.06.2009 „Privind 
completarea Regulamentului cu privire la activitatea 
birourilor electorale ale secţiilor de votare”  
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Secţie de votare constituită peste hotarele R.Moldova. 
Alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. 

mai puţin, în special aceste cifre s-au micşorat 
la municipiul Chişinau şi raioanele Orhei, 
Drochia, Ungheni, unde în listele suplimentare 
au fost incluşi cu aproximativ 5 mii, 2 mii şi, 
respectiv, cîte o mie de alegători mai puţin 

decît la alegerile din 5 aprilie.  
Ţînînd cont de aceste cifre, precum şi de 

referinţele făcute de observatorii naţionali şi cei 
internaţionali10 privind activitatea ce ţine de 
listele electorale, se observă o tendinţă pozitivă 
în această direcţie. 

Este evident că rămîn şi anumite rezerve 
în privinţa calităţii listelor electorale asupra 
cărora Comisia Electorală Centrală va lucra în 
continuare pentru a înlătura neajunsurile.  Spre 
exemplu, cu scopul precizării continue a listelor 
electorale şi introducerii în ele a datelor din 
listele suplimentare, Comisia Electorală 
Centrală a adoptat recent modificări la 
Regulamentul privind organizarea şi 
                                                 
10 Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor 
OSCE/BIDDO asupra alegerilor parlamentare anticipate 
în Republica Moldova din 29.07.2009 

funcţionarea Arhivei Comisiei11 prin care s-a 
stipulat că după alegeri sau referendumuri 
listele electorale se vor transmite judecătoriilor 
unde se vor păstra 6 luni, după care vor fi 
transmise înapoi primăriilor care le-au 

întocmit12. În comparaţie cu practica 
precedentă, cînd listele se 
transmiteau la judecătorie şi după 6 
luni se nimiceau, această modificare 
va permite efectuarea precizărilor 
necesare la timp, va duce la 
diminuarea considerabilă a numărului 
de alegători incluşi în listele 
suplimentare şi ridicarea calităţii 
întocmirii listelor electorale de bază. 

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nadejda MAZUR, 
Consultant superior, Secţia alegeri şi 
referendumuri 

 

                                                 
11 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1917 din 
21.10.2008 
12 Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2972 din 
27.10.2009 
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Codul electoral al Republicii Moldova 

Soluţionarea contestaţiilor şi petiţiilor în perioada  
alegerilor parlamentare din anul 2009 

 
 „Pentru a aplica eficient prevederile dreptului electoral, 

posibilitatea de contestare a incapacităţii de a respecta legislaţia 
electorală în faţa unei instanţe de apel trebuie să fie garantată.” 

(Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de 
Comisia de la Veneţia la 18-19 octombrie 2002)  

 
Examinarea contestaţiilor reprezintă o 

instituţie importantă în cadrul procesului 
electoral şi o responsabilitate atît a organelor 
electorale, cît şi a instanţelor de judecată.  
 Situaţii de conflict între participanţii la 
relaţiile de drept electoral sînt inevitabile în 
cursul oricărei campanii electorale. Motivele 
apariţiei litigiilor electorale 
pot fi diverse: de exemplu, 
comiterea unor încălcări  cu 
caracter electoral sau 
interpretarea neunivocă a 
legii electorale de diferiţi 
subiecţi de drept. 
 Desfăşurarea 
alegerilor implică exercitarea 
unui şir de drepturi şi 
obligaţii ale actorilor 
electorali, realizarea cărora 
necesită a fi garantată de stat. 
În acest context, în cazul în 
care o persoană se consideră 
lezată în drepturile sale ea 
poate contesta faptele pe care 
le presupune a fi ilegale. 
Codul electoral stabileşte la 
Capitolul 12 „Proceduri 
judiciare” cerinţele pentru 
depunerea contestaţiilor cu 
privire la încălcarea prevederilor ce ţin de 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Potrivit 
art. 65, „Alegătorii şi concurenţii electorali pot 
contesta acţiunile (inacţiunile) şi hotărîrile 
consiliilor şi birourilor electorale, acţiunile 
(inacţiunile) concurenţilor electorali în organele 
electorale, respectînd ierarhia sistemului 
organelor electorale, şi în instanţele de 
judecată.” În sensul prevederilor menţionate, 
dreptul de a depune o contestaţie îl au atît 
alegătorii, cît şi concurenţii electorali, iar 
obiectul contestaţiei pot fi: 

- acţiunile sau inacţiunile 
organelor electorale; 
- hotărîrile organelor electorale; 

- acţiunile sau inacţiunile 
concurenţilor electorali. 
La fel, o cerinţă obligatorie pentru o 

contestaţie o constituie faptul că aceasta trebuie 
să conţină motivele ce o generează, probele, 
semnătura şi datele de identitate ale persoanei 
care o depune (art.65 alin.(2)) şi necesită a fi 

depusă în termen de 3 zile 
de la data săvîrşirii 
acţiunii sau adoptării 
hotărîrii (art.66 alin.(1)). 

Luînd în 
considerare delimitarea în 
timp a campaniei 
electorale, Codul 
electoral prevede termene 
restrînse pentru 
soluţionarea litigiilor 
electorale apărute. 
Potrivit art.67, 
contestaţiile privind 
acţiunile şi hotărîrile 
consiliilor electorale de 
circumscripţie şi ale 
birourilor secţiilor de 
votare se examinează de 
organele electorale sau 
instanţele de judecată în 
termen de 3 zile de la 

depunere, iar cele asupra acţiunilor şi 
hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale, în 
perioada electorală, se examinează în termen de 
5 zile de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua 
alegerilor. 

Pe parcursul perioadei electorale pentru 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, la 
Comisia Electorală Centrală au fost depuse de 
către concurenţii electorali 186 de contestaţii. 
Asupra a 107 contestaţii Comisia a adoptat 91 
de hotărîri. Din numărul contestaţiilor depuse 
13 au fost admise integral, 31 admise parţial, 
iar 63 au fost respinse ca fiind neîntemeiate sau 
din lipsă de probe.  
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Comparativ, în perioada electorală 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 
iulie 2009, concurenţii electorali au depus la 
Comisia Electorală Centrală 74 de contestaţii. 
Este de menţionat că la începutul campaniei 
electorale pentru aceste alegeri la Comisia 
Electorală Centrală nu s-au depus contestaţii, 
întrucît Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile în noul 
Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova, 
aprobat prin hotărîrea nr. 2641 din 23 iunie 
2009, stabilea la pct.9 că „litigiile referitoare la 
reflectarea campaniei electorale  în mijloacele 
de informare în masă apărute între concurenţii 
electorali, precum şi intre concurenţii electorali 
şi instituţiile de informare în masă sînt 
soluţionate de către instanţa de judecată”. 
Ulterior, acest punct a fost parţial anulat prin 
Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 6 iulie 
2009.  

Astfel, asupra a 50 de contestaţii 
Comisia a adoptat 37 de hotărîri. Dintre aceste 
contestaţii, 3 au fost admise integral, 15 admise 
parţial, iar 27 au fost respinse ca fiind 
neîntemeiate sau din lipsă de probe. În privinţa 
a 5 contestaţii s-a luat act prin hotărîre, ele fiind 
transmise spre soluţionare organelor 
competente. 
 În cadrul examinării contestaţiilor 
Comisia Electorală Centrală a constatat 
următoarele încălcări ale Codului electoral şi 
dispoziţiilor regulamentare: 

- uzarea de resurse administrative sau 
realizarea atribuţiilor de serviciu în condiţiile 
suspendării din funcţie, pe perioada campaniei 
electorale (art.13 alin.(3)); 

- efectuarea agitaţiei electorale de către 
membrul consiliului electoral de circumscripţie 
(art.32 alin.(7)); 

-  finanţarea indirectă de către 
organizaţii străine a campaniei electorale 
(art.36 alin.(1)); 

- comandarea/difuzarea materialelor 
electorale publicitare în favoarea concurenţilor 
electorali fără acordul concurenţilor electorali 
şi cu mijloace financiare care nu au fost virate 
pe contul „Fond electoral” al concurenţilor 
respectivi (art.38 alin.(6)); 

- distribuirea de bunuri materiale gratis 
alegătorilor (art.38 alin.(7)); 

- nereflectarea tuturor cheltuielilor din 
campania electorală în rapoartele financiare 
prezentate la Comisia Electorală Centrală 
(art.38 alin.(8)); 

- încălcarea principiului egalităţii 
concurenţilor electorali în campania electorală 
consfinţit la art. 46 din Codul electoral;  

- efectuarea agitaţiei electorale cu 
încălcarea normelor etice (art.47 alin.(1)); 

- difuzarea materialelor publicitare, a 
reportajelor televizate despre activitatea 
concurenţilor electorali sau cu participarea 
acestora din rîndul conducătorilor de rang 
republican sau raional, în perioada desfăşurării 
dezbaterilor electorale, în afara timpului de 
antenă gratuit (art. 47 alin. (4)); 

- difuzarea/publicarea materialelor 
electorale publicitare fără indicarea datei 
tipăririi, tirajului materialului sau a denumirii 
tipografiei care l-a tipărit (art. 47 alin. (5)); 

- difuzarea materialelor publicitare 
electorale în afara rubricii „Electorala 2009” şi 
publicarea materialelor electorale în afara 
rubricii „Electorala 2009” şi fără a fi însoţite de 
nota „achitat din fondul electoral” (art. 47 alin. 
(7) din Codul electoral şi pct.27 din 
Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 
2009 în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova); 

- difuzarea/distribuirea materialelor 
electorale al căror conţinut contravine normelor 
etice (art.47 alin.(12)); 

- efectuarea agitaţiei electorale în ziua 
precedentă zilei alegerilor de către unele 
posturi de televiziune (art.47 alin.(14)); 

- efectuarea sondajelor de opinie privind 
preferinţele politice ale alegătorilor fără 
înştiinţarea prealabilă a Comisiei Electorale 
Centrale (art. 64 alin. (3) din Codul electoral 
şi pct. 27 din Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile în noul 
Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova); 

- difuzarea reportajelor şi a unor emisiuni 
de talk-show, cu încălcarea pct.17 şi 18 din 
Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 
2009 în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova, în care apăreau persoane 
care deţineau posturi de răspundere în 
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Numărarea voturilor şi totalizarea 
rezultatelor alegerilor. 

administraţia publică şi erau angajate în 
campania electorală; 

- includerea publicităţii electorale în 
buletinele de ştiri, emisiunile informative 
contrar pct. 22 din Regulamentul privind 
reflectarea campaniei electorale la alegerile în 
 noul Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele 
de informare în masă din Republica Moldova; 

- difuzarea unor spoturi publicitare cu 
utilizarea materialelor de arhivă fără ca acestea 
să fie însoţite de menţiunea video sau audio 
respectivă („arhivă”), utilizarea acestor 
materiale cu denaturarea sensului lor iniţial 
(pct. 24 din Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile în noul 

Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova); 

- neachitarea în avans a plăţii pentru 
plasarea publicităţii electorale în mijloacele de 
informare în masă (pct.33 din Regulamentul 
privind reflectarea campaniei electorale la 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în 
mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova); 

- difuzarea spoturilor de publicitate cu 
imagini ce reprezintă instituţiile Parlamentului, 
Preşedinţiei, Guvernului sau altor edificii ale 
administraţiei publice, cu imagini reprezentînd 
simbolurile naţionale ale Republicii Moldova 
sau ale altor state (pct. 12 din Regulamentul 
privind reflectarea campaniei electorale la 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în 
mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova şi, respectiv, pct. 36 din 
Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile în noul Parlament din 29 
iulie 2009 în mijloacele de informare în masă 
din Republica Moldova). 

Prin hotărîrile Comisiei Electorale 
Centrale privind soluţionarea contestaţiilor au 
fost avertizaţi unii concurenţi electorali asupra 
încălcării prevederilor Codului electoral. La fel, 
au fost anulate în parte sau integral unele 
hotărîri ale consiliilor electorale; obligaţi unii 
concurenţi electorali să includă cheltuielile 
legate de campanie în contul „fondului 
electoral”; obligaţi unii concurenţi electorali de 
a retrage din grila de emisie unele materiale 

publicitare; a fost interzis unor concurenţi 
electorali să distribuie unele materiale 
electorale publicitare; atenţionate unele 
publicaţii periodice şi unele instituţii ale 
audiovizualului asupra necesităţii 
respectării legislaţiei electorale.  

Totodată, în perioada celor două 
campanii electorale la Comisia Electorală 
Centrală au parvenit 30 de petiţii şi 
plîngeri din partea alegătorilor, în special 
referitoare la modalitatea de înregistrare a 
candidaţilor în alegeri; deschiderea 
secţiilor de votare peste hotarele ţării; 
modalitatea de votare a cetăţenilor care nu 
au înregistrare la domiciliu; modalitatea de 
votare a studenţilor; reflectarea campaniei 

electorale de către unele instituţii ale 
audiovizualului; înregistrarea candidaţilor în 
alegeri; colectarea semnăturilor în susţinerea 
candidatului independent; întocmirea listelor 
electorale; explicarea unor proceduri electorale 
şi aplicarea legislaţiei electorale, la care s-a 
răspuns solicitanţilor conform prevederilor 
Codului electoral.  

Cu soluţionarea contestaţiilor în perioada 
electorală sînt abilitate şi instanţele 
judecătoreşti. Potrivit art. 66-67 din Codul 
electoral, contestaţiile privind acţiunile şi 
hotărîrile birourilor electorale ale secţiilor de 
votare şi ale consiliilor electorale de 
circumscripţie se depun, în termen de 3 zile, la 
instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se 
află biroul sau consiliul respectiv. În ceea ce 
priveşte contestaţiile privind acţiunile şi 
hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, ele se 
depun, în termen de 5 zile, la Curtea de Apel 
Chişinău. Instanţele de judecată examinează 
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contestaţiile în conformitate cu prevederile 
Codului electoral, Codului de procedură civilă 
şi Legii contenciosului administrativ. 

În alegerile din anul 2009 unele hotărîri 
ale Comisiei Electorale Centrale au fost 
contestate în instanţa de judecată. Astfel, în 
perioada electorală la alegerile parlamentare 
din 5 aprilie 2009 au fost contestate 27 de 
hotărîri, iar la cele anticipate din 29 iulie 2009 
au fost contestate 26 de hotărîri. S-au depus 
contestaţii şi asupra a 5 răspunsuri prin 
scrisoare ale Comisiei. În total, prin decizie 
judecătorească au fost anulate integral 5 
hotărîri şi parţial 2 hotărîri. Celelalte hotărîri 
contestate au fost menţinute în vigoare prin 
hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Soluţionarea unui litigiu electoral poate 
duce la descoperirea unor încălcări ale 
legislaţiei electorale, impunerea organelor 
electorale de a înlătura anumite erori care pot 

genera încălcări electorale sau chiar la 
declararea nulă a alegerilor (de către Curtea 
Constituţională în cazul alegerilor parlamentare 
şi de către instanţa de judecată în cazul 
alegerilor locale). 

