
 

 
 
 
 
 
 
 

Buletin informativ  
nr.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Publicaţie realizată de  COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ  
 
Str. Vasile Alecsandri, nr.119, 
Chişinău, MD-2012 
www.cec.md 
 
Consiliul coordonator pentru pregătirea publicaţiilor Comisiei Electorale Centrale:  
Eugeniu Ştirbu, preşedinte  
Renata Lapti, vicepreşedinte 
Iurie Ciocan, secretar  
Mihai Buşuleac, membru 
Victor Kosteţki, membru  
Axenia Artemii, membru 
Elizaveta Oţel, membru 
 
Responsabil de ediţie: 
Doina Bordeianu  
   
Colegiul de redacţie:  
Renata Lapti, vicepreşedinte, Comisia Electorală Centrală 
Pavel Midrigan, membru, Comisia Electorală Centrală 
Ştefan Condrea, şef, Direcţia informatizare  
Corina Borzin, şef interimar, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul 
Doina Bordeianu, şef interimar, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat, Direcţia 
management alegeri 
Angela Musteaţă, consultant superior, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat, Direcţia 
management alegeri 
Corneliu Pasat, consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat, Direcţia 
management alegeri 
 
Design: 
Ştefan Condrea, şef, Direcţia informatizare  
 
Redactor:  
Angela Musteaţă, consultant superior, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat, Direcţia 
management alegeri 
 
 
 
 

Tiraj: 200 ex  

 



 3 

CUPRINS:  

 

Cuvînt introductiv ...........................................................................................................................4 

Activitatea Comisiei Electorale Centrale în I semestru al anului 2008. Eugeniu 

ŞTIRBU ................................................................................................................................5 

Perfecţionarea legislaţiei electorale. Renata LAPTI, Corina BORZIN .............................19 

Interviuri:  

„Cred că cel mai bun judecător al oportunităţii modificărilor la Codul electoral va fi 

timpul.” 

Interviu cu membrul Comisiei Electorale Centrale Mihai BUŞULEAC .........................25 

„Este important că modificările la Codul electoral au fost operate cu aproximativ un 

an înainte de alegeri, însemnînd că toate forţele politice ştiu care sînt noile reguli de 

joc. Acum totul depinde de capacitatea lor de a se adapta rapid la noile condiţii.” 

Interviu cu directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă 

„ADEPT” Igor BOŢAN......................................................................................................28 

Ziua Internaţională a Alegerilor a fost sărbătorită pentru prima dată în  

Republica Moldova .....................................................................................................................30 

Preocupări actuale legate de sistemul electoral din Republica Moldova. Doina 

BORDEIANU ...............................................................................................................................33 

Instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor electorali – baza  bunei desfăşurări a 

procesului electoral. Angela MUSTEAŢĂ .................................................................................37 

Tehnologiile informaţionale în domeniul electoral. Registrul de Stat al Alegătorilor. 

Ştefan CONDREA ........................................................................................................................40 

Misiuni de monitorizare, schimb de experienţă, conferinţe la care au participat 

membrii Comisiei Electorale Centrale. Corneliu PASAT ........................................................42 

Perspective ..........................................................................................................................44 



 4 

Dragi prieteni, 
 
Ne aflăm la al doilea număr al Buletinului informativ al 

Comisiei Electorale Centrale.  
 
În paginile de astăzi veţi găsi articole privind activitatea noastră 

de bază, materiale dedicate celor mai semnificative evenimente 
pentru procesul electoral din Republica Moldova, interviuri cu 
membrul Comisiei Electorale Centrale, Mihai Buşuleac, şi directorul 
executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, Igor 
Boţan, de asemenea articole de sinteză şi cu caracter informativ.  

 
Cel mai important eveniment produs după apariţia primului 

număr al Buletinului sînt modificările aduse Codului electoral. 
Noile reglementări au schimbat regulile de joc pentru  formaţiunile 
politice care vor disputa în anul 2009 fotoliile de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova. Reflecţiile vizavi de aceste 
modificări le veţi desprinde din interviurile realizate cu persoanele 
nominalizate mai sus, precum şi din materialul cu acelaşi titlu 
dedicat perfecţionării legislaţiei din domeniu. 

  
Alte activităţi nu mai puţin importante desfăşurate în primul 

semestru al anului sînt reflectate în articolele semnate atît de 
membrii şi funcţionarii aparatului Comisiei Electorale Centrale, cît 
şi de persoane din afară. 

 
Sperăm că materialele publicate vă vor da o imagine de 

ansamblu asupra activităţii noastre, servind şi ca imbold de 
colaborare pentru toţi cei interesaţi. 

 
 

Colegiul de redacţie 
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ACTIVITATEA 
  Comisiei Electorale Centrale 
în I semestru al anului 2008 

 
Eugeniu ŞTIRBU 

                                                                                    Preşedintele Comisiei Electorale Centrale 
 

 

 

Activitatea desfăşurată de Comisia 
Electorală Centrală în I semestru al anului 
2008  reflectă atribuţiile stabilite de Codul 
electoral şi acţiunile prevăzute în Planul de 
activitate pentru anul 2008, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
1467 din 15 ianuarie 2008. 

În această perioadă Comisia Electorală 
Centrală s-a convocat în 19 şedinţe la care s-
au adoptat 313 hotărîri: 

- 230 cu privire la atribuirea 
mandatelor de consilier în consiliile 
locale; în total, s-au atribuit 284 
mandate de consilier;  

- 45 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor locale noi din 
2 martie, 11 mai şi 25 mai 2008; 

- 17 cu privire la acreditarea 
observatorilor în vederea 
monitorizării alegerilor în Adunarea 
Populară a UTA Găgăuzia din 16 şi 
30 martie 2008 şi o hotărîre în 
vederea monitorizării alegerilor 
locale noi din 2 martie 2008; 

- 5 cu privire la desfăşurarea 
referendumului republican 
constituţional; 

- 2 cu privire la aprobarea 
regulamentelor; 

- 2 cu privire la delegarea unor 
membri ai Comisiei Electorale 
Centrale şi funcţionari ai aparatului . 

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

- 10 cu privire la activitatea Comisiei 
şi aparatului etc. 

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale 
se plasează, în termen de 24 de ore de la 
adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei 
(www.cec.md), 46 hotărîri s-au publicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
Comisia Electorală Centrală, aparatul ei 
asigură executarea hotărîrilor, adoptate în 
limitele competenţei, în comun cu organele 
electorale, autorităţile publice, persoanele cu 
funcţii de răspundere, partidele şi 
organizaţiile social-politice. Informaţia 
privind executarea hotărîrilor se aduce la 
cunoştinţa membrilor Comisiei în mod 
sistematic, se examinează la volantele 
convocate de conducerea acesteia.  

Permanent  se perfecţionează 
activitatea în vederea efectuării controlului 
privind rezolvarea în termen a documentelor 
depuse la Comisia Electorală Centrală. În 
această  perioadă  Comisia a primit   556     
documente, dintre care   347   au fost luate la 
control. 321 documente au fost rezolvate în 
termenele stabilite. Din motive obiective, în 
cazul a 26 de documente termenele de 
rezolvare s-au prelungit. Se află în proces de 
implementare sistemul de înregistrare a 
documentelor conform programului 
„EVIDOCS CEC”. 
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*** 

 
Activitatea de atribuire a 

mandatelor candidaţilor supleanţi se 
realizează în conformitate cu art. 133 alin. 
(12) din Codul electoral. În majoritatea 
cazurilor, prin hotărîrile Comisiei Electorale 
Centrale,  vacanţele mandatelor de consilier 
se completează în termen de 5 – 15 zile, 
ceea ce dă posibilitate consiliilor locale să 
activeze conform legislaţiei în vigoare. În 
perioada de referinţă s-au adoptat 230 
hotărîri cu privire la atribuirea mandatelor 
de consilier, sau 73,5 la sută din numărul 
total de hotărîri emise. S-au atribuit 284 de 
mandate în consiliile:  

- municipal Chişinău – 1, 

- raionale – 38,  

- orăşeneşti – 21,  

- săteşti (comunale) – 224 mandate.   

           În perioada 3 iunie 2007 – 30 iunie 
2008 s-au atribuit 1190 de mandate. 
Componenţa consiliilor locale s-a reînnoit în 
proporţie de 10,13 la sută.  

Un loc aparte îl ocupă controlul 
privind încetarea înainte de termen a 
mandatelor de consilier deţinute de 
funcţionarii publici, reieşind din 
prevederile de la art.5 alin. (2) lit.c) şi art. 7 
din Legea privind statutul alesului local, art. 
24 alin. (1) lit. b) şi art.84 alin. (2) din Legea 
privind administraţia publică locală. 

Comisia a atribuit 783 sau 65,8 la 
sută din mandatele de consilier şi a 
completat mandatele vacante ridicate prin 
deciziile consiliilor locale în legătură cu 
incompatibilitatea funcţiei deţinute. 375 
consilieri, sau 31,5 la sută, au depus cereri 
solicitînd demisia din funcţia de consilier. 
Demisia în toate cazurile a fost acceptată. În 
acest context formaţiunile social-politice ar 
trebui să manifeste mai mare 
responsabilitate faţă de selectarea 
candidaturilor pentru alegerile la funcţia de 
consilier ţinînd cont şi de faptul că 15-20 la 
sută din numărul consilierilor aleşi refuză să 
participe la şedinţele consiliului şi ale 
comisiilor consultative de specialitate, iar 

10-15 la sută din numărul candidaţilor 
supleanţi sînt deja plecaţi peste hotare. 

În activitatea consiliilor locale se 
depistează lacune în problema dată. În Legea 
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală nu este inclusă 
norma privind ridicarea mandatelor din 
motive de absenţă de la 3 şedinţe 
consecutive ale consiliului. Unele consilii 
încalcă legea nominalizată şi continuă 
ridicarea mandatelor, invocînd lipsa de la 
şedinţele consiliului. Comisia nu 
examinează deciziile consiliilor adoptate 
contrar legislaţiei. 