Contestaţiile şi, implicit, litigiile în 
procesul electoral sînt inerente şi aceasta nu 
înseamnă că ceva nu merge bine, ci, 
dimpotrivă, că există transparenţă, libertate de 
exprimare şi că soluţionarea corectă şi la timp a 
acestora va contribui la desfăşurarea unor 
alegeri democratice şi la realizarea justiţiei în 
general.  

De corectitudinea examinării litigiilor 
electorale depinde şi cum vor fi clasate 
alegerile pe scara aprecierii drept libere şi 
corecte.  
 
 

 
 
Corina BORZIN, şef, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul 
Ludmila BÎRSA, consultant, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul 
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Instruirea funcţionarilor electorali la alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 

Instruirea funcţionarilor electorali 
 
 

Odată cu proclamarea independenţei 
Republica Moldova a iniţiat diverse acţiuni de 
democratizare a societăţii. Se întreprind eforturi 
consolidate în vederea racordării legislaţiei 
Republicii Moldova la cea a Uniunii Europene. 
Unul dintre accentele pe care UE le pune în 
relaţia sa cu Republica Moldova este 
organizarea şi desfăşurarea unor alegeri libere 
şi corecte. Organizarea şi desfăşurarea de 
alegeri libere şi corecte poate avea loc doar cu 
persoane bine instruite. Un sistem modern şi 
eficient de administrare şi desfăşurare a 
alegerilor se bazează pe competenţa 
funcţionarilor electorali, ceea ce presupune un 
proces eficient de instruire şi un cadru 
instituţional consolidat. În acest context 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor 
electorali reprezintă o necesitate stringentă. 

În domeniul instruirii, Comisia Electorală 
Centrală a elaborat şi definitivat rezerva 

funcţionarilor electorali, iar în conformitate cu 
art. 22 lit. (e) din Codul electoral, CEC ţine  
evidenţa cadrelor care au participat la 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, inclusiv 
a lucrătorilor calificaţi care pot fi desemnaţi în 
consiliile electorale de circumscripţie şi în 
birourile electorale ale secţiilor de votare. 
Comisia a aprobat,  prin hotărîrea nr.1765 din 8 

iulie 2008, Strategia de instruire a 
funcţionarilor electorali şi educaţie civică a 
alegătorilor pentru anii 2008 – 2013, prin 
aceasta stabilind priorităţi şi mecanisme care să  

 
 
asigure îmbunătăţirea continuă a 

cunoştinţelor şi abilităţilor funcţionarilor 
electorali.   

Atît în alegerile parlamentare din 5 aprilie 
2009, cît şi în cele anticipate din 29 iulie 2009, 
Comisia Electorală Centrală a realizat activităţi 
de instruire a funcţionarilor electorali prin 
intermediul seminarelor pentru preşedinţii, 
vicepreşedinţii şi secretarii tuturor birourilor 
electorale ale secţiilor de votare constituite în 
ţară. Instruirea a fost efectuată de către membrii 
CEC şi funcţionarii aparatului Comisiei în 
cadrul următoarelor seminare: 

- pentru secretarii consiliilor raionale (16 
februarie 2009); 

- pentru secretarii, vicepreşedinţii 
şi preşedinţii consiliilor electorale de 
circumscripţie (18 februarie 2009); 

 
 
- de instruire raionale pentru 

reprezentanţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare (16-23 martie 2009); 

- pentru secretarii consiliilor 
raionale (11 iunie 2009); 

- teritoriale cu participarea 
tuturor primarilor unităţilor teritorial-
administrative (16-22 iunie 2009); 

- pentru secretarii, vicepreşedinţii 
şi preşedinţii consiliilor electorale de 
circumscripţie (29 iunie 2009);  

- de instruire raionale pentru 
reprezentanţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare (15-20 iulie 2009).  

 
La seminare au fost abordate principalele 

atribuţii ale birourilor electorale ale secţiilor de 
votare şi modalităţile optime de îndeplinire a 
acestora. Totodată, a fost demonstrat filmul 
instructiv pentru membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare elaborat de către Comisia 
Electorală Centrală împreună cu Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES) 
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cu susţinerea Agenţiei Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţionale (USAID). Filmul 
prezintă activităţile birourilor electorale ale 
secţiilor de votare de pregătire pentru ziua 
alegerilor, precum şi cele specifice zilei 
alegerilor, inclusiv procesul de totalizare a 
rezultatelor votării. Adiţional, cu suportul 
Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 
Electorale au fost organizate training-uri 
raionale cu toţi cei 1987 preşedinţi ai birourilor 
electorale ale secţiilor de votare cu accent pe 
procedurile specifice zilei alegerilor, în speţă 
privind totalizarea rezultatelor votării. Acestea 
din urmă au fost realizate sub formă de exerciţii 
practice. În procesul de instruire au fost 
implicaţi toţi membrii Comisiei Electorale 
Centrale, toţi preşedinţii consiliilor electorale 
de circumscripţie şi 16 formatori contractaţi şi 
pregătiţi de IFES.    
 În ajutorul funcţionarilor electorali a 
fost elaborat Ghidul membrului consiliului 
electoral de circumscripţie şi al biroului 
electoral al secţiei de votare. Ghidul cuprinde 
regulamente, instrucţiuni aprobate de Comisia 
electorală Centrală ce reglementează activitatea 
organelor electorale, modele de documente care 
facilitează considerabil sarcinile funcţionarilor 
electorali privind întocmirea lor, din momentul 
stabilirii datei alegerilor şi pînă la totalizarea 
alegerilor. Capitolul „Întrebări şi răspunsuri” 
din acest Ghid cuprinde explicaţii privind 
organizarea şi asigurarea activităţii organelor 
electorale, soluţii pentru situaţiile de problemă 
ce pot apărea pe parcursul acestei activităţi, la 
numărarea voturilor şi stabilirea rezultatelor 
alegerilor etc. 

Alegerile de succes se bazează pe 
profesionalismul consiliului electoral de 
circumscripţie manifestat prin susţinerea 
birourilor electorale pentru a asigura realizarea 
dreptului de vot al cetăţenilor în corespundere 
cu legea. Astfel, CEC în colaborare cu Fundaţia 
Internaţională pentru Sisteme Electorale 
(IFES), cu susţinerea Agenţiei Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaţionale (USAID), a 
elaborat Îndrumarul pentru consiliile electorale 
de circumscripţie şi Îndrumarul pentru 
birourile electorale ale secţiilor de votare care 
însumează momentele-cheie pe parcursul 
perioadei electorale şi oferă posibilitatea de a 
înţelege mai profund responsabilităţile ce le 
revin funcţionarilor electorali. De asemenea, a 

fost distribuită ca material didactic şi broşura 
Recomandări privind verificarea listelor 
electorale la birourile electorale ale secţiilor 
de votare. Experienţa celor două scrutine 
consecutive din acest an ne-a demonstrat că o 
completare reuşită a organelor electorale cu 
persoane calificate, competente şi responsabile 
reprezintă un factor decisiv în procesul 
electoral. 

În cadrul Strategiei de instruire a 
funcţionarilor electorali şi educaţie civică a 
alegătorilor pentru anii 2008 – 2013, CEC a 
evidenţiat lacunele existente în sistemul de 
instruire al funcţionarilor electorali. Conform 
art.27 alin. (1) şi art.29 alin. (10) din Codul 
electoral, consiliile electorale de circumscripţie 
sînt constituite cu cel puţin 50 de zile, iar 
birourile secţiilor de votare cu cel puţin 20 de 
zile înainte de ziua alegerilor. Prin urmare, 
organele electorale la nivel de raioane, 
municipii, oraşe, comune şi sate se constituie 
abia după începerea campaniei electorale. De la 
constituire, persoanele desemnate ca 
funcţionari electorali trebuie să îndeplinească 
un şir de atribuţii stabilite prin actele normative 
în vigoare şi conform planului calendaristic de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor. Avînd în 
vedere termenele restrînse şi volumul mare de 
muncă devine esenţială  instruirea continuă a 
persoanelor implicate direct în organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor. În acelaşi timp, din 
cauza modului de constituire a organelor 
electorale teritoriale este foarte greu de 
identificat şi de instruit persoanele potenţiali 
funcţionari electorali. Acest lucru creează 
dificultăţi în activitatea organelor electorale 
respective şi implică introducerea unor 
schimbări în ceea ce priveşte instruirea acestor 
persoane. 

Rolul administraţiilor publice locale 
rămîne, indiferent de modalitatea de constituire 
a organelor electorale inferioare, unul extrem 
de important: consiliile raionale, municipale, 
orăşeneşti, comunale şi săteşti desemnează 
membri în consiliile electorale de 
circumscripţie corespunzător. Anume din 
considerentele sus-menţionate, Comisia 
Electorală Centrală desfăşoară o serie de 
activităţi menite să formeze şi perfecţioneze 
pregătirea profesională în domeniul electoral al 
reprezentanţilor administraţiilor publice locale.  
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Instruirea funcţionarilor electorali la alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 

   Locul central în acest 
sens este ocupat de crearea unui 
centru de instruire continuă a 
funcţionarilor electorali. Într-o 
primă etapă acest proiect a fost 
realizat în cooperare cu Asociaţia 
Oficialilor Electorali din Europa 
(ACEEEO), Asociaţia pentru 
Democraţie Participativă 
(ADEPT) cu finanţare de la 
Guvernul Ungariei şi a avut ca 
obiectiv pregătirea 
corespunzătoare a potenţialilor 
funcţionari implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare din 2009.  

În prezent, CEC lucrează 
asupra creării unui astfel de Centru 
pe lîngă Comisia Electorală Centrală 
care ar contribui la eliminarea lacunelor 
deja existente şi ar îmbunătăţi calitatea 
instruirii. Centrul va aproba programele de 
studii şi va realiza activităţi de instruire şi 
perfecţionare continuă a funcţionarilor 
electorali, în cadrul acestuia vor fi angajate 
cadre didactice competente în domeniul 
electoral.  

Instruirea funcţionarilor se poate solda 
cu succes doar în cazul în care responsabilii de 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor vor 
îmbina cunoştinţe şi abilităţi şi se vor 

perfecţiona permanent ei înşişi. Instruirea este 
un instrument vital, permiţînd obţinerea de 
standarde înalte şi găsirea de soluţii optime în 
situaţii concrete. Funcţionarii electorali bine 
instruiţi vor şti să găsească aceste soluţii şi să 
evite eventualele încălcări ale legislaţiei 
electorale. Pentru a desfăşura alegeri de succes 
este important ca populaţia să aibă o mare 
încredere nu doar în cei cărora le acordă votul, 
ci şi faţă de instituţiile responsabile de 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor.   

  
 
Natalia PĂTRUNJEL, consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat 
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Educaţia civică a electoratului. 
Campania de informare şi prezenţa alegătorilor la urnele de vot 

 
 

Alegerile sînt unul dintre cele mai 
importante instrumente cu ajutorul cărora 
cetăţenii pot influenţa procesul decizional 
public, votul fiind o expresie formală a 
preferinţei cetăţeanului în privinţa unui 
candidat sau a unei propuneri normative. Ne-
am convins de aceasta pe parcursul anului 
2009, care, de altfel, a fost marcat de două 
scrutine parlamentare consecutive: unul din 5 
aprilie şi altul din 29 iulie. Experienţa acestor 
două scrutine ne-a demonstrat că participarea la 
viaţa socială a cetăţenilor reprezintă un factor 
major într-o societate democratică.  
 Informarea corectă a alegătorilor asupra 
desfăşurării campaniei electorale şi asupra 
procedurilor electorale constituie o componentă 
esenţială a desfăşurării unor alegeri libere şi 
corecte. Comisia Electorală Centrală, în actuala 
componenţă, acordă o importanţă deosebită 
acţiunilor de informare a alegătorilor, inclusiv 
prin intermediul mijloacelor de informare în 
masă, acestea fiind un factor determinant al 
formării opiniei publice. Doar un cetăţean bine 
informat va face o alegere conştientă. În acest 
sens, Comisia Electorală Centrală a desfăşurat 
o amplă campanie de educaţie civică şi 
informare a alegătorilor atît în alegerile din 5 
aprilie 2009, cît şi în alegerile anticipate din 29 
iulie 2009. În elaborarea concepţiei campaniei 
de informare, Comisia Electorală Centrală a 
pornit de la ideea că votul conştient, 
independent şi neinfluenţat de nimeni 
reprezintă idealul unui vot 
democratic şi este rezultatul 
unei campanii de educaţie 
civică şi informare corecte. 
Scopul campaniei 
respective este 
determinarea alegătorului 
de a lua o poziţie pro-activă 
vizavi de procesul electoral 
în general şi participarea la 
vot în particular. Accentul 
campaniei de educaţie 
civică şi informare este pus 
pe decizia alegătorului, o 
decizie bazată în primul rînd pe informaţie 
corectă şi variată. Astfel, dacă în campania de 

informare din alegerile din 5 aprilie sloganul 
era „Votul tău contează! Nu ezita, votează!”, 
atunci sloganul utilizat în campania de 
informare din 29 iulie a fost „Votul tău 
contează! Tu decizi, votează!”. Pentru alegerile 
anticipate a fost reluată prima parte a 
sloganului pentru a marca continuitatea 
activităţii Comisiei în ceea ce priveşte educaţia 
civică şi informarea alegătorilor. Dacă în 
campania de informare la alegerile din 5 
aprilie, Comisia Electorală Centrală prezenta 
un alegător care pierdea oportunităţile din 
cauza lipsei de timp, de argumente şi de 
consecvenţă, dorindu-se să se creeze în mintea 
alegătorului o asociere între ratările pe care el 
le vede pe ecran şi oportunităţile pe care ar 
putea să le rateze dacă nu votează, atunci în 
campania din 29 iulie, CEC prezenta un 
alegător căruia i s-a oferit a doua şansă de a-şi 
alege soarta, viitorul, destinul, un alegător care 
decide.  