Conform situaţiei de la 23 mai 2008, 
64 primari ai satelor şi comunelor deţineau 
concomitent şi mandatul de consilier după 
alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 
La moment, s-a constatat că 44 de primari 
încalcă art.8 alin. (1) din Legea privind 
statutul alesului local, care prevede 
depunerea mandatului de consilier în termen 
de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii, 
fapt despre care Ministerul Administraţiei 
Publice Locale a fost informat repetat.  

 În perioada iunie 2007 – iunie 2008 
mai multe consilii locale nu au ridicat nici 
un mandat de consilier. Această situaţie se 
remarcă în 11 consilii (29,7%) din raionul 
Cahul, 12 consilii (44,4%) din raionul 
Căuşeni, 10 consilii (40%) din raionul 
Criuleni, 12 consilii (54,5%) din raionul 
Donduşeni, 15 consilii (53,6%) din raionul 
Drochia şi lista continuă. 
 Mandatul consilierului începe 
efectiv, conform legislaţiei în vigoare, din 
momentul validării şi durează pînă la data 
expirării mandatului ori înainte de aceasta, 
dacă intervin condiţii legale pentru încetarea 
mandatului înainte de termen, şi anume: 

- încălcarea de către consilier a 
Constituţiei, fapt confirmat prin 
hotărîrea judecătorească; 

- incompatibilitatea funcţiei; 

- intrare în vigoare a sentinţei de 
condamnare la privaţiune de libertate 
sau a sentinţei prin care se interzice 
de a ocupa funcţia de consilier; 

- demisie. 
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Mandatul de consilier se ridică 
înainte de termen numai prin decizia 
consiliului respectiv în condiţiile 
menţionate. Mandatul se consideră vacant de 
îndată ce decizia respectivă a fost adusă la 
cunoştinţă consilierului vizat. În caz de 
deces al consilierului, mandatul acestuia se 
declară vacant de consiliul respectiv. 

Completarea vacanţelor de consilier 
se efectuează numai prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale privind atribuirea 
mandatului de consilier candidatului 
supleant în ordinea confirmării candidaţilor 
supleanţi de către instanţa de judecată. 

Încetarea înainte de termen a 
mandatelor de consilier, completarea 
consiliilor locale prin atribuirea mandatelor 
de consilier este un aspect important în 
activitatea Comisiei. 

            Unele consilii săteşti (comunale) 
încalcă legislaţia prin faptul că în mod de 
sine stătător completează vacanţa 
mandatelor, în caz de incompatibilitate a 
funcţiei, din rîndul candidaţilor supleanţi, 
fără a transmite documentele spre examinare 
Comisiei Electorale Centrale. Drept rezultat, 
consiliile locale emit decizii nelegitime, 
întrucît la adoptarea lor votează candidaţii 
supleanţi, care au fost incluşi în componenţa 
consiliilor contrar legislaţiei în vigoare. 

 Rezultatele analizei au  fost  expuse 
într-o notă informativă, care a fost remisă  
Ministerului Administraţiei Publice Locale, 
organelor raionale şi municipale ale 
administraţiei publice pentru informare şi 
conlucrare în vederea asigurării respectării 
legislaţiei privind încetarea înainte de 
termen a mandatelor de consilier şi 
completarea vacanţelor acestora.  

 

*** 
 

La începutul semestrului alegerile 
locale generale din 3 iunie 2007 nu s-au 
încheiat pentru alegătorii din comuna 
Corjova, raionul Dubăsari şi satul Buţeni, 
raionul Hînceşti.  

În ziua de 3 iunie 2007 – ziua 
alegerilor, în comuna Corjova  procesul de 
votare a fost blocat de către forţele regimului 

separatist nerecunoscut de la Tiraspol, 
încălcîndu-se flagrant dreptul la vot al 
cetăţenilor din această localitate, în aceste 
condiţii din numărul de 1350 de alegători 
incluşi în listele electorale şi-au exercitat 
dreptul la vot doar 98 de cetăţeni. Astfel, la 
alegerea Consiliului raional Dubăsari, 
Consiliului comunal Corjova şi a primarului 
comunei Corjova au participat mai puţin de 
¼ din numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale.  

Comisia Electorală Centrală a declarat 
alegerile locale generale din 3 iunie 2007 
nevalabile în circumscripţia electorală 
comunală Corjova nr. 15/3 şi a fixat pentru 
data de 17 iunie 2007  votarea repetată. 

În vederea asigurării securităţii 
procesului de votare, precum şi a siguranţei 
personale a alegătorilor şi membrilor 
biroului electoral al secţiei de votare în ziua 
alegerilor repetate, Comisia Electorală 
Centrală a solicitat intervenţia în vederea 
asistării autorităţilor moldoveneşti în 
desfăşurarea procesului electoral şi în scopul 
prevenirii şi stopării oricăror incidente 
provocate de către forţele separatiste de la 
Tiraspol. 

Cu părere de rău, în ziua de 17 iunie 
2007 s-a repetat scenariul forţelor separatiste 
din 3 iunie 2007. Alegerile locale generale 
nu au avut loc. 

Comisia Electorală Centrală prin 
hotărîrea nr.1093 din 28 august 2007 a 
stabilit data de 11 noiembrie 2007 pentru 
desfăşurarea alegerilor noi pentru funcţia de 
primar şi consilier local şi raional în 
circumscripţia electorală Corjova nr.15/3, 
raionul Dubăsari. 

În cadrul unei întruniri cu 
reprezentanţii OSCE în Moldova aceştia şi-
au exprimat îngrijorarea vizavi de acţiunile 
forţelor separatiste din comuna Corjova, 
întreprinse în scopul intimidării cetăţenilor 
acestei localităţi şi împiedicării lor de a-şi 
exprima liber voinţa la alegerile stabilite 
pentru 11 noiembrie 2007. 

Totodată, potrivit informaţiilor relatate 
în şedinţa Comisiei din 2 octombrie 2007 de 
către vicepreşedintele raionului Dubăsari, 
dna Jîmbei Maria, şi primarul comunei 
Corjova, dl Valeriu Mîţul, precum şi în baza 
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demersului înaintat de acesta, Comisia 
Electorală Centrală a conchis că în comuna 
Corjova continuă să persiste o situaţie 
tensionată, care pune în imposibilitate 
autorităţile locale să întreprindă măsurile 
necesare desfăşurării unui proces electoral 
liber şi democratic şi a considerat necesar să 
suspende acţiunea hotărîrii sus-menţionate. 

Comisia Electorală Centrală a 
menţionat că autorităţile publice centrale nu 
au întreprins măsuri suficiente pentru 
asigurarea condiţiilor necesare în vederea 
realizării dreptului electoral al cetăţenilor 
din comuna Corjova. 

Parlamentul Republicii Moldova prin 
Legea nr. 262-XVI din 6 decembrie 2006 a 
prelungit mandatul consiliului local şi al 
primarului comunei Corjova pînă la crearea 
condiţiilor necesare desfăşurării unor alegeri 
democratice, libere şi corecte, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova şi cea internaţională, 
dar nu mai tîrziu de data alegerilor locale 
generale din anul 2011. Prin urmare, aici 
activează consiliul local şi primarul aleşi la 
25 mai 2003. 

În satul Buţeni s-a creat o altă situaţie. 
Judecătoria Hînceşti a declarat nule alegerile 
primarului din 3 iunie 2007. Desfăşurarea 
votării repetate din 14 octombrie şi 16 
decembrie a eşuat. O parte de alegători a 
blocat secţia de votare, biroului electoral 
nefiindu-i permisă intrarea în secţie, dat 
fiind excluderea din buletinul de vot a 
candidatului pentru care ei şi-au dat votul. În 
consecinţă, procedura de votare nu a putut fi 
organizată. Biroul electoral a suspendat 
votarea repetată pentru alegerile primarului 
stabilită pentru 14 octombrie şi 16 
decembrie 2007. 

Consiliul sătesc Buţeni s-a considerat 
dizolvat de drept din motiv că la convocarea 
şedinţelor, după validarea mandatelor de 
consilier, nu au fost întrunite condiţiile de la 
art. 13 din Legea privind administraţia 
publică locală. 

Comisia Electorală Centrală a 
organizat şi a desfăşurat alegeri noi în unele 
localităţi, conform art. 139 din Codul 
electoral, ale primarului comunei Chirca din 
raionul Anenii Noi, ale Consiliului local şi 

primarului satului Buţeni din raionul 
Hînceşti, ale primarilor comunei Ţareuca din 
raionul Rezina şi comunei Cioropcani din 
raionul Ungheni. 

În cursa electorală pentru funcţia de 
primar s-au înscris 6 formaţiuni social-
politice. Consiliile electorale de 
circumscripţie au înregistrat şi au înscris în 
buletinele de vot 15 candidaţi din partea 
Partidului Comuniştilor din Republica 
Moldova, Alianţei “MOLDOVA 
NOASTRĂ”, Partidului Popular Creştin 
Democrat, Partidului Democrat din 
Moldova, Partidului Liberal, Partidului 
Liberal Democrat din Moldova, precum şi 5 
candidaţi independenţi. 

La alegerile Consiliului sătesc Buţeni 
au participat Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova şi Alianţa “MOLDOVA 
NOASTRĂ”. 

Alegerile desfăşurate periodic  
reprezintă evenimente de o importanţă 
majoră care focalizează atenţia opiniei 
publice asupra întregului spectru de 
probleme cu care se confruntă localitatea 
respectivă. Rezultatele alegerilor locale noi 
ne permit să tragem concluzia că alegătorii 
nu sînt indiferenţi faţă de cei care vor 
conduce treburile satului, comunei. Rata de 
participare a alegătorilor la alegeri de 76,3-
79,4% a fost înregistrată în satul Buţeni şi 
comuna Cioropcani. În comuna Chirca 
prezenţa la urne a fost mai redusă şi a 
constituit 44,7%. Conform Codului 
electoral, alegerile se consideră valabile, 
dacă la ele au participat nu mai puţin de ¼ 
din numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale. 