Atît în campania de informare din 5 
aprilie, cît şi în cea din 29 iulie CEC a 
evidenţiat importanţa informării alegătorilor 
asupra modalităţilor prin care pot verifica 
listele electorale.  Mai mult, CEC prin 
campania desfăşurată a încurajat alegătorii să 
participe activ la această procedură, inclusiv 
prin promovarea unui slogan specific: 
„Verificarea listelor este în interesul tuturor”.  
 Totodată, au fost elaborate o serie de 
spoturi video menite să informeze şi să educe 

populaţia. Astfel, în campania de informare din 
5 aprilie au fost elaborate 12 spoturi sociale, 
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inclusiv 4 de mobilizare a electoratului, 7 de 
informare asupra procedurilor de votare şi unul 
despre procedura de vot peste hotarele ţării. În 
cadrul campaniei din 29 iulie au fost elaborate 
şi plasate 16 spoturi sociale, inclusiv 9 spoturi 
de mobilizare a electoratului în vederea 
participării la alegeri, verificării listelor 
electorale, solicitării certificatului cu drept de 

vot, 6 spoturi 
de informare 

asupra 
procedurilor 

de votare şi 
unul despre 
procedura de 
vot peste 
hotarele ţării. 
Spoturile au 
fost realizate 
în limba de 
stat şi în 
limba rusă şi 
însoţite de 

subtitre 
pentru a 

facilita înţelegerea lor de către persoanele cu 
dizabilităţi. De asemenea, spoturile au fost 
difuzate prin intermediul a 31 de posturi de 
televiziune şi 30 de radio care cumulativ 
acopereau tot teritoriul Republicii Moldova şi 
plasate pe 5 panouri dinamice din capitală (540 
apariţii zilnic), pe monitoarele din 27 de 
supermarket-uri din Chişinău şi Bălţi (3 839 
apariţii zilnic sau 46 068 ori pe întreaga 
campanie). Dacă în campania de informare din 
5 aprilie 2009, care a durat mai mult, spoturile 
sociale au fost difuzate de 3260 de ori, atunci în 
cea din 29 iulie 2009 de 3150 de ori. Cel mai 
mult difuzat spot de către instituţiile 
audiovizualului se referea la actele de identitate 
în baza cărora se putea efectua votarea – 1645 
de apariţii total în ambele campanii. Dintre cele 
mai difuzate au fost spoturile sociale care vizau 
posibilitatea alegătorului de a solicita 
certificatul cu drept de vot (829 apariţii), 
procedura privind declararea locului nou de 
şedere la alegeri (794 apariţii), verificarea 
listelor electorale de către alegători (696 
apariţii), procedura de vot în secţiile de votare 
(558 apariţii), aplicarea ştampilei speciale 
„ALEGERI 05.04.09” (481 apariţii în campania 
de informare din 5 aprilie 2009).   

 În ceea ce priveşte spoturile de 
informare a alegătorilor moldoveni aflaţi peste 
hotarele Republici Moldova, CEC împreună cu 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(OIM)  a plasat un spot procedural şi unul 
motivaţional la postul de radio „Radio Moldova 
Internaţional” şi postul de televiziune 
„Moldova Internaţional”. Spotul video 
procedural referitor la votarea peste hotare a 
fost difuzat şi de către posturile de televiziune 
„MIR TV” (CSI, Rusia), „SIC TV” 
(Portugalia), „TVR1” şi „TVR International” 
(România), „RAI 1”, „RAI 2” şi „RAI 3” 
(Italia), ţări unde locuiesc cu prioritate migranţi 
moldoveni, precum şi de două posturi de 
televiziune locale cu acoperire internaţională, 
„EU TV” şi „N4”, şi prin reţeaua Internet.  

Un alt instrument utilizat de către CEC 
pentru a informa alegătorii este pagina web 
www.voteaza.md care a fost lansată pe 16 
martie 2009 şi reactualizată pentru alegerile 
anticipate din 29 iulie 2009. Prin intermediul 
acesteia cetăţenii pot afla orice informaţie 
despre procesul electoral, răspunsuri la cele mai 
frecvente întrebări, adresele organelor 
electorale, actele de identitate care permit 
participarea la vot, o hartă a secţiilor de votare 
din ţară cu datele de contact, precum şi locurile 
unde pot vota cetăţenii moldoveni aflaţi peste 
hotarele ţării. O noutate pentru campania de 
educaţie civică şi informare desfăşurată de 

CEC pentru 
alegerile din 29 
iulie 2009 este 
„Linia Fierbinte 
a Comisiei 

Electorale 
Centrale” de 
serviciile căreia 
au beneficiat 
679 de abonaţi. 
Cele mai 

frecvente 
întrebări au 
vizat votarea 
peste hotarele 
ţării, procedura 

şi termenele de obţinere a certificatului pentru 
drept de vot, modalitatea de votare a cetăţenilor 
din stînga Nistrului, verificarea listelor 
electorale, votarea la locul aflării (cu urna 
mobilă). Mai multe persoane s-au interesat 
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despre posibilitatea de a vota anticipat sau prin 
poştă, Internet.  

În cadrul campaniei de educaţie civică 
şi informare a alegătorilor, au fost plasate 12 
billboard-uri în Chişinău, 44 billboard-uri în 
regiuni, 20 light-box-uri la Chişinău şi 5 street-
linere în Chişinău, 11 street-linere în regiuni. 
Bannere ale Comisiei Electorale Centrale au 
fost puse pe 18 pagini web ale agenţiilor media, 
portaluri de ştiri etc. cu mesaj general de 
chemare la vot şi îndemnul de a verifica listele 
electorale. De asemenea, au fost realizate 6450 
de postere de mobilizare, 500 de postere 
privind procedura de declarare a locului şederii, 
2000 postere „Votarea pas cu pas”, 2000 
postere „Proces-verbal de totalizare a votării”. 
40 000 de pliante pentru cetăţenii moldoveni 
aflaţi peste hotare au fost distribuite la toate 
cele 33 de secţii de votare constituite în afara 
RM, la 10 asociaţii ale moldovenilor din Italia, 
Portugalia, Olanda, Belgia şi Austria. 
Materialele menţionate au fost distribuite prin 
intermediul ÎS „Calea Ferată a Moldovei” şi ÎS 
„Aeroportul Internaţional”. La fel 410 000 de 
alegători, utilizatori ai telefoniei mobile, au 
recepţionat un mesaj prin care au fost încurajaţi 

să-şi verifice prezenţa în listele electorale, iar 
alţi  410 000 au primit un mesaj motivaţional.      

Este de menţionat faptul că rolul 
organismelor internaţionale în organizarea 
campaniei de informare şi educaţie civică a 
alegătorilor la alegerile din 5 aprilie 2009, cît şi 
la cele din 29 iulie 2009 este major. Astfel, în 
ambele campanii de informare a alegătorilor 
CEC a fost susţinută de către Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 
Electorale (IFES), Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM) şi Asociaţia pentru 
Democraţie Participativă (ADEPT).  

Instituţiile respective menţionează că 
cetăţenii trebuie să fie bine instruiţi în ceea ce 
priveşte funcţiile instituţiilor electorale şi să 
participe la votare, deoarece dreptul de a alege 
nu este doar un drept constituţional, ci şi o 
datorie civică. În această direcţie putem 
remarca rata de participare la scrutinul din 5 
aprilie 2009 care a constituit 57, 55 %, iar la cel 
din 29 iulie 2009 de 58, 77 %. Trebuie de luat 
în considerare că scrutinul din 29 iulie s-a 
desfăşurat în timp de vacanţă, vara, iar prezenţa 
la urne se aştepta să fie destul de redusă. De 
altfel, şi Parlamentul a făcut o modificare a 
Codului electoral micşorînd rata de participare 
necesară, pentru ca alegerile să fie declarate 
valabile, de la 1/2 la 1/3. Cu toate acestea 
participarea la vot a fost una foarte bună, ceea 
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ce denotă că alegătorii au devenit mai maturi şi 
bine informaţi, astfel evidenţiindu-se o cultură 
participativă a cetăţenilor.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală 
îşi propune consolidarea încrederii în 
ireversibilitatea procesului democratic, 
atragerea atenţiei Parlamentului, Guvernului, 
politicienilor asupra rolului major pe care îl au 
în promovarea culturii democratice şi ridicarea 
ratei de participare la alegeri, precum şi 
informarea persoanelor care votează pentru 
prima dată şi a tinerilor alegători despre 
valorile democratice.  În acest sens, CEC 
sărbătoreşte anual, în prima zi de joi din luna 
februarie, Ziua Internaţională a Alegerilor, 
lansată la Conferinţa Globală a Oficialilor 
Electorali desfăşurată în perioada 14 – 17 
septembrie 2005 în Ungaria. Cu această ocazie,  

CEC realizează şi difuzează, la posturile 
de televiziune şi radio din ţară, un spot 
publicitar de educaţie civică şi electorală. 
Totodată, anul acesta au fost pregătite şi 
distribuite în toate instituţiile de învăţămînt din 
ţară 1700 de calendare tematice. În această zi, 

în lumea întreagă se desfăşoară seminare, mese 
rotunde la care se discută despre importanţa 
alegerilor democratice, se trec în revistă 
principalele momente din istoria alegerilor şi a 
democraţiei, se abordează provocările legate de 
organizarea unor alegeri credibile şi 
transparente.   

În edificarea unei societăţi democratice 
este desigur nevoie de educaţie civică şi 
electorală a cetăţeanului. Numai în urma unei 
educaţii temeinice şi destoinice, conştiinţei 
civice şi gradului de informare a alegătorului, 
se va asigura o rată sporită la alegeri, nivelul de 
cultură civică reprezentînd şi un factor de 
stabilitate politică, o măsură a bunei funcţionări 
a instituţiilor democratice.  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Doina BORDEIANU, şef, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat 
Natalia PĂTRUNJEL, consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat  
 
 
 
 



 19 
 

Sistem pentru votare electronică 

Proiectul-pilot “Implementarea Registrului 
electronic al alegătorilor” Alegerile locale noi, 

s.Semionovca şi s.Ştefăneşti, r-nul Ştefan 
Vodă, 15 noiembrie 2009 

Informatizarea procesului electoral şi alegerile din 2009 
 

 
În anul 2006, în Codul electoral a apărut 

noţiunea de registru al alegătorilor, care 
înseamnă lista cetăţenilor Republicii Moldova 
care au drept de vot, ce conţine şi alte date 
necesare pentru asigurarea participării lor la 
alegeri.                                                                                                                                                                       

Tot atunci, s-a adăugat o atribuţie la 
cele generale ale Comisiei Electorale Centrale, 
precum conlucrarea „în procesul de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor cu Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, la asigurarea 
evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi 
peste hotarele ţării, în temeiul Registrului 
alegătorilor, format în baza Registrului de stat 
al populaţiei”.  

Ulterior au fost elaborate cerinţele 
business,  proiectul tehnic şi  sarcina tehnică ale 
modulului „Registrul de stat al alegătorilor”, 
parte componentă a sistemului automatizat 
„Alegeri”, în baza Concepţiei sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri” 
aprobată prin hotărîrea CEC nr. 315 din 4 
octombrie 2006.  

La 15 mai 2008, Parlamentul Republicii 
Moldova, a aprobat prin lege Concepţia 
Sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri”. Din acest moment Comisia 
Electorală Centrală şi-a intensificat acţiunile de 
implementare a Sistemului informaţional 
automatizat de stat „Alegeri”.  

După o serie de negocieri cu 
participarea Comisiei Electorale Centrale, 
Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Ministerului Finanţelor şi 

Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor, s-a convenit asupra încheierii 
unui acord de cofinanţare între Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Guvernul 
Republicii Moldova în beneficiul Comisiei 
Electorale Centrale, la care partea Guvernului 
Republicii Moldova a constituit 6 mil. lei, ceea 
ce reprezintă cca. 19 la sută din costul 
subsistemului în cauză.  

Identificînd sursele de finanţare, 
Comisia Electorală Centrală, cu suportul 
PNUD, a elaborat documentaţia pentru 
anunţarea tenderul de achiziţionare a 
echipamentului pentru Registrul de stat al 
alegătorilor, care la moment este în ultima fază 
de evaluare a ofertelor. 

Campaniile electorale din primăvara-
vara 2009, de asemenea, au fost utilizate pentru 
evaluarea stării de lucruri în domeniul pregătirii 
listelor electorale şi introducerii unor noi 
mecanisme de perfectare a lor, astfel ca să 
poată servi ulterior în calitate de „materie 
primă” pentru registrul alegătorilor. Prin 
hotărîrea nr. 2555 din 9 iunie 2009 „Cu privire 
la listele electorale”, Comisia Electorală 
Centrală a obligat autorităţile locale să 
transmită pînă la 6 iulie 2009 un exemplar al 

listelor electorale în format electronic către 
Comisia Electorală Centrală la adresa de poştă 
electronică, ca ulterior acestea să poată fi 
analizate. Acest pas al Comisiei Electorale 
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Participarea delegaţiei CEC RM la Expoziţia 
“Echipamentul tehnologic pentru comisiile 

electorale ale secţiilor de votare”, Moscova, 
Federaţia Rusă, 7-16 octombrie 2009 

Centrale a scos la iveală  un şir de probleme 
care pot influenţa nemijlocit procesul de 
implementare a Registrului de stat al 
alegătorilor, şi anume: 

 Lipsa cadrelor calificate în domeniul 
tehnologiilor informaţionale în 
localităţi. 

 Insuficienţa/lipsa echipamentelor si 
resurselor necesare pentru realizarea 
listelor electorale în format electronic în 
teritoriu (tehnica de calcul, Internet). 

 Nerespectarea formatului listelor 
electorale electronice.  

 Factorii umani, datorită cărora listele 
electorale conţineau informaţie eronată. 

 Verificarea insuficientă a persoanelor 
incluse în listele electorale, ca urmare 
calitatea scăzută a listelor electorale.   

 Nerespectarea termenelor de transmitere 
a listelor electorale în format electronic 
către CEC. 

 
 Din cauza neajunsurilor enumerate mai 

sus Comisia Electorală Centrală a colectat 
numai cca. 90% din listele electorale în format 
electronic, dintre care mai mult de 20% nu 
corespundeau cerinţelor impuse.  

Avînd această experienţă, după alegeri, 
Comisia Electorală Centrală a propus 
Parlamentului un şir de modificări şi completări 
la Codul electoral anume în ceea ce priveşte 
ajustarea cadrului legal pentru implementarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemului automatizat „Alegeri” şi 
nemijlocit al Registrului de stat al alegătorilor 
ca bază pentru realizarea celorlalte funcţii ale 
sistemului informaţional, cum ar fi evidenţa 
voturilor exprimate, votarea electronică, 

totalizarea preliminară a voturilor şi altele.  
În prezent, Comisia Electorală 

Centrală susţinută de experţii PNUD 
Moldova în cadrul proiectului „Suport 
electoral pentru Moldova” a elaborat şi 
utilizează un sistem propriu pentru 
transmiterea informaţiei electorale în ziua 
votării şi după închiderea secţiilor de votare 
de la consiliile electorale de circumscripţie 
la serverul CEC. 

De asemenea, Comisia Electorală 
Centrală este în faza de testare a unui sistem 
informaţional de evidenţă în regim real al 
participării cetăţenilor la vot în baza 
registrului alegătorilor.  

Recent, la alegerile locale noi din 15 
noiembrie 2009 acest sistem a fost 
implementat în cadrul a 2 secţii de votare. S-
au utilizat listele electorale electronice 
formate în baza Registrului populaţiei şi a 

Vicepreşedintele CEC Moldova, dna 
Renata Lapti şi preşedintele CEC 

Federaţia Rusă, dl Vladimir Ciurov  
Expoziţia “Echipamentul tehnologic 

pentru comisiile electorale ale 
secţiilor de votare”, Moscova, 

Federaţia Rusă, 7-16 octombrie 2009 
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Expoziţia “Echipamentul tehnologic pentru comisiile 
electorale ale secţiilor de votare”, Moscova, Federaţia 

Rusă, 7-16 octombrie 2009 

listelor electorale alcătuite de către autorităţile 
locale. Ca rezultat, pentru prima dată într-o 
secţie de votare, în listele  suplimentare au 
figurat 0 şi, respectiv, 2 (0,36%) alegători. 
Concomitent cu implementarea proiectului, s-a 
realizat un sondaj privind atitudinea 
alegătorilor faţă de implementarea sistemului 
respectiv. 