Alegătorii au încredinţat mandatele de 
primar al comunei Chirca dlui Crangaci 
Vitalie din partea Partidului Democrat din 
Moldova, al satului Buţeni dlui Agaci Tudor 
din partea Alianţei „MOLDOVA 
NOASTRĂ”, al comunei Ţareuca dlui 
Lefter Ghenadie din partea Partidului 
Popular Creştin Democrat, al comunei 
Cioropcani dlui Robuleţ Iuri din partea 
Partidului Comuniştilor din Republica 
Moldova. În Consiliul sătesc Buţeni Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova a 
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obţinut 6 mandate, iar Alianţa „MOLDOVA 
NOASTRĂ” 7 mandate de consilier. 

Alegerile s-au desfăşurat conform 
prevederilor Codului electoral. Organele 
electorale au executat întocmai Programul 
calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
electorale privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor locale noi şi au dat 
dovadă de responsabilitate şi corectitudine în 
exercitarea atribuţiilor electorale. La 
Comisia Electorală Centrală nu au parvenit 
contestaţii privind acţiunile şi hotărîrile 
consiliilor electorale de circumscripţie şi ale 
birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
Contestaţii nu s-au depus nici în instanţele 
de judecată, care au confirmat în termenele 
stabilite legalitatea alegerilor locale noi şi au 
validat mandatele de primar şi de consilier. 

Ţin să menţionez că funcţia de 
preşedinte al consiliilor electorale în aceste 
localităţi le-au deţinut femeile, ele şi-au 
îndeplinit sarcinile la un înalt nivel, au 
mobilizat funcţionarii electorali şi alegătorii 
la desfăşurarea alegerilor în spirit 
democratic şi corect. 

Exprim calde mulţumiri pentru aportul 
personal la buna funcţionare a consiliilor 
electorale şi a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare în realizarea procesului 
electoral dnei Maria Popsuico, preşedinte al 
consiliului electoral al circumscripţiei 
Chirca, dnei Zinovia Barcari, preşedinte al 
consiliului electoral al circumscripţiei 
Buţeni, dnei Zinovia Pentelei, preşedinte al 
consiliului electoral al circumscripţiei 
Cioropcani, dnei Lucia Rusu, preşedinte al 
consiliului electoral al circumscripţiei 
Ţareuca. 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
locale noi, începînd cu 25 mai curent,  se 
efectuează în condiţiile Codului electoral, 
modificat şi completat conform Legii nr. 76-
XVI din 10 aprilie 2008: 

- consiliile electorale de circumscripţie 
efectuează tragerea la sorţi în vederea 
determinării ordinii pentru includerea în 
buletinul de vot între partide, organizaţii 
social-politice, candidaţi independenţi, care 
au depus documentele pentru înregistrare în 
calitate de concurenţi electorali; 

-  înscrierea în buletinul de vot a 
concurenţilor electorali se face în ordinea 
rezultată din tragerea la sorţi efectuată de 
consiliul electoral de circumscripţie;  

-  pe fiecare buletin de vot se aplică 2 
numere, care corespund numărului de ordine 
al circumscripţiei şi numărului de ordine al 
secţiei de votare; 

-  la al doilea tur de scrutin 2 candidaţi, 
care au întrunit cel mai mare număr de 
voturi, se înscriu în buletinul de vot în 
ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
acumulate în primul tur de scrutin; 

-  primirea cererilor şi întocmirea listei 
alegătorilor care vor vota la locul aflării 
începe cu 2 săptămîni înainte de ziua votării 
şi se termină la ora 15.00 în ziua votării. 

În perioada de referinţă s-au realizat 
acţiuni de organizare a alegerilor noi ale 
primarilor satului Tătăreşti din raionul 
Cahul, comunei Hincăuţi din raionul Edineţ 
şi comunei Iezărenii Vechi din raionul 
Sîngerei care se vor desfăşura în următorul 
trimestru. 

Comisia Electorală Centrală a 
colaborat cu Comisia Electorală a UTA 
Găgăuzia în vederea organizării şi efectuării 
alegerilor în Adunarea Populară din 16 
martie 2008 şi a turului doi de scrutin din 30 
martie 2008. Comisia s-a implicat în 
soluţionarea problemei privind finanţarea 
alegerilor, pregătirea şi tipărirea buletinelor 
de vot, a altor documente electorale ce ţin de 
totalizarea rezultatelor alegerilor. Direcţia 
juridică şi relaţii cu publicul a conlucrat cu 
organizaţia obştească „Piligrim” privind 
aducerea în conformitate cu legislaţia 
electorală a Republicii Moldova a 
prevederilor cuprinse în Ghidul pentru 
alegerile în Adunarea Populară elaborat de 
către aceasta. Comisia a acreditat 84 de 
observatori internaţionali pentru 
monitorizarea alegerilor în Adunarea 
Populară a UTA Găgăuzia ce au reprezentat 
următoarele instituţii şi organizaţii: Institutul 
Naţional Democratic, OSCE, Ambasada 
Republicii Cehe, Ambasada Republicii 
Turcia, Ambasada SUA, Fundaţia Eurasia, 
Oficiul Reprezentantului Oficial al UE 
pentru Republica Moldova, Ambasada 
Republicii Polone, Ambasada Republicii 
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Franceze, Senatul României, Institutul 
Republican Internaţional şi Congresul 
Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului 
Europei (CPLRE). 