Alegătorilor care au participat la votarea 
primarilor din 
acele două 
localităţi în ziua 
de 15 noiembrie 
li s-a propus să 
răspundă la mai 
multe întrebări 
din cadrul unui 
chestionar care 
urma să 
elucideze dacă 
alegătorii au 

încredere în acest sistem şi cît el este de 
eficient. Astfel, la întrebarea: „Sînteţi satisfăcut 
de procedura testării Registrului electronic al 
alegătorilor?” cca. 90% din alegători au răspuns 
afirmativ, iar la întrebarea: „Credeţi că este 
bine să fie utilizate liste electronice ale 
alegătorilor?” cca. 91%, de asemenea, au dat un 
răspuns afirmativ. 

Aceasta denotă încă o dată că 
majoritatea populaţiei 
acceptă tehnologiile 
noi, iar argumentul 
pregătirii insuficiente 
a populaţiei pentru 

introducerea 
sistemelor 

informaţionale în 
domeniul alegerilor 
nu mai este actual 
pentru Republica 
Moldova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ştefan CONDREA, şef, Direcţia informatizare 
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Monitorizarea alegerilor parlamentare din 5 
aprilie 2009 

Colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu misiunile de monitorizare a 
alegerilor pe parcursul anului 2009 

 
  
 Un aspect important al alegerilor 
democratice îl constituie monitorizarea lor de 
către observatori. Aprecierile pozitive date de 
experţii electorali reprezintă dovada organizării 
şi desfăşurării unor alegeri libere şi corecte.  
 Observatorii îşi pot desfăşura 
activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi înaintea 
începerii, pe parcursul şi după terminarea 
campaniei electorale. Acreditarea 

observatorilor se efectuează de către Comisia 
Electorală Centrală, procedura de acreditare 
fiind stabilită printr-un regulament aprobat de 
aceasta. 
 Republica Moldova este un subiect 
de drept internaţional. Legitimitatea organelor 
alese depinde în mare măsură de invitarea şi 
participarea unui număr cît mai mare de 
observatori internaţionali. Aceştia reprezintă 
misiunile diplomatice acreditate la Chişinău, 
instituţii internaţionale la care ţara noastră este 
parte sau cu care are relaţii de colaborare: 
OSCE/BIDDO; Adunarea Parlamentară a 
OSCE; Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei; Parlamentul European; Oficiul 
Reprezentantului Special al Uniunii Europene 
în RM; Delegaţia Comisiei Europene în RM; 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD); Asociaţia Oficialilor Electorali din 
Europa (ACEEEO); Consiliul Adunării 
Interparlamentare a statelor-membre ale CSI; 
Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor 

Independente (CSI). De asemenea, la 
monitorizarea alegerilor participă şi 
reprezentanţii guvernelor şi organelor 
electorale din alte state, ai organizaţiilor 
neguvernamentale străine (Reprezentanţa 
Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 
Electorale (IFES); Reprezentanţa din Moldova 
a Fundaţiei „EURASIA” (SUA); Institutul 
Republican Internaţional (IRI); Institutul 
Naţional Democratic pentru Relaţii 
Internaţionale (NDI)).  
 Devenind membră a unor instituţii 
internaţionale şi colaborînd cu organizaţiile 
sus-menţionate, Republica Moldova  şi-a 
asumat anumite angajamente pe care trebuie să 
le respecte. Totodată, în urma monitorizării 
efectuate, reprezentanţii acestor instituţii văd 
care sînt necesităţile reale în edificarea unui 
proces electoral viabil şi care sînt deficienţele 
legislative. Ca urmare, ei prezintă rapoarte şi 
propun spre implementare diverse proiecte prin 
intermediul cărora Comisiei Electorale Centrale 
îi este acordată asistenţă pentru îmbunătăţirea 
procesului electoral. În colaborare cu experţii 
electorali prezenţi la alegeri este efectuat 
schimbul de experienţă necesar pentru 
elaborarea celor mai bune practici în domeniul 
electoral. 
  Comisia Electorală Centrală şi 
consiliile electorale de circumscripţie 
acreditează observatori naţionali din partea 
concurenţilor electorali şi organizaţiilor 
neguvernamentale interne. Pe lîngă rapoartele 
şi propunerile înaintate cu privire la 
îmbunătăţirea procesului electoral, rolul 
observatorilor este de a urmări modul de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor.  

Comisia Electorală Centrală acordă 
asistenţă permanentă misiunilor de observatori. 
Astfel, în scopul asigurării bunelor condiţii de 
activitate a observatorilor internaţionali, pentru 
perioada alegerilor se constituie Oficiul de 
Protocol al Observatorilor. La alegerile din 
2009 din el au făcut parte atît reprezentanţi ai 
Comisiei, cît şi ai Aparatului Guvernului, 
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii Drumurilor, Ministerului 
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Administraţiei Publice Locale şi Ministerului 
Culturii.  

Oficiul de Protocol asistă observatorii 
internaţionali în perioada şederii lor pe 

teritoriul Republicii Moldova. El este 
responsabil de organizarea întîlnirii şi cazării 
observatorilor, acreditarea lor, asigurarea 
întrunirilor observatorilor cu reprezentanţii 
tuturor subiecţilor implicaţi în alegeri, 
acumularea informaţiei cu privire la alegeri de 
la observatorii internaţionali şi generalizarea ei, 
organizarea briefing-urilor pentru observatorii 
internaţionali, totalizarea materialelor 
prezentate de ei etc. 
 Pe parcursul campaniei electorale 
reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale 
organizează întrevederi cu reprezentanţii 
delegaţiilor de observatori. Observatorilor le 
este garantată libera participare la şedinţele 
organelor electorale şi la alte activităţi 
importante despre care ei sînt anunţaţi 
preventiv, fără a interveni în procesul electoral. 

Totodată, ei informează organele electorale 
despre neregulile observate.  

La solicitare, reprezentanţii CEC 
participă ca formatori la seminarele de instruire 

a observatorilor. Spre exemplu, la data de 7 şi 8 
februarie 2009, la invitaţia Institutului 
Republican Internaţional (IRI), CEC  a 
participat la două seminare pentru observatorii 
din partea partidelor politice.  

Observatorii sînt asiguraţi cu toate 
materialele şi informaţiile privind practica şi 
legislaţia electorală necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii lor. De exemplu, pentru 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 a fost 
pregătită, tipărită şi difuzată broşura trilingvă 
„Ghidul observatorului în alegerile 
parlamentare 2009”.  
 Pentru monitorizarea alegerilor 
parlamentare din 5 aprilie 2009, CEC a 
acreditat 2532 de observatori naţionali din 
partea a 20 de instituţii (inclusiv 6 concurenţi 
electorali) şi 602 observatori internaţionali din 

De la stînga la dreapta: Eugeniu Ştirbu, preşedinte CEC Republica Moldova; Tatiana 
Lucaş, secretar CEC Ucraina; Arastun Javadov, deputat, Parlamentul Azerbaidjan; Igor 
Borisov, membru, CEC Federaţia Rusă; Mihai Milca, director, AEP România; Vasile 
Jirjea, director, AEP România; Gudrat Hasanguliyev, deputat, Parlamentul 
Azerbaidjan; Alexander Obernibesov, reprezentant, CEC Federaţia Rusă. 
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partea a 28 de instituţii (inclusiv 17 din partea a 
8 instituţii electorale străine). Consiliile 
electorale de circumscripţie au acreditat 14641 
de observatori naţionali din partea 
concurenţilor electorali şi organizaţiilor 
nonguvernamentale regionale. 

Pentru alegerile anticipate din 29 iulie 
2009, CEC a acreditat 2670 de observatori 
naţionali din partea a 15  instituţii (inclusiv 3  
concurenţi electorali) şi 488 observatori 
internaţionali din partea a 30 instituţii 

(inclusiv 8 din partea a 5 instituţii electorale 
străine). Consiliile electorale de circumscripţie 
au acreditat 10498 de observatori naţionali din 
partea concurenţilor electorali şi organizaţiilor 
nonguvernamentale regionale.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Corneliu PASAT, consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat  
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II. Extrase din rapoartele de monitorizare ale observatorilor naţionali şi 
internaţionali a alegerilor Parlamentului din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 

 
Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 s-au desfăşurat în general într-un mediu pluralist, 

oferind alegătorilor alternative politice distincte si a întrunit multe din angajamentele asumate în 
cadrul OSCE şi Consiliului Europei. 
 

Comisia Electorală Centrală a activat de o manieră transparentă si profesionistă, deşi uneori 
au fost semnalate îngrijorări cu privire la imparţialitatea sa în procesul de adoptare a hotărîrilor cu 
privire la contestaţii. CEC s-a întrunit în şedinţe de două ori pe săptămînă. Şedinţele CEC, inclusiv 
agenda, au fost anunţate pe pagina web a CEC. Şedinţele au fost bine organizate si deschise pentru 
public, mass-media din ţară si observatori. Hotărîrile erau anunţate prin comunicate de presă şi 
publicate pe pagina web, majoritatea în decursul a 24 de ore. 
  

CEC a adoptat o serie de hotărîri importante, inclusiv cu privire aplicarea ştampilei în actele 
de identitate ale alegătorilor, ca măsură împotriva unei posibile votări multiple şi acordarea 
drepturilor de vot alegătorilor ce nu au viză de reşedinţă sau cu acte de identitate expirate. 
   

În general, Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie şi-au 
îndeplinit obligaţiile legate de adoptarea hotărîrilor cu privire la contestaţii şi au asigurat ca în 
general contestaţiile electorale să fie examinate în termen şi cu respectarea principiilor unui proces 
corespunzător.  
 

Votarea în ziua alegerilor a fost bine organizată şi avut loc într-o atmosferă calmă si liniştită, 
fără ca incidente majore să fie semnalate. Observatorii au remarcat o bună cunoaştere a procedurilor 
electorale atît de către membrii comisiilor electorale, atît şi de către majoritatea alegătorilor. 
Numărarea a fost evaluată pozitiv, însă un număr semnificativ de neajunsuri de ordin procedural fiind 
remarcate. Procesarea rezultatelor de către consiliile electorale de circumscripţie necesită 
îmbunătăţiri suplimentare, deşi observaţiile indică o evaluare mai mult pozitivă, decît una critică. 
 

 Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor  
Republica Moldova, Alegeri Parlamentare, 5 aprilie 2009  

Raport privind constatările şi concluziile preliminare 
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Alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 din Moldova au fost în general bine 
administrate, permiţînd competiţia partidelor politice care reprezintă o pluralitate de opinii. Au fost 
îndeplinite multe angajamente ale OSCE şi ale Consiliului Europei; cu toate acestea, mediul de 
desfăşurare a campaniei a fost afectat negativ de intimidare subtilă şi tratament preferenţial în 
reflectarea în mijloacele de informare în masă. Procesul electoral a subliniat necesitatea continuării 
reformelor democratice pentru restabilirea încrederii publice.  
 

Ziua alegerilor a fost bine organizată şi calmă, observatorii apreciind procedurile electorale 
ca fiind mai mult  pozitive. În general, comisiile electorale au respectat procedurile legale. 
Prelucrarea electronică a datelor a funcţionat bine şi a permis o publicare rapidă a rezultatelor 
preliminare.  
 

Mediul de desfăşurare a campaniei a fost unul tensionat urmare a evenimentelor din 7 aprilie 
din Chişinău, cînd au izbucnit violenţe pe parcursul demonstraţiilor împotriva presupuselor fraude 
comise la votarea din 5 aprilie.  
 

În general, candidaţii au putut să desfăşoare campania electorală pe întreg teritoriul ţării, deşi 
au fost cazuri de subminare a întrunirilor opoziţiei. Utilizarea abuzivă a resurselor administrative de 
către unele partide politice şi autorităţi locale a avut un efect negativ asupra egalităţii oportunităţilor 
de desfăşurare a campaniei.  
 

Mass-media a oferit alegătorilor posibilitatea de a primi informaţie despre concurenţii 
electorali cheie, în mare parte prin intermediul dezbaterilor gratuite între candidaţi şi a publicităţii.  
 

Administraţia electorală a funcţionat transparent, partidele politice, instituţiile media şi 
societatea civilă bucurîndu-se de acces liber la activitatea acesteia. Comisia Electorală Centrală 
(CEC) a administrat alegerile de o manieră în general profesională, în pofida termenelor electorale 
mai restrînse. Oricum, consiliile electorale de circumscripţie (CC) uneori au eşuat să aplice 
instrucţiunile CEC la timp şi într-o manieră consistentă.  
 

Au fost remarcate următoarele aspecte pozitive suplimentare ale procesului electoral:  
•  Înregistrarea candidaţilor a fost una inclusivă şi a oferit alegătorilor o alegere veritabilă;  
•  Pe parcursul perioadei campaniei electorale Comisia Electorală Centrală a manifestat sîrguinţă în 
privinţa luării deciziilor cu privire la contestaţii într-o manieră rapidă;  
•  Finanţarea campaniei a fost transparentă şi cerinţele cu privire la publicitatea datelor au fost în 
general respectate;  
•  CEC a desfăşurat o campanie de educare a alegătorilor, inclusiv prin spoturi televizate.   

   
 

Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor  
Republica Moldova, Alegeri Parlamentare anticipate, 29 iulie 2009  

Raport privind constatările şi concluziile preliminare 
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În perioada de monitorizare Comisia Electorală Centrală a depus eforturi pentru a asigura 
dreptul de vot persoanelor fără viză de domiciliu şi celor cu buletinele de identitate ale căror termene 
de valabilitate au expirat. Astfel CEC a operat modificări în Instrucţiunea cu privire la 
particularităţile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 şi a permis 
alegătorilor fără viză de domiciliu să voteze la ultimul loc de trai unde au avut viza de domiciliu, fiind 
incluşi în lista suplimentară. Iar alegătorilor cu actele de identitate al căror termen de valabilitate a 
expirat pînă în ziua votării, li s-a permis să participe la votare în baza buletinelor de identitate cu 
termenul de valabilitate expirat. 
 

De asemenea, CEC a depus eforturi pentru asigurarea executării activităţilor din programul 
electoral, pentru organizarea instruirii membrilor organelor electorale, precum şi pentru elaborarea 
şi tipărirea buletinelor de vot, separat pentru fiecare secţie de votare. 
 

La general, ziua alegerilor a decurs în mod calm. În general secţiile de votare şi-au început şi 
terminat lucrul la timp; cu unele excepţii, observatorii, totuşi, au fost admişi în secţiile de votare 
pentru a-şi desfăşura activitatea. Potrivit observatorilor, procesul de numărare a voturilor a decurs 
în mod normal în majoritatea secţiilor de votare. 
  