Codul electoral prevede desfăşurarea 
unui referendum republican în scopul 
exercitării puterii poporului şi participării lui 
nemijlocite în conducerea şi administrarea 
treburilor de stat. În funcţie de natura 
juridică a problemelor supuse 
referendumului, referendumurile republicane 
pot fi constituţionale, legislative şi 
consultative. Actele adoptate prin 
referendum republican au putere juridică 
după confirmarea lor de către Curtea 
Constituţională şi sînt executorii pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. 

La 5 martie 2008, preşedintele Biroului 
executiv al grupului de iniţiativă pentru 
desfăşurarea referendumului republican 
constituţional Vladimir Filat  a depus la 
Comisia Electorală Centrală documentele 
pentru înregistrarea acestui grup, prevăzute 
la art. 153 din Codul electoral. 

Examinînd documentele prezentate, 
Comisia a reţinut că la data de 23 februarie 
2008 în scuarul Teatrului de Operă şi Balet a 
avut loc adunarea cetăţenilor pentru iniţierea 
referendumului republican, la care s-au 
înregistrat 3890 de participanţi din toate 
raioanele ţării, din municipiile Chişinău şi 
Bălţi, UTA Găgăuzia. În cadrul adunării a 
fost aprobată în unanimitate chestiunea 
privind oportunitatea iniţierii şi desfăşurării 
referendumului republican pentru revizuirea 
Constituţiei, cu propunerea ca acesta să se 
desfăşoare la 5 octombrie 2008. 

Participanţii la adunare au discutat pe 
marginea proiectului de modificare a 
Constituţiei preconizat a fi supus 
referendumului, după care l-au aprobat cu 
votul tuturor celor prezenţi. Proiectul în 
cauză presupunea: 

- efectuarea alegerilor Parlamentului în 
baza sistemului electoral mixt: 51 de 
deputaţi se aleg într-o singură circumscripţie 
electorală naţională, iar 50 de deputaţi în 
circumscripţii uninominale; 

- alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova prin vot universal, egal, direct, 

secret şi liber exprimat, aplicîndu-se 
sistemul uninominal majoritar. 

În conformitate cu art.152 din Codul 
electoral, la adunare a fost ales un grup de 
iniţiativă pentru colectarea semnăturilor 
susţinătorilor referendumului. Membrii 
grupului de iniţiativă au ales din rîndul lor 
un birou executiv, compus din preşedinte – 
Vladimir Filat, vicepreşedinte – Alexandru 
Tănase şi secretar – Ştefan Creangă. 

Analizînd documentele depuse, 
Comisia Electorală Centrală  a înregistrat, în 
conformitate cu art.18 şi 153 din Codul 
electoral, grupul de iniţiativă în număr de 
1146 persoane cu drept de vot pentru 
desfăşurarea referendumului republican 
constituţional; a stabilit termenul pentru 
colectarea semnăturilor susţinătorilor 
începînd cu 24 martie şi pînă la 23 iunie 
2008; prin intermediul mijloacelor de 
informare în masă a adus la cunoştinţă 
publică hotărîrea Comisiei cu privire la 
înregistrarea grupului de iniţiativă pentru 
desfăşurarea referendumului. 

Membrilor grupului de iniţiativă li s-au 
eliberat 1146 de legitimaţii de modelul 
stabilit de Comisie. Biroul executiv al 
grupului a primit 18000 ex. liste de 
subscripţie pentru colectarea semnăturilor 
susţinătorilor referendumului. 

În scopul asigurării unei activităţi 
eficiente şi al realizării principiului 
transparenţei în procesul de verificare a 
listelor de subscripţie şi a autenticităţii 
semnăturilor din listele de subscripţie 
colectate de către membrii grupului de 
iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 
republican constituţional, conform hotărîrii 
nr. 1715 din 10 iunie 2008, Comisia 
Electorală Centrală a aprobat Regulamentul 
cu privire la verificarea listelor de 
subscripţie şi a autenticităţii semnăturilor 
colectate de către membrii grupului de 
iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 
republican constituţional şi a constituit o 
comisie de recepţionare a listelor de 
subscripţie, depuse de biroul executiv al 
grupului de iniţiativă. De asemenea, a creat 
opt grupuri de lucru pentru efectuarea 
verificării listelor de subscripţie şi a 
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autenticităţii semnăturilor colectate de către 
grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea 
referendumului republican constituţional şi 
l-a desemnat pe secretarul Comisiei 
Electorale Centrale dl Iurie Ciocan în 
calitate de persoană responsabilă de 
organizarea verificării listelor de subscripţie 
şi  a autenticităţii semnăturilor susţinătorilor 
referendumului şi de generalizare a 
rezultatelor prezentate de către grupurile de 
lucru.  

Ziua de 23 iunie 2008 a fost stabilită ca 
ultima zi de colectare a semnăturilor, grupul 
de iniţiativă urmînd să depună la Comisia 
Electorală Centrală documentele conform 
Codului electoral.   