Cu toate acestea, în ziua alegerilor observatorii LADOM au constatat următoarele încălcări: 
cazuri de agitaţie electorală ilegală, liste electorale deficiente, intimidarea observatorilor şi a 
alegătorilor, neaplicarea în actele de identitate a ştampilei „Alegeri 05.04.09”, prezenţa 
persoanelor neautorizate în incinta secţiilor de votare, votarea în baza actelor inadecvate,  intrarea 
simultană a mai multor persoane în cabina de vot, un caz de dispariţie a ştampilei „Votat”, prezenţa 
în secţiile de votare a alegătorilor în stare de ebrietate, încălcarea procedurii de vot la locul aflării. 
 
  

Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte 
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova - LADOM 

Raport privind monitorizarea procesului electoral 
Alegeri parlamentare 2009 
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Comisia Electorală Centrală în ziua alegerilor a avut o prestaţie bună. Aceasta a supravegheat 
modul de desfăşurare şi administrare a alegerilor, oferit de către organele electorale inferioare şi a 
acordat asistenţa solicitată de acestea.  Poziţia unor membri ai CEC pe marginea modului de 
observare a alegerilor de către observatori a contribuit la intimidarea observatorilor şi a generat mai 
multe contestaţii.  
 

Cu referire la transparenţa activităţii CEC, este de menţionat că în ziua alegerilor au fost 
respectate termenele de transmitere a rezultatelor alegerilor din 29 iulie 2009 de la birourile 
electorale ale secţiilor de votare către CEC. Informaţia parvenită la CEC pe parcursul zilei şi a nopţii 
de după alegeri, cu referire la numărul de participare a alegătorilor la votare, la rezultatele 
preliminare ale alegerilor pentru fiecare concurent electoral, precum şi procesele-verbale ale secţiilor 
de votare au devenit accesibile pentru toţi doritorii, fiind scanate şi plasate pe pagina web a CEC.     
 

Prestaţia birourilor electorale în ziua alegerilor a înregistrat serioase lacune. Un şir de secţii 
de votare au fost amenajate astfel încît cabinele de vot erau slab iluminate, urnele nu aveau un aspect 
estetic sau puteau fi ajunse peste geam etc.  La secţiile de votare s-au admis aglomeraţii, s-au format 
cozi, ceea ce a generat uneori haos. Multiplele contestaţii au fost administrate de organele electorale, 
în mare parte, în conformitate cu legislaţia electorală.  
 

Ţinînd cont de tendinţele negative şi încălcările comise în procesul electoral, care au fost 
depistate de observatorii LADOM şi reflectate în prezentul raport şi în rapoartele precedente şi 
reiterînd principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte, LADOM consideră că alegerile 
parlamentare din 29 iulie 2009 au fost parţial corecte. Ţinînd cont de dificultăţile cu care s-au 
confruntat alegătorii din  stînga Nistrului, cetăţenii aflaţi peste hotare şi studenţii în ce priveşte 
exercitarea dreptului de vot, alegerile au fost parţial libere.   
 

Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte 
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova - LADOM 

Raport privind monitorizarea procesului electoral 
Alegeri parlamentare anticipate 2009 
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Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova face următoarele recomandări:  

 
APL au nevoie de training-uri la subiectul actualizării listelor şi nu doar în perioada 

electorală, deoarece doar o actualizare continuă a acestora, mult înainte de alegeri va reduce riscul 
apariţiei unor liste incorecte.  
 

Educarea populaţiei la subiectul verificării listelor electorale trebuie să continue, cu 
participarea tuturor actorilor interesaţi – autorităţilor electorale, politice, a societăţii civile  şi  cu  
asistenţa  comunităţii  internaţionale,  aceasta  din  urmă  remarcîndu-se extrem de pozitiv în 
Republica Moldova, un exemplu de urmat şi pentru ceilalţi actori naţionali.  
 

Este  necesară  consolidarea  capacităţilor  APL  şi  acordarea  asistenţei  necesare  în vederea  
constituirii  listelor  electorale  pe  viitor.  În  acest  sens  responsabilitatea pentru  listele electorale 
nu  poate  fi plasată  doar  pe umerii APL  – este nevoie de  o coordonare şi  conlucrare  eficientă 
între autorităţile  centrale,  locale  şi  structurile electorale. Alegerile din Republica Moldova sînt 
un subiect de interes naţional şi de implementare a normelor democratice, care asigură legitimitate 
atît alegerilor, cît şi aleşilor poporului.  
 
  Pe lîngă CEC urmează a fi instituit un grup de observatori şi experţi desemnaţi de către  
formaţiunile  politice,  aflate  la  guvernare  şi  din  opoziţie,  a  reprezentanţilor societăţii  civile  
independente,  pentru  a  asigura  transparenţa  şi  verificarea automatizării procesului electoral.  
 

Este  nevoie  de  dus pînă la bun sfîrşit implementarea proiectului privind registrul electronic 
al alegătorilor. Autorităţile centrale urmează să-şi asume responsabilitatea deplină pentru acest 
proces, astfel încît resursele bugetare să fie direcţionate în mod înţelept şi, de exemplu, nu pentru 
reconstrucţii fastuoase ale unor clădiri în perioadă de criză. Alegerile generale  reprezintă un  
interes naţional şi au precedenţă în  faţa altor activităţi, în perioada electorală.   

 
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

Raport privind monitorizarea întocmirii şi verificării  
listelor electorale în 33 localităţi din Republica Moldova  
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По мнению Миссии, парламентские выборы прошли спокойно, в соответствии с 
Кодексом. Органы публичной власти обеспечили реализацию свободного волеизъявления 
граждан.  
 

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств: 
 
считает, что выборы в Парламент Республики Молдова, состоявшиеся 5 апреля 2009 года, 
проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, в 
обстановке политического плюрализма; 
 
признает прошедшие парламентские выборы свободными и открытыми; 
 
констатирует, что данные выборы явились важным фактором стабильного развития и 
дальнейшей демократизации общественной жизни в стране.  
 

Работа Центральной избирательной комиссии была открытой и гласной. О ее 
заседаниях сообщалось заранее, повестка дня публиковалась за день до проведения на веб-
сайте ЦИК, в пресс-релизах. Заседания проходили с участием международных наблюдателей, 
представителей политических партий и общественных организаций, журналистов. Принятые 
решения доводились общественности через средства массовой информации.  

  
Центральная избирательная комиссия проводила обучение представителей 

политических партий, включаемых в состав окружных избирательных советов и участковых 
избирательных бюро. Для председателей, их заместителей и секретарей участковых 
избирательных бюро проводились тренинги. ЦИК подготовила «Руководство для окружных 
избирательных советов», «Справочник члена окружного избирательного совета и участкового 
избирательного бюро», справочник для избирателей «Знай свои избирательные права», 
обучающий видеофильм об организации работы участковых избирательных бюро накануне и в 
день голосования.  

  
Миссия констатирует, что наблюдателям от СНГ были созданы условия для 

мониторинга подготовки и проведения парламентских выборов.  
   

Заявление Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по 
результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов в Парламент 

Республики Молдова 
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Особенностью настоящей избирательной кампании, связанной с досрочным характером 
выборов, явилось сокращение сроков проведения всех избирательных процедур Законом от 
15.06.2009  о применении части (3) статьи 76 Кодекса о выборах.  

Исходя из опыта парламентских выборов 5 апреля 2009 года, ЦИК в своих 
постановлениях дала разъяснения применения отдельных положений избирательного 
законодательства. Это касается процедуры голосования с использованием переносной урны, 
повышения ответственности членов участковых избирательных бюро при работе со списками 
избирателей в день голосования.  

В короткие сроки ЦИК провела обучение руководителей и членов окружных и участковых 
избирательных органов. Изданные ЦИК руководства для окружных избирательных советов и 
участковых избирательных бюро, иные методические материалы, а также фильм о действиях 
членов участковых избирательных бюро в день голосования содействовали повышению их 
профессиональной подготовки.  

Организаторы выборов вели агитационную работу по привлечению граждан к участию в 
голосовании. По каналам телевидения транслировались ролики на молдавском и русском 
языках, призывающие избирателей прийти в день выборов на избирательные участки, 
распространялись проспекты и листовки аналогичного содержания. Для оказания 
консультативно-правовой помощи избирателям ЦИК организовала работу телефонной 
«горячей линии». 

По итогам мониторинга деятельности избирательных органов наблюдатели от СНГ 
отмечают стремление организаторов обеспечить высокий уровень подготовки и проведения 
выборов, их гласность и демократичность. 

 Повышенное внимание участников избирательного процесса к спискам избирателей и 
дополнительные усилия избирательных органов по их уточнению были отличительными 
особенностями данной кампании. ЦИК развернула активную агитационную кампанию 
«Правильность заполнения избирательных списков – это общий интерес», в рамках которой 
использовались теле- и аудиоролики, sms-сообщения, призывавшие избирателей проверить свои 
данные в списках. 

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств считает, что 
досрочные выборы в Парламент Республики Молдова, состоявшиеся 29 июля 2009 года, 
проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, в 
обстановке политического плюрализма, признает прошедшие парламентские выборы 
демократическими, обеспечившими свободное волеизъявление граждан Республики Молдова. 

 
Заявление Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по 

результатам наблюдения за подготовкой и проведением досрочных выборов в Парламент 
Республики Молдова 
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III. Interviuri la tema: Campania electorală în alegerile parlamentare din 2009 
 
ÎNTREBARE: Care au fost aspectele pozitive şi cele negative legate de alegerile Parlamentului 
din 2009?  
 
Eugeniu Ştirbu, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale: 

 1. Aspectele pozitive  
- măsurile organizatorice ale CEC cu potenţialii concurenţi 
electorali (partide, candidaţi independenţi); 
- instruirea funcţionarilor electorali (din partea APL şi 
partidelor politice);  
- pregătirea materialelor instructive şi difuzarea lor;  
- responsabilitatea înaltă a funcţionarilor Aparatului CEC şi 
majorităţii consiliilor electorale de circumscripţie;  
- conlucrarea cu APL;  
- campania de informare a populaţiei;  
- acţiunile îndreptate spre ridicarea activităţii participative a 
electoratului;  
- site-ul www.voteaza.md şi „linia fierbinte”.  
2. Aspectele negative 
- conlucrarea cu mass-media;   
- conlucrarea cu primăriile în vederea verificării listelor 

electorale;  
- conlucrarea cu partidele politice în vederea selectării cadrelor funcţionarilor electorali.  
 
Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale: Chiar de la început trebuie să  
menţionăm că a fost un proces foarte complicat atît în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea, 
cît şi sub aspectul presiunii continue simţite de 
funcţionarii electorali. Nu vreau să spun că observarea 
la toate nivelele şi îndeaproape a activităţii 
funcţionarilor electorali este un aspect negativ al 
procesului, ba mai mult, aceasta contribuie la 
asigurarea transparenţei procesului electoral, lucru 
care a fost efectuat continuu de societatea civilă, 
reprezentanţii mass-media şi, nu în ultimul rînd, de 
către observatorii naţionali şi internaţionali.  

Vorbind de activitatea funcţionarilor electorali 
în cadrul organizării şi desfăşurării alegerilor 
Parlamentului din 2009, aş dori să le aduc tuturor 
celor care au activat în organele electorale sincere 
mulţumiri, apreciind înalt aportul lor. Totodată, se 
impune instruirea mai aprofundată a acestora în 
domeniul electoral, deoarece au fost depistate mai 
multe carenţe la acest capitol.   

La fel, drept un aspect pozitiv ar fi cooperarea de succes, din punctul meu de vedere, cu mai 
multe organisme internaţionale, care au oferit un suport considerabil în organizarea şi desfăşurarea 
corespunzătoare a procesului electoral în Republica Moldova. În acest sens, se remarcă în special 
proiectul PNUD Moldova „Suport electoral pentru Moldova”, Comisia Europeană, IFES, cu care am 
desfăşurat mai multe activităţi de training a funcţionarilor electorali, campaniile de informare şi 
educaţie civică de amploare organizate în premieră de către CEC şi un şir de alte activităţi. 
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Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale: Atît alegerile din 5 aprilie, cît şi cele 
din 29 iulie au avut părţi pozitive şi negative.  

Din punctul meu de vedere, faptul că Comisia 
Electorală Centrală a reuşit să organizeze şi desfăşoare 
la un nivel înalt două scrutine parlamentare într-un 
singur an este un lucru pozitiv. În acest sens pot fi 
menţionate rapoartele şi aprecierile organizaţiilor 
internaţionale de profil, care au observat alegerile 
parlamentare din Republica Moldova. Un alt aspect 
pozitiv îl constituie colaborarea Comisiei Electorale 
Centrale cu Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare şi Comisia Europeană în cadrul proiectului 
„Suport electoral pentru Republica Moldova”. În limitele 
acestuia, au fost desfăşurate mai multe programe, 
inclusiv activităţi de educaţie civică. Pozitiv este şi că în 
alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 s-a constatat un 
interes sporit al alegătorilor faţă de procesul electoral, 
ceea ce s-a manifestat şi prin numărul mare de cetăţeni 

care au mers la votare. 
În ceea ce priveşte partea negativă, aş remarca încrederea slabă a alegătorilor în organele 

electorale. 
 
ÎNTREBARE: Analizînd experienţa ambelor scrutine din 2009, care prevederi din Codul 
electoral credeţi că ar trebui să fie modificate şi din ce cauză?  
 
Eugeniu Ştirbu, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale: Modificarea Codului electoral trebuie 
să aibă ca obiectiv simplificarea procesului electoral. După părerea mea, urmează să fie revizuite 
următoarele prevederi:  
- articolele 9,13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-35, pentru a fi mai concrete;  
- la art. 65, trebuie să se stabilească clar cine, cum şi în ce instanţă examinează contestaţiile;  
- prevederile ce ţin de „Registrul electronic al alegătorilor”, ca parte componentă a Sistemului 
automatizat în alegeri, trebuie grupate într-un capitol aparte;  
- în ceea ce priveşte agitaţia electorală, trebuie reglementată publicitatea electorală pentru afişaj, 
fiind interzisă numai cea de la CEC;  
- să fie prevăzută crearea unui Centru de instruire continuă şi certificarea tuturor celor care vor 
termina cursurile de instruire în acest centru, astfel încît fără acest certificat nimeni să nu poată 
deveni funcţionar electoral.  
 
Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale: Pe parcursul ambelor scrutine ne-am 
ciocnit de problema desemnării membrilor organelor electorale, am în vedere în consiliile electorale 
de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare unde au fost înaintate nu arareori 
persoane cu unele carenţe în ceea ce priveşte pregătirea în domeniul electoral. În acest sens, ar fi 
oportun să urmăm exemplul altor state care au instituit prin lege obligativitatea desemnării în calitate 
de membri ai organelor electorale doar a persoanelor care au primit certificarea prealabilă din 
partea Comisiei Electorale Centrale. Anume sub acest aspect cred că ar fi necesar de efectuat anumite 
modificări la art.27 şi 29 ale Codului electoral.  

Totodată, ar fi corect, din punctul meu de vedere, de a urma exemplul statelor care au refuzat 
preluarea practicii de examinare a contestaţiilor asupra activităţii organelor electorale şi a 
comportamentului concurenţilor electorali de către CEC. Consider că este necesară transferarea 
acestor atribuţii către instanţele de judecată, organele electorale de orice nivel fiind responsabile 
doar de organizarea procesului electoral. Sub acest aspect, cred că ar fi necesar de modificat 
capitolul 12, titlul II al Codului electoral.   
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La fel, este absolut necesară operarea modificărilor la art.47 al Codului electoral în ceea ce 
ţine de organizarea dezbaterilor electorale şi asigurarea unei libertăţi mai mari în vederea 
desfăşurării campaniei electorale şi reflectării acesteia de către mass-media, doar că este necesară 
reglementarea corectă şi conform standardelor acceptate la nivel internaţional în acest sens, în 
special după standardele aplicate în statele cu democraţie consacrată.                                
 

Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale: Codul electoral necesită, fără nici un 
dubiu, ajustări considerabile. 

În cadrul Comisiei Electorale Centrale au fost discutate un şir de propuneri care ulterior au 
fost analizate şi la conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Republica 
Moldova. Evoluţii şi perspective”, organizată de Comisia Electorală Centrală în perioada 2-3 
noiembrie a.c.  

În aceste discuţii au fost abordate doar chestiuni legate de procedurile de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor. Subiectele sensibile din punct de vedere politic, precum: pragul electoral, 
crearea blocurilor electorale ş.a. nu au fost dezbătute din principiu, pentru că CEC este un organ 
tehnic responsabil de implementarea şi perfecţionarea procedurilor electorale.   

În ceea ce priveşte oportunitatea modificării Codului electoral, consider că o atenţie 
deosebită trebuie acordată delimitării competenţei de soluţionare a contestaţiilor, concretizării 
procedurilor, formelor şi metodelor de reflectare a campaniilor electorale în mijloacele de informare 
în masă, a procedurilor de înaintare a candidaţilor în organele electorale. Totodată, se impune 
instituirea unui centru de instruire continuă în domeniul electoral care să promoveze cultura 
electorală în  rîndul persoanelor implicate într-un fel sau altul în procesul electoral.
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ÎNTREBARE: Care ar trebui să fie în continuare rolul administraţiei publice centrale şi locale 
în procesul electoral, avînd în vedere experienţa ultimelor alegeri parlamentare din 5 aprilie şi 
29 iulie 2009?  
 
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES Moldova): Autorităţile publice locale 
joacă un rol important în procesul electoral, fiind responsabile pentru întocmirea, verificarea şi 
păstrarea listelor electorale şi acordarea suportului logistic funcţionarilor electorali din localităţile 
lor. Observările ultimelor alegeri au dezvăluit faptul că suportul acordat de către autorităţile locale 
nu totdeauna corespunde standardelor necesare. Elaborarea unor proceduri/instrucţiuni clare şi 
uniforme şi a unui îndrumar orientat spre utilizatori pentru autorităţile locale ar putea facilita 
comunicarea şi colaborarea mai bună dintre autorităţile de gestionare a alegerilor şi administraţia 
publică centrală/locală în general, şi procesul de înregistrare a alegătorilor în particular. Un curs de 
instruire pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale ar fi foarte util şi ar asigura înţelegerea 
comună şi standardizată a responsabilităţii lor ce ţine de alegeri şi ar îmbunătăţi coordonarea 
activităţilor cu Comisia Electorală Centrală şi cu consiliile electorale de circumscripţie. 
 
Misiunea de observatori a Comunităţii Statelor Independente (CSI): На наш взгляд, роль 
органов центрального и местного публичного управления в избирательном процессе 
достаточно сбалансировано отражена в законодательстве Республики Молдова и, в 
частности, отдельными нормами Кодекса о выборах. Что касается будущей роли органов 
центрального и местного публичного управления в избирательном процессе, то она должна 
определяться исходя из международного опыта, анализа избирательного законодательства 
стран СНГ, прошедших парламентских выборов в стране. И безусловно в этом должны 
участвовать как депутатский корпус, так и представители всех ветвей власти, 
организаторы выборов, специалисты в области избирательного права. 
 
Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova (LADOM): În procesul de monitorizare a 
alegerilor parlamentare din 2009, LADOM a constatat un şir de neajunsuri, care subminează 
principiile organizării unor alegeri libere şi corecte. Pentru înlăturarea problemelor depistate se 
impune revizuirea şi armonizarea cadrului legislativ cu cerinţele şi principiile unei societăţi libere şi 
democratice, astfel încît restricţiile electorale să asigure participarea masivă a alegătorilor la alegeri 
şi să ofere posibilitatea de a fi alese cele mai competitive persoane în cadrul unui scrutin pluralist.  

Considerăm necesară interzicerea intervenirii procuraturii şi a organelor de drept în procesul 
electoral şi sensibilizarea opiniei publice cu dosare împotriva concurenţilor electorali, inclusiv în 
perioade preelectorale. 

Autorităţile administraţiei publice locale ar trebui să prevadă în cadrul planificărilor bugetare, 
cheltuieli pentru anii electorali, în vederea asigurării îndeplinirii funcţiilor delegate în compilarea 
listelor electorale din timp. Calitatea listelor constituie unul dintre indiciile care ne relatează despre 
corectitudinea alegerilor şi serveşte drept instrument de control pentru depistarea votului multiplu. 
Ministerul Finanţelor şi CEC urmează să prevadă sumele necesare în planificarea bugetară pentru 
anii electorali, în vederea acoperirii cheltuielilor legate de executarea unor operaţiuni electorale în 
cadrul administrării alegerilor de către autorităţile publice locale şi să transfere sumele necesare 
acoperirii cheltuielilor pentru funcţiile delegate de către stat administraţiilor locale aşa cum prevede 
art.6 alin.(4) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă. CEC şi alte autorităţi 
trebuie să depună eforturi pentru continuarea lucrului de implementare a Registrului unic (electronic) 
al alegătorilor, ce ar exclude multiple nereguli şi erori şi ar asigura o transparenţă mai mare a 
procesului. 

Cazurile de intimidare a agenţilor economici care sponsorizează partidele politice sau 
anumiţi concurenţi electorali necesită atitudine promptă şi adecvată din partea organelor de drept, a 
autorităţilor publice abilitate. 
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Autorităţile implicate în procesul de reglementare transnistreană urmează să depună eforturi 
suplimentare pentru susţinerea participării la votare a cetăţenilor ce locuiesc în regiunea 
transnistreană. 

CCA trebuie să monitorizeze activitatea instituţiilor media şi să asigure o dezbatere a 
comportamentului acestora după alegeri, formulînd concluziile de rigoare. Orice imixtiune în 
determinarea politicii editoriale a instituţiilor media trebuie să fie exclusă. Autorităţile cu atribuţii în 
domeniul mass-media (CCA, Consiliul de observatori al IPNA Teleradio-Moldova, CEC) trebuie să 
manifeste activism sporit în campania electorală, să ia măsuri suplimentare pentru asigurarea 
educării electorale şi civice.    

 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT: Experienţa ultimelor alegeri parlamentare şi 
problemele care au apărut pe parcursul procesului electoral, dintre care cele mai notabile fiind 
corectitudinea întocmirii listelor de alegători şi votarea cetăţenilor Republicii Moldova peste hotarele 
ţării, ne face să conchidem că aceste probleme au fost cauzate fie de carenţele în cadrul legislativ 
(legate de votul peste hotare), fie de activitatea nu întotdeauna satisfăcătoare a administraţiei publice 
centrale şi locale. În această 
situaţie, se impune realizarea 
următoarelor lucruri: 
1. Elaborarea şi promovarea 

modificărilor legislaţiei 
electorale, inclusiv a actelor 
normative subordonate, cu 
luarea în considerare a 
propunerilor din rapoartele 
de monitorizare (locale şi 
internaţionale), studiile şi 
cercetările specializate. 
Parlamentului îi revine un 
rol principial în acest proces. 

2. Atît administraţia publică 
centrală şi în special cea 
locală vor continua să-şi 
îndeplinească obligaţiile 
impuse prin lege de participare la pregătirea pentru procesul electoral.  Legislaţia electorală 
curentă oferă reglementări legale suficient pentru activitatea APL şi APC în cadrul alegerilor. 

3. Sancţionarea adecvată a oricăror încălcări sau interpretări arbitrare ale legislaţiei electorale, 
precum şi ale atribuţiilor prevăzute de lege din partea APC, APL şi organelor de drept (ex. 
excluderea de către autorităţile publice locale din lista de alegători a persoanelor aflate la lucru 
peste hotare). 

4. Ajustarea legislaţiei electorale la realităţile sociale: găsirea procedurilor speciale care ar permite 
realizarea dreptului la vot pentru un număr cît mai mare de alegători aflaţi peste hotarele ţării 
(ex. votarea în avans, votarea prin corespondenţă, deschiderea unor oficii speciale pentru votare 
în mai multe locaţii peste hotare etc.) şi alocarea din timp a resurselor financiare suficiente pentru 
asigurarea proceselor respective la nivel adecvat. 

5. Elaborarea şi introducerea cît mai curînd posibil a registrului electronic al alegătorilor; testarea 
unui sistem automatizat de verificare şi numărare a buletinelor de vot. 

6. Soluţionarea problemelor vizînd examinarea contestaţiilor concurenţilor electorali (dublări, 
proceduri judiciare de durată, omiterea autosesizării sau reacţiei pentru încălcări evidente). 

7. Monitorizarea activităţii mass-media publice şi private, centrale şi locale, intervenţie promptă şi 
colaborare cu organele de supraveghere în domeniu, în caz de încălcare a legislaţiei.  
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8. O implicare mai activă a Ministerului Justiţiei în informarea opiniei publice despre situaţia 
partidelor politice (Registrul on-line al partidelor), în promovarea transparenţei activităţii acestor 
entităţi. 

9. Un aspect aparte în activitatea CEC trebuie să îl constituie instruirea potenţialilor funcţionari 
electorali, colaborarea continuă cu partidele politice. 

10. În scopul informării opiniei publice, pentru a acorda posibilităţi de analiză şi sinteză, elaborarea 
unei noi pagini web a CEC, conţinînd informaţii despre toate scrutinele electorale ar putea 
constitui o sarcină pe termen mediu. 

 
 
ÎNTREBARE: Cum apreciaţi activitatea Comisiei Electorale Centrale în ceea ce priveşte 
organizarea şi desfăşurarea scrutinului din 5 aprilie şi a celui din 29 iulie 2009?  
 
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES Moldova): IFES a avut un parteneriat 
productiv cu Comisia Electorală  Centrală. Am susţinut în continuare Comisia Electorală Centrală în 
realizarea sarcinilor care constituie trăsăturile caracteristice distinctive ale comisiilor electorale 
centrale profesioniste din întreaga lume. Într-o perioadă scurtă de timp, CEC, în colaborare cu IFES, 
a reuşit să elaboreze, să tipărească şi să distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 
consiliilor electorale de circumscripţie Îndrumare pentru aproximativ 20 000 de funcţionari electorali. 
În afară de aceasta, prin producerea primului film instructiv pentru membrii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare am realizat o abordare unificată şi standardizată a instruirii funcţionarilor 
electorali din cadrul secţiilor de votare. Filmul instructiv a fost distribuit celor aproximativ 2000 secţii 
de votare din întreaga republică, precum şi observatorilor locali, observatorilor din partea partidelor 
politice şi autorităţilor publice locale. Mai mult ca atît, CEC şi IFES au elaborat în comun un nou set 
de recomandări privind procedurile de afişare şi verificare a listelor alegătorilor care a fost distribuit 
unui public larg, inclusiv consiliilor electorale de circumscripţie, birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, autorităţilor locale, partidelor politice şi societăţii civile.  

Considerăm că aceste activităţi şi metode de instruire au ajutat consiliilor electorale de 
circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare să-şi execute lucrul mai bine, însă există 
încă posibilităţi pentru îmbunătăţire. Au fost identificate cîteva domenii de bază pentru sporirea 
eficienţei activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, şi anume: 

• Îmbunătăţirea calităţii verificării listei alegătorilor. 
• Respectarea mai strictă a procedurilor din ziua alegerilor reflectate în Codul electoral, în 

special asigurarea transparenţei şi corectitudinii numărării voturilor. 
• Interacţiunea şi gestionarea mai eficientă a relaţiilor cu observatorii. 

În afară de instruirea îmbunătăţită a funcţionarilor electorali, IFES şi CEC au lansat o 
campanie cuprinzătoare de informare a alegătorilor, axată pe tineret, persoane care au votat pentru 
prima oară şi pe electorat în general. În campania publicitară au fost folosite cîteva mijloace media şi 
de telecomunicare, cum ar fi panourile publicitare gigant, monitoarele în supermarkete, mesajele 
SMS, precum şi mijloace de comunicare mai tradiţionale.    

În general, acceptarea de către CEC a metodologiei şi mijloacelor de instruire modernă pentru 
adulţi a constituit un pas important în profesionalizarea autorităţii electorale din Republica Moldova. 
IFES Moldova va contribui în continuare la fortificarea capacităţii şi viabilităţii Comisiei Electorale 
Centrale în domeniul de instruire, îmbunătăţind modul de activitate al consiliilor electorale de 
circumscripţie, care vor juca un rol important în organizarea alegerilor locale reuşite din anul 2011. 
 
Misiunea de observatori a Comunităţii Statelor Independente (CSI): Миссия наблюдателей от 
СНГ позитивно оценила работу Центральной избирательной комиссии, которая осуществляла 
свою деятельность в соответствии с национальным избирательным законодательством. 

Работа ЦИК была открытой и гласной. О проводимых заседаниях сообщалось заранее, 
повестка дня публиковалась за день до проведения на веб-сайте ЦИК, в пресс-релизах. 
Заседания Центризбиркома проходили с участием международных наблюдателей, 
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представителей политических партий и общественных организаций, журналистов. Через 
средства массовой информации общественность знакомилась с принятыми решениями. 

Следует отметить работу ЦИК, проводимую по обучению участников избирательного 
процесса и обеспечению их справочно-методическими материалами. Так, Центральная 
избирательная комиссия для представителей политических партий, включаемых в состав 
окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро, председателей, 
заместителей и секретарей участковых избирательных бюро проводила тренинги. ЦИК 
подготовила «Руководство для окружных избирательных советов», «Справочник члена 
окружного избирательного совета и участкового избирательного бюро», справочник для 
избирателей «Знай свои избирательные права», обучающий видеофильм об организации 
работы участковых избирательных бюро накануне и в день голосования.  

Центральная избирательная комиссия вела широкую информационную кампанию, 
направленную на привлечение граждан к участию в голосовании. Так, ЦИК открыла сайт в 
Интернете, где размещались сведения об образцах документов, на основании которых 
избиратели могли проголосовать, адресах и телефонах окружных избирательных советов и 
участковых избирательных бюро. По телевидению транслировались ролики на молдавском и 
русском языках, призывающие граждан принять участие в голосовании. В городах, где 
побывали наблюдатели, распространялись информационные плакаты, проспекты и листовки 
аналогичного содержания.  