La ora 24.00 a zilei de 23 iunie 2008 
termenul de depunere a documentelor la 
Comisia Electorală Centrală, stabilit în 
conformitate cu art. 157 alin. (1) din Codul 
electoral, a expirat. Potrivit informaţiei 
comisiei de recepţionare a listelor de 
subscripţie, grupul de iniţiativă nu a 
prezentat în termenul indicat procesul-verbal 
semnat de membrii săi şi listele de 
subscripţie cu semnăturile colectate. Prin 
urmare, nu au fost întrunite condiţiile 
prevăzute de Codul electoral.  

În temeiul art.157 din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea 
sa din 24 iunie 2008,  a luat act de 
informaţia prezentată de comisia de 
recepţionare a listelor de subscripţie privind 
neprezentarea de către grupul de iniţiativă a  
procesului-verbal semnat de membrii 
acestuia şi listele de subscripţie cu 
semnăturile colectate, a respins propunerea 
de a efectua referendumul republican 
constituţional, a anulat înregistrarea grupului 
de iniţiativă şi a declarat nevalabile 
legitimaţiile membrilor grupului de 
iniţiativă. 

Comisia Electorală Centrală consideră 
că biroul executiv al grupului de iniţiativă nu 
a depus listele de subscripţie cu semnăturile 
colectate, întrucît nu a fost colectat numărul 
necesar de semnături conform prevederilor 
constituţionale. 

Ulterior, într-o conferinţă de presă 
preşedintele biroului executiv al grupului de 

iniţiativă acuza Comisia Electorală Centrală 
că aceasta şi-a expus foarte tîrziu poziţia 
oficială faţă de norma constituţională 
privind numărul necesar de semnături pentru 
iniţierea unui referendum constituţional şi 
că, potrivit acesteia, este necesar un număr 
format din cîte 20000 de semnături din 
jumătate din unităţile administrativ-
teritoriale de nivelul II.  

În legătură cu aceasta, vreau să atrag 
atenţia că preşedintele biroului executiv al 
grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 
referendumului republican constituţional 
Vlad Filat s-a adresat  cu un demers 
Comisiei Electorale Centrale la 18 iunie 
2008, cu puţin timp înainte de a expira 
termenul de colectare a semnăturilor, 
solicitînd poziţia oficială a Comisiei vizavi 
de numărul minim de semnături necesare 
pentru iniţierea unui referendum 
constituţional. Acest număr se determină 
conform prevederii constituţionale de la 
art.141 alin.(1) lit.a) din Constituţie, unde se 
stipulează că „revizuirea Constituţiei poate 
fi iniţiată de un număr de cel puţin 200000 
de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept 
de vot. Cetăţenii care iniţiază revizuirea 
Constituţiei trebuie să provină din cel puţin 
jumătate din unităţile administrativ-
teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din 
ele trebuie să fie înregistrate cel puţin 20000 
de semnături în sprijinul acestei iniţiative.” 
În răspunsul său din 19 iunie 2008 Comisia 
a făcut trimitere la această prevedere, 
deoarece urma a fi aplicată în mod direct şi a 
menţionat că nu este în drept de a da o 
interpretare la aceste prevederi 
constituţionale, respectiv în acţiunile sale se 
va conduce cu stricteţe de normele 
Constituţiei.  

Este regretabil  faptul  că am fost 
acuzaţi pe nedrept  că am avea o poziţie 
oficială contrară prevederilor Constituţiei. 
Comisia a făcut trimitere directă anume la 
prevederile constituţionale şi nu şi-a expus 
poziţia prin vreun comentariu sau 
interpretare a acestor prevederi. 

Totodată, este de menţionat că la 
art.135 alin.(1) lit.b) din Constituţie, art. 4 
alin. (1) lit. b) şi art. 24 alin. (1) din Legea 
cu privire la Curtea Constituţională se 
prevede că autoritatea care interpretează 
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Constituţia la sesizarea făcută de subiecţii 
abilitaţi prin lege cu acest drept este Curtea 
Constituţională. În acest caz, preşedintele 
biroului executiv al grupului de iniţiativă, 
Vladimitr Filat,  care este şi deputat în 
Parlament, a avut tot dreptul de a sesiza 
Curtea Constituţională pînă la înregistrarea 
grupului de iniţiativă, dar  nu  după 
expirarea termenului de depunere  a  listelor  
de  subscriptie  cu  semnăturile  cetăţenilor 
în  susţinerea   referendumului, dacă într-
adevăr  a considerat că există o situaţie 
legislativă neclară în privinţa art.141 alin.(1) 
lit.a) din Constituţie. 

Curtea Constituţională, prin Decizia sa 
cu nr. 10 din 18.07.2008, asupra sesizării 
pentru interpretarea lit. a) alin. (1) art. 141 
din Constituţie, relevă că „problema 
abordată este de competenţa legislativului, 
necesitînd a fi soluţionată prin modificarea 
normei constituţionale”. 

 
*** 
  

O prioritate importantă asupra căreia 
îşi concentrează atenţia Comisia Electorală 
Centrală este activitatea de educaţie civică, 
instruire şi informare. În aria acestor 
preocupări s-a înscris şi organizarea unor 
acţiuni cu prilejul marcării la 7 februarie 
curent, pentru prima oară în Republica 
Moldova, a Zilei internaţionale a alegerilor.  