Хотелось бы отметить конструктивное сотрудничество Центральной избирательной 
комиссии со Штабом Миссии наблюдателей от СНГ в период мониторинга парламентских 
выборов.  

Если подытожить все сказанное, то можно констатировать, что Центральная 
избирательная комиссия соблюдала принципы законности, коллегиальности, гласности и 
независимости, проведя выборы в соответствии с национальным законодательством, 
используя международный опыт. По мнению Миссии наблюдателей от СНГ, в стране было 
обеспечено свободное волеизъявление избирателей.  
 
Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova (LADOM): În perioada electorală, Comisia 
Electorală Centrală a avut o prestaţie bună. Cu excepţia unor proceduri ce ţin de asigurarea 
drepturilor de vot, compilarea listelor electorale şi verificarea postelectorală a acestora, LADOM a 
apreciat pozitiv eforturile CEC în asigurarea bunei desfăşurări a alegerilor parlamentare anticipate. 
Aprobarea unui şir de modele de documente necesare concurenţilor electorali, observatorilor şi altor 
subiecţi implicaţi în procesul electoral, asigurarea semnării de către actorii implicaţi în procesul 
electoral a Codului de conduită în alegeri, precum şi eforturile depuse pentru evitarea votului 
multiplu, reducerea din obstacolele cu care se confruntă alegătorii din străinătate şi asigurarea 

dreptului de vot al persoanelor 
fără viză de domiciliu şi al celor 
cu buletinele de identitate al căror 
termen de valabilitate a expirat, au 
fost  înalt  apreciate de ONG-uri şi 
partidele politice. În perioada 
electorală a fost vizibilă prezenţa 
CEC în teritoriu, care în 
colaborare cu ONG-urile au 
realizat diverse programe de 
educaţie civică şi de instruire a 
funcţionarilor electorali etc. 

Totodată, credem că 
modalitatea actuală de numire a 



 39 
 

membrilor CEC este discriminatorie în raport cu celelalte formaţiuni politice participante la alegeri, 
care au dreptul de a avea membri ai CEC doar cu drept de vot consultativ. Ea trebuie revizuită astfel 
încît Consiliului Superior al Magistraturii să-i revină un rol important în formarea CEC. 

Se impune şi revizuirea modului de înaintare a candidaturilor pentru membrii consiliilor şi 
birourilor electorale. Aceştia ar putea fi selectaţi preponderent din rîndurile rezervei funcţionarilor 
electorali şi nu din partea concurenţilor electorali. De asemenea, este necesară limitarea 
posibilităţilor de revocare de către partide a membrilor organelor electorale. Revocarea ar putea fi 
realizată doar de CEC şi numai pentru încălcarea obligaţiunilor de funcţionari electorali. Schemele 
de retribuire a funcţionarilor electorali necesită perfecţionare, astfel ca să stimuleze o activitate mai 
dedicată şi să asigure un nivel maxim de probitate a lor. 

Prevederile legislaţiei ar putea fi completate în scopul asigurării unei autonomii financiare 
mai mari a CEC, astfel ca aceasta să poată face faţă necesităţilor electorale şi în perioadele de 
criză. Bugetul alocat pentru educaţie electorală şi civică necesită o creştere considerabilă, iar înseşi 
acţiunile respectiv trebuie extinse şi aprofundate pentru tot anul calendaristic. La fel, se cere 
intensificarea măsurilor de instruire a membrilor birourilor electorale, pentru ca aceştia să dispună 
de competenţe pentru a nu admite erori în procesele-verbale şi să asigure administrarea corectă a 
alegerilor. 
 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT: Comisia Electorală Centrală este instituţia 
publică care a demonstrat cea mai mare deschidere şi care de departe este cea mai transparentă 
instituţie publică din Republica Moldova. Faptul că în cadrul şedinţelor publice ale CEC au fost 
purtate dezbateri aprinse şi au avut loc controverse doar subliniază caracterul democratic şi 
transparent al acestei instituţii. Nuanţele politice din dezbaterile Comisiei Electorale Centrale au 
reflectat presiunile exterioare, din partea partidelor, asupra sa, însă aceasta a reuşit să realizeze 
onorabil sarcinile stabilite. 
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IV. Analiza proceselor electorale din anul 2009  
de către Comisia Electorală Centrală. 

Concluzii preliminare asupra cadrului legal şi organizatoric în procesul de pregătire şi 
desfăşurare a alegerilor parlamentare 2009 

 
Analiza experienţei acumulate de 

organele electorale, concurenţii electorali, 
societatea civilă, observatorii electorali şi mass-
media în alegerile parlamentare ordinare şi 
anticipate din anul 2009, precum şi în cadrul 
procesului de analiză post-electorală desfăşurat 
recent stau la baza concluziilor preliminare de 
mai jos. 

Reformele democratice ce vizează sfera 
electorală au drept obiectiv principal asigurarea 
unor alegeri libere şi corecte. 

De la adoptarea în anul 1997 Codul  
 

electoral a fost supus unui şir de modificări 
menite să perfecţioneze procesul electoral, 
majoritatea fiind efectuate drept urmare a 
experienţei acumulate în alegeri, a 
implementării recomandărilor Comisiei 
Europene pentru Democraţie prin Drept 
(Comisiei de la Veneţia) şi ale Misiunii OSCE 
în Moldova.  

 Vizavi de concluziile operaţionale ale 
Consiliului Europei din 29 mai 2009 privind 
preocuparea sa de reglementările ce ţin de 
alianţele preelectorale şi excluderea 

incompatibilităţilor în cazul deţinerii multiplei 
cetăţenii, Comisia Electorală Centrală 
subliniază că reglementarea acestor aspecte 
reprezintă prerogativa exclusivă a 
Parlamentului. În calitatea sa de autoritate ce a 
aplicat aceste prevederi pe parcursul ambelor 
scrutine electorale, CEC poate menţiona că, din 
punct de vedere procedural, prevederile de la 
art.13 alin. (2) lit. b1) şi art.75 cu privire la 
dubla cetăţenie deţinută de candidaţii la funcţia 
de deputat, s-au dovedit a fi neviabile şi 
necesită a fi modificate, cel puţin luînd în 
calcul faptul că Parlamentul nu a prevăzut un 

mecanism de control şi de 
implementare a acestora, 
lucru care a fost relevat în 
numeroase rînduri de către 
CEC în discuţiile purtate 
inclusiv cu experţii 
internaţionali. 

Un element important 
în procesul electoral îl 
prezintă observatorii. La 
acest capitol considerăm că 
actele normative ale CEC 
trebuie să cuprindă proceduri 
clare privind acreditarea 
observatorilor, inclusiv prin 
delimitarea competenţelor 
între organele electorale. 
Activitatea observatorilor 
internaţionali în Republica 
Moldova este asistată de către 
un Oficiu de protocol al 
observatorilor, creat la 

iniţiativa CEC, dar care nu are o reglementare 
juridică clară. 
 Ultimele modificări la Codul electoral 
au fost adoptate prin Legea nr. 25-XVII din 15 
iunie 2009. Modificările au vizat: 
- pragul minim de reprezentare, acesta 

fiind micşorat de la 6% la 5%; 
- pragul de validare a alegerilor, care 

a fost micşorat de la 1/2 la 1/3; 
- pragul de validare a votării repetate 

în cadrul alegerilor parlamentare, care a fost 
exclus (pragul a fost de 1/3 din numărul 
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persoanelor înscrise în listele electorale). 
Votarea repetată în alegerile parlamentare 
ca şi în cele locale se consideră valabilă 
indiferent de numărul de alegători care au 
participat la vot. 

Aceste modificări au fost apreciate 
pozitiv în Raportul de observare asupra 
alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 
2009 al Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei emis la 14 septembrie 2009. În pofida 
optimizării cadrului legal pentru campaniile 
electorale din 5 aprilie şi 29 iulie 2009, în 
procesul electoral au apărut mai multe 
probleme de ordin procedural şi legislativ, care 
sînt  studiate 
şi analizate de 
către CEC. În 
baza 
prevederilor 
art.22 lit a) şi 
lit b) din 
Codul 
electoral, vom 
prezenta 
Guvernului şi 
Parlamentului 
propunerile 
noastre cu 
privire la 
oportunitatea 
operării unor 
modificări în 
legislaţia 
electorală. 
 În lunile octombrie-noiembrie curent 
Comisia Electorală Centrală a organizat cu 
suportul PNUD, IFES şi al Consiliului Europei 
un proces de analiză post-electorală a alegerilor 
parlamentare din 5 aprilie şi a alegerilor 
anticipate din 29 iulie care a cuprins mai multe 
evenimente succesive interdependente realizate 
sub formă de seminare, precum şi în format de 
conferinţă internaţională.  
 La aceste evenimente au participat 
reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale, 
funcţionari electorali care au activat în organele 
electorale inferioare, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi centrale, precum 
şi reprezentanţii PNUD, IFES şi ai Consiliului 
Europei. În cadrul acestora s-a făcut un schimb 
de opinii şi de experienţă cu scopul elaborării 
unui şir de recomandări concrete pentru 

perfecţionarea legislaţiei şi a procedurilor 
electorale. Ca rezultat, a fost elaborat un set de 
propuneri comune al modificărilor care 
urmează a fi operate la Codul electoral. 
 Astfel, în cadrul evenimentelor 
menţionate au fost identificate mai multe 
probleme de ordin legislativ, tehnic sau 
operaţional: 
 
 Listele electorale şi afişarea lor în 
localul secţiei de votare au constituit o 
problemă, chiar dacă s-au întreprins un şir de 
acţiuni menite să îmbunătăţească acest 
compartiment. Recomandările OSCE/BIDDO 

şi ale Consiliului 
Europei formulate 
în Opinia Comună 
privind Codul 
electoral din 10 
aprilie 2008, 
adoptată de 
Comisia de la 
Veneţia la 17-18 
octombrie 2008 cu 
privire la 

necesitatea 
implementării 

Sistemului 
Informaţional de 
Stat „Alegeri” şi 
în special a 
primului modul al 

acestuia 
„Registrul 

electronic al alegătorilor”, pînă la momentul de 
faţă, cu regret, nu a putut fi realizată din lipsa 
mijloacelor financiare. Registrul electronic ar 
uniformiza modul de compilare a listelor 
electorale şi ar reduce termenele. De aceasta 
ne-am convins în cadrul implementării cu 
suportul PNUD a 2 proiecte-pilot ale 
Registrelor alegătorilor în alegerile locale noi 
din 15 noiembrie a.c. desfăşurate în două 
localităţi. Sîntem siguri că problema deţinerii 
unor liste calitative va dispărea odată cu 
implementarea Registrului electronic al 
alegătorilor, al cărei beneficiar va fi CEC, or 
pînă în prezent primăriile erau responsabile de 
întocmirea acestora şi nu direct CEC. Din 
diferite cauze, inclusiv din constrîngeri 
financiare, activitatea autorităţilor locale la 
capitolul respectiv rămîne a fi nesatisfăcătoare.  
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 Pentru asigurarea transparenţei 
procesului de întocmire şi verificare a listelor 
electorale, precum şi în vederea asigurării 
afişării lor din timp, urmează a fi modificate 
art.29 şi 40 ale Codului 
electoral, astfel încît birourile 
electorale să fie constituite cu 
mai mult de 20 de zile înaintea 
alegerilor, iar afişarea listelor 
să se efectueze în termen de 20 
de zile înaintea alegerilor, fiind 
oportună afişarea acestora şi pe 
Internet. 

Un aspect important în 
campania electorală, 
bineînţeles, îl ocupă mass-
media. Considerăm că este 
absolut necesară operarea 
modificărilor la art.47 din 
Codul electoral cu referire la 
organizarea dezbaterilor 
electorale şi asigurarea unei 
calităţi veritabile în ceea ce priveşte 
desfăşurarea campaniei electorale şi 
reflectarea acesteia de către mass-media, doar 
că este necesară reglementarea corectă şi 
conform standardelor acceptate la nivel 
internaţional în acest sens, în special al statelor 
cu democraţie consacrată, lucru menţionat şi în 
rapoartele de observare a alegerilor din 5 aprilie 
si 29 iulie. În mod special urmează a fi 
modificat alin. (4) al art.  47 din Codul electoral 
care limitează dreptul radiodifuzorilor de a 
reflecta activităţile electorale în programele de 
ştiri şi actualităţi; în aceeaşi ordine de idei, ar 
trebui încurajată asigurarea pluralităţii de opinii 
prin reflectarea diverselor poziţii şi raportarea 
despre platformele existente. În acest sens, 
CEC prin Regulamentul privind reflectarea 
campaniei electorale la alegerile în noul 
Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova a 
oferit totuşi posibilitatea radiodifuzorilor de a 
reflecta în buletinele de ştiri evenimentele 
electorale, stabilind că: „În emisiunile 
informative şi de actualităţi ale instituţiilor 
audiovizuale, evenimentele din campania 
electorală vor fi reflectate cu respectarea 
prevederilor art. 47 din Codul electoral şi art. 7 
din Codul audiovizualului”, fapt apreciat de 
către experţii internaţionali drept unul pozitiv. 

 În aceste campanii electorale s-au 
relevat şi unele aspecte negative în privinţa 
mass-media, cum ar fi : 
- pregătirea profesională insuficientă a 

reprezentanţilor mass-media. Din punctul 
nostru de vedere, ar fi oportun să se 
organizeze training-uri pentru jurnalişti şi 
să se creeze o reţea de jurnalişti specializaţi 
în domeniul politic şi electoral; 

- existenţa deficienţelor în colaborarea 
organelor electorale cu reprezentanţii mass-
media. Sub acest aspect considerăm 
oportună eficientizarea relaţiilor dintre 
organele electorale şi reprezentanţii media 
(stabilirea unui purtător de cuvînt al 
instituţiei electorale); 

- imposibilitatea CEC de a monitoriza 
respectarea Regulamentului privind 
reflectarea campaniei electorale 
parlamentare în mijloacele de informare în 
masă şi de a sancţiona instituţiile care 
încalcă prevederile acestui regulament. În 
acest context, considerăm oportună 
abilitarea CCA cu atribuţia de examinare a 
contestaţiilor legate de reflectarea 
campaniei electorale în mass-media. 

Publicitatea electorală şi dezbaterile 
electorale pe Internet rămîn în continuare 
practic nereglementate. 

Pe parcursul ambelor scrutine ne-am 
confruntat cu problema desemnării membrilor 
organelor electorale în consiliile electorale de 
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circumscripţie şi birourile electorale ale 
secţiilor de votare.   

Astfel, în aceste campanii electorale s-a 
relevat o insuficienţă a numărului de persoane 
competente şi bine instruite care să poată fi 
desemnate în organele electorale atît din partea 
partidelor, cît şi uneori din partea administraţiei 
publice locale (desele modificări ale 
componentei, revocări etc.). Lucrul respectiv a 
fost menţionat drept carenţă a procesului 
electoral şi de către un şir de observatori, 
inclusiv în cadrul Raportului final al Misiunii 
de Observare a Alegerilor  al OSCE/BIDDO. 
S-a reiterat că  din cauza acestui fapt au fost 
atestate cazuri de interpretare greşită sau 
neuniformă a prevederilor legale şi chiar 
necunoaştere a procedurilor corespunzătoare de 
către unii funcţionari electorali. Un moment 
pozitiv ar fi responsabilizarea prin lege a 
partidelor pentru instruirea membrilor săi 
desemnaţi în organele electorale.   

În acest context, CEC intenţionează să 
înfiinţeze un Centru de instruire continuă, care 
să se ocupe permanent de instruirea tuturor 
actorilor implicaţi în procesul electoral, în 
special a funcţionarilor electorali. Aceasta 
presupune că Centrul trebuie să aibă 
reprezentanţe regionale, iar instruirea să fie 
axată pe mai multe grupuri ţintă şi diferite 
aspecte (management alegeri, observare, 
finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale, 
contabilitate, IT etc.). Mizăm pe suportul, 
inclusiv financiar şi logistic,  acordat de 

organismele internaţionale în vederea bunei 
organizări şi desfăşurări a acestei activităţi. 
Finalitatea acestei activităţi perpetue va fi 
acceptarea în organele electorale doar a 
persoanelor posesoare ale certificatelor de 
absolvire a unor cursuri în cadrul Centrului 
de instruire continuă de pe lîngă CEC. În 
acest sens este exemplară experienţa unor 
state, inclusiv membre ale Consiliului 
Europei. 

Deoarece problema calităţii 
procesului electoral este una de o importanţă 
majoră, credem oportun de modificat cadrul 
legal existent în aşa mod ca în fiecare 
primărie să existe cîte un specialist în a cărui 
fişă de post să fie specificată 
responsabilitatea pentru ţinerea registrului 
alegătorilor şi menţinerea contactelor cu 
CEC în perioada dintre alegeri.  

O altă problemă majoră ar fi rezolvarea 
conflictului de jurisdicţie creat prin 
reglementările insuficiente din Codul electoral, 
în privinţa competenţei materiale la examinarea 
contestaţiilor. Chiar dacă a fost atestată o 
îmbunătăţire a situaţiei prin adoptarea unei 
practici privind procedura respectivă, totuşi 
considerăm necesară o reglementare clară a 
atribuţiilor şi competenţelor concrete ale 
organelor electorale, ale Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului şi ale 
instanţelor de judecată în examinarea 
contestaţiilor.  În acest context, CEC urmează 
să propună modificarea cap.12 al Codului 
electoral în sensul examinării contestaţiilor de 
către instanţele de judecată conform experienţei 
altor state sau o altă soluţie ar fi examinarea 
contestaţiilor:  
- în prima instanţă de către organele 

electorale conform competenţei teritoriale; 
- în a doua instanţă de către instanţele de 

judecată. 
La fel, lipsa prerogativei organelor 

electorale inferioare la aplicarea sancţiunilor a 
generat de multe ori ineficienţa în soluţionarea 
contestaţiilor. Considerăm oportună abilitarea 
organelor electorale inferioare cu posibilitatea 
de a sancţiona subiecţii electorali pentru unele 
încălcări ale legislaţiei electorale. Urmează, 
suplimentar, să delimităm prin lege aceste 
prerogative între organele electorale de toate 
nivelurile. 
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Cu regret, şi de această dată cetăţenilor 
Republicii Moldova ce domiciliază în teritoriile 
aflate temporar în afara controlului 
constituţional al Republicii Moldova li s-au 
încălcat drepturile cetăţeneşti de către 
autorităţile anticonstituţionale de la Tiraspol. 
Atît pentru scrutinul din 5 aprilie, cît şi pentru 
cel din 29 iulie nu a fost posibilă deschiderea 
secţiilor de votare în partea stîngă a Nistrului. 
Totuşi, pentru garantarea exercitării dreptului 
de vot de către aceşti cetăţeni, Comisia 
Electorală Centrală le-a permis să voteze în 
anumite secţii de votare speciale din localităţile 
controlate de către autorităţile moldoveneşti cu 
urmarea unor proceduri simplificate. 
 În final, ţinem să menţionăm că în 
perioada post-electorală Comisia Electorală 
Centrală şi-a concentrat eforturile pe 
următoarele direcţii:  
-  evaluarea scrutinelor desfăşurate şi 
continuarea activităţilor în vederea 

implementării Registrului 
electronic al alegătorilor, 
Strategiei de instruire a 
funcţionarilor electorali şi 
educaţie civică a 
alegătorilor pentru anii 
2008-2013; 
- pregătirea propunerilor 
de modificare a Codului 
electoral în domeniile 
problematice menţionate 
supra: mass-media, 
examinarea contestaţiilor, 
modul de constituire a 
organelor electorale, 
activitatea privind listele 
electorale, domenii care 
au fost supuse analizei şi 
în cadrul Rapoartelor de 

monitorizare şi în 
Recomandările OSCE, ale 
Comisiei de la Veneţia.  

Trebuie să spunem că un sir de 
recomandări ale OSCE/BIDDO şi Consiliului 
Europei în Opinia Comună privind Codul 
electoral din 10 aprilie 2008, adoptată de 
Comisia de la Veneţia la 17-18 octombrie 
2008, în mare parte au fost luate în considerare 
la modificarea Codului, iar unele s-au regăsit în 
instrucţiunile şi regulamentele adoptate de CEC 
sau au fost implementate în cadrul scrutinelor 
electorale precedente.  

Totodată, este de menţionat faptul că 
CEC va saluta expertizarea internaţională 
obligatorie  a modificărilor care urmează a fi 
operate la Codul electoral şi ne rezervăm 
dreptul de a expedia propunerile noastre finale 
spre examinare experţilor Consiliului Europei, 
Comisiei de la Veneţia în acest sens. 
 

 

 

Renata LAPTI, vicepreşedinte, Comisia Electorală Centrală 
Dr Iurie CIOCAN, secretar, Comisia Electorală Centrală  
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V. Conferinţa anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa. 
Republica Moldova a preluat preşedinţia ACEEEO 

 
 

În cadrul Conferinţei anuale a 
Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 
(ACEEEO) desfăşurată în luna septembrie 
2009 la Erevan (Armenia), Comisia Electorală 
Centrală a Republicii Moldova a preluat 
preşedinţia acestei prestigioase organizaţii.  

ACEEEO este o instituţie regională 
non-profit, independentă de partidele politice şi 
guvernele naţionale, activînd în conformitate cu 
dreptul internaţional. Principalele obiective ale 
asociaţiei sînt stimularea cooperării 
internaţionale, sprijinirea democraţiei prin 
asigurarea inviolabilităţii drepturilor electorale, 
promovarea instituţionalizării şi 
profesionalizării proceselor democratice din 
regiune, acordarea de asistenţă în domeniul 
electoral, crearea unui centru regional complex 
de informaţii.  

În anul 1991, ţările Europei Centrale au 
iniţiat un amplu proces de instituţionalizare a 
unor alegeri libere şi corecte pe baza sistemului 
pluripartit. Conştienţi de lipsa comună de 

experienţă în acest domeniu sub aspect teoretic 
şi practic, oficialii electorali din ţările 
respective au hotărît să se întîlnească în 
perioada 30 iulie - 2 august 1991 în Budapesta 
(Ungaria).  

 La această acţiune, reprezentanţii 
Albaniei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
Poloniei şi Iugoslaviei au elaborat şi au semnat 
un protocol comun care prevedea crearea unui 
organism regional al funcţionarilor electorali 
(ACEEEO). Mai tîrziu, acest protocol a fost 
semnat şi de alte autorităţi electorale din 
Europa Centrală, de Est şi Asia. În prezent 
Asociaţia întruneşte 23 de membri instituţionali 
(cu drept de vot deliberativ), un membru 
asociat, un membru susţinător şi 12 membri de 
onoare. Comitetul executiv al organizaţiei este 
constituit din reprezentanţii a cinci state-

membre, iar Secretariatul 
şi centrul de documentare 
se află la Budapesta. 

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 
tematicilor interesante, 
seriozităţii abordării lor şi 
rezultatelor obţinute. Pe 
lîngă delegaţiile statelor-
membre ACEEEO, la 
conferinţă mai participă şi 
oficiali din partea altor 
state (Marea Britanie, 
Slovenia, SUA, Ungaria, 
Mexic, Lesotho, Nigeria, 
Panama, Sierra Leone, 

Uganda etc.), de asemenea 
reprezentanţi ai ONU, 
Consiliului Europei - Comisia 
de la Veneţia, IFES, 
International IDEA şi 

organizaţii producătoare de tehnologii utilizate 
în alegeri - Everyone Counts Inc., Scytl Secure 
Electronic Voting, INDRA SISTEMAS SA, 
SysTest Labs, etc. 
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La conferinţa anuală din 1998 Comisia 
Electorală Centrală din Republica Moldova a 
semnat carta ACEEEO, devenind membru 
instituţional al acestei organizaţii. Din acel an 
reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au 
participat la 11 conferinţe anuale cu tematică 
diversă (de ex. transparenţa în alegeri, mass-
media şi alegerile, tehnologiile electorale, 
securitatea alegerilor, reforma privind 
finanţarea campaniei electorale etc.). În funcţie 
de tematică, la aceste acţiuni au participat şi 
reprezentanţii altor autorităţi publice centrale 
din Republica Moldova. Spre exemplu, la 
conferinţa din 2008 a participat şi un 
reprezentant al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, care împreună cu omologul său din 
Republica Ungară au lansat un proiect privind 
crearea unei Reţele Ştiinţifice Internaţionale a 
Alegerilor, care va oferi studii şi recomandări 
privind cele mai importante aspecte ale 
procesului electoral. 

În cadrul diverselor proiecte de 
colaborare cu această instituţie, CEC a 
participat la crearea centrului regional de 
documentare în domeniul electoral 
aceproject.org. În calitatea sa de membru, 
Comisiei îi este facilitată procedura de stabilire 
a relaţiilor directe cu autorităţile electorale ale 
altor state. Astfel, au fost semnate acorduri 
bilaterale de cooperare cu autorităţile electorale 
din Statele Unite ale Americii, Letonia, 
Ucraina, Bosnia şi Herzegovina. În proces de 
elaborare sînt acordurile cu Republica Ungară, 
Federaţia Rusă şi România. Prin intermediul 
organizaţiei reprezentanţii CEC au fost invitaţi 
ca observatori internaţionali la alegerile din 
diferite state şi, totodată, au fost invitaţi experţi 
electorali din statele membre ale ACEEEO, 
care au monitorizat alegerile din Republica 
Moldova.  

Colaborarea în cadrul asociaţiei a 
facilitat procedura de realizare a schimbului de 
experţi electorali. Pe parcursul anilor 2007-
2008 reprezentanţii CEC au participat la 
Budapesta la o serie de vizite de instruire şi 
schimb de experienţă cu colegii din Republica 
Ungară. În luna iulie 2008, la Chişinău a fost 
organizat un seminar de instruire a potenţialilor 
funcţionari electorali din Republica Moldova, 
cu participarea formatorilor străini, iar pe viitor 
se planifică crearea unui Centru de instruire 
continuă.  

Activitatea asociaţiei pe parcursul 
anului culminează cu organizarea Reuniunii 
Adunării Generale ACEEEO şi a unei 
conferinţe la care este stabilită o tematică 
generală pe marginea căreia discută oficialii 
electorali din statele-membre şi experţii 
internaţionali din domeniul electoral. În anul 
curent, aceste acţiuni s-au desfăşurat la Erevan, 
în perioada 3-5 septembrie 2009 sub genericul 
Protecţia juridică a drepturilor electorale. La 
acest eveniment au participat circa 150 de 
reprezentanţi din partea a 10 organizaţii 
internaţionale şi a 32 de ţări, inclusiv 
judecători, membri şi experţi ai curţilor 
constituţionale şi ai organelor electorale. 
Republica Moldova a fost reprezentată de către 
dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele CEC şi dna 
Renata Lapti, vicepreşedintele CEC. 
Participarea a fost organizată cu suportul 
Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) şi Fundaţia pentru Sisteme 
Electorale Internaţionale (IFES). 
 În cadrul conferinţei au fost discutate 
subiecte privind protecţia juridică a drepturilor 
electorale, experienţa internaţională de aplicare 
a sociologiei în procesul electoral, lecţiile 
învăţate de la alegerile parlamentare europene 
din 2009, mecanisme de restaurare a drepturilor 
electorale. Participanţii la conferinţă au conchis 
că în ţările democratice, protecţia juridică a 
drepturilor electorale constituie garanţia 
primordială a alegerilor democratice, totodată 
accentuîndu-se rolul principal al curţii 
constituţionale în procesul electoral. O atenţie 
deosebită s-a acordat metodelor sociologice în 
procesul electoral, sociologii recomandînd o 
cooperare între CEC şi societatea civilă şi 
încurajînd desfăşurarea sondajelor Exit-Poll. 
Spre sfîrşit au fost propuse tehnici şi metode 
pentru soluţionarea problemelor legate de 
desfăşurarea procesului electoral. Comisia 
Electorală Centrală consideră că schimbul 
internaţional de experienţă în acest domeniu 
este foarte important pentru îmbunătăţirea 
practicii din propria ţară. Subiectul care va fi 
abordat la următoarea conferinţă anuală a 
ACEEEO va viza Listele electorale. În paralel 
a fost desfăşurată şi o expoziţie, la care au fost 
prezentate tehnologii şi echipamente destinate 
desfăşurării procesului electoral. 
  Totodată, în cadrul Reuniunii Adunării 
Generale ACEEEO au fost desfăşurate 
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activităţi organizatorice interne şi de totalizare 
a activităţii instituţiei, s-a discutat despre 
experienţa alegerilor desfăşurate pe parcursul 
anului 2009. Delegaţia Republicii Moldova a 
prezentat o informaţie privind desfăşurarea 
procesului electoral în campaniile electorale din 
5 aprilie 2009 şi 29 iulie 2009, precum şi un 
film despre Republica Moldova.  

Ca urmare a evaluării procesului 
electoral din Republica Moldova şi 
prezentărilor susţinute de către delegaţia 
Republicii Moldova, Adunarea Generală, prin 
majoritate de voturi, a decis ca Republica 
Moldova să preia preşedinţia ACEEEO. 

Comisia Electorală Centrală va găzdui 
următoarea întîlnire a Comitetului Executiv al 
ACEEEO, în aprilie 2010, la Chişinău. 
Totodată, Secretariatul ACEEEO va organiza şi 
întrunirea partenerilor proiectului UNDEF. 
Deţinerea preşedinţiei ACEEEO şi organizarea 
evenimentelor sus-menţionate în Republica 
Moldova au o importanţă deosebită pentru 
ridicarea imaginii ţării. Aceste acţiuni ne vor 
oferi noi oportunităţi de colaborare şi vor duce 
la implementarea unor proiecte care vor 
îmbunătăţi procesul electoral din ţara noastră.  

 
 

 
 
Corneliu PASAT, consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 
 

 