Iniţiativa de a institui o Zi mondială a 
alegerilor a fost lansată la Conferinţa 
Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată 
în 2005 în Ungaria. Reprezentanţii organelor 
electorale din lume au desemnat anume 
prima zi de joi din luna februarie datorită 
faptului că majoritatea acordurilor 
internaţionale în domeniu au fost semnate în 
perioada respectivă a anului.   

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

Principalele obiective urmărite în 
cadrul acţiunilor organizate de Comisia 

Electorală Centrală au fost consolidarea 
încrederii în ireversibilitatea procesului 
democratic;  reiterarea importanţei alegerilor 
ca prim criteriu al democraţiei; informarea 
populaţiei despre principalele realizări şi 
provocări legate de sistemele electorale 
folosite; atragerea atenţiei Parlamentului, 
Guvernului, politicienilor asupra rolului 
major pe care îl au în promovarea culturii 
democratice şi ridicarea ratei de participare 
la alegeri; informarea persoanelor care 
votează pentru prima dată şi a tinerilor 
alegători despre valorile democratice.  

În cadrul procesului electoral, partidele 
politice promovează alternative de 
dezvoltare proprii în domeniul social, politic 
şi economic. Cetăţenii pot susţine sau 
respinge un candidat sau un partid prin 
acordarea, respectiv, neacordarea votului 
lor. Partidele politice, care au pierdut 
alegerile, trebuie să aibă posibilitatea de a 
veni cu noi argumente în faţa publicului în 
vederea obţinerii unei susţineri mai mari la 
alegerile ce urmează. Prin intermediul 
alegerilor se efectuează controlul puterii de 
stat şi se asigură că parlamentul şi guvernul 
servesc interesele societăţii în ansamblu şi a 
fiecărui individ în parte.   

Desfăşurarea liberă şi transparentă a 
alegerilor, prevenirea fraudelor şi asigurarea 
implementării prevederilor legale sînt 
atribuţii de bază ale organelor electorale. 
Valori politice şi sociale democratice pot fi 
realizate doar dacă legitimitatea alegerilor 
este indiscutabilă. Pentru aceasta, organele 
electorale trebuie să fie mai presus de toate 
imparţiale în desfăşurarea activităţii lor.  

Educarea electoratului, în special a 
persoanelor care votează pentru prima dată, 
este o responsabilitate nu numai a organelor 
electorale, ci şi a societăţii civile şi a mass-
media.    

Prima condiţie a democraţiei este 
implicarea activă şi responsabilă a 
cetăţenilor în constituirea instituţiilor puterii 
centrale şi locale, precum şi controlul asupra 
activităţii acestora. În acest sens, alegerile 
sunt considerate o formă a suveranităţii, iar 
prevederi legale clare şi efective în domeniu 
sunt semne determinante ale unui stat de 
drept. 
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Discuţiile în cadrul manifestărilor 
consacrate Zilei Internaţionale a Alegerilor 
s-au axat pe ideile creionate mai sus. Seria 
activităţilor a început la Străşeni, unde  a 
avut loc o conferinţă raională cu tema 
„Cunoaşteţi şi respectaţi legislaţia 
electorală”, dedicată tinerilor alegători. 
Evenimentul a fost difuzat de televiziunea 
locală ART TV şi ziarul local „Cod 237”. 
Manifestările au continuat printr-un seminar,  
cu participarea elevilor claselor a XII-a din 
cadrul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” 
din or. Donduşeni, avînd ca temă 
„Importanţa alegerilor într-o societate 
democratică”. Despre desfăşurarea acestuia 
au relatat televiziunea locală din Edineţ şi 
Radio Moldova.  

 La organizarea acestor manifestări  a 
contribuit Asociaţia Femeilor „Iniţiativa” 
din or. Străşeni, Consiliul raional Străşeni şi 
conducerea liceului „Alexei Mateevici” din 
or. Donduşeni. 

Iar la Chişinău s-a organizat o 
conferinţă de presă cu participarea 
reprezentanţilor ai 11 mijloace de informare 
în masă şi ai Asociaţiei pentru Democraţie 
Participativă „ADEPT”;  

Comisia Electorală Centrală a 
mediatizat larg evenimentul, în acest scop a 
plasat pe site-ul său un material informativ, 
a realizat şi difuzat un spot publicitar şi a 
expediat în adresa organizaţiilor 
nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul 
drepturilor omului un demers, prin care se 
încurajează şi susţine orice iniţiativă de 
organizare a Zilei Internaţionale a 
Alegerilor.  

În cadrul manifestărilor reprezentanţii 
Comisiei Electorale Centrale s-au referit şi 
la pregătirea de alegerile parlamentare din 
2009. S-a menţionat că priorităţile în acest 
domeniu sînt realizarea „Registrului de stat 
al alegătorilor”, astfel încît să poată fi folosit 
la viitoarele alegeri parlamentare, instruirea 
corespunzătoare a tuturor subiecţilor 
implicaţi în procesul electoral, cu accent pe 
funcţionarii electorali. Un alt subiect abordat 
a fost scrutinul din 16 martie 2008 pentru 
alegerea deputaţilor în Adunarea Populară a 
UTA Găgăuzia, consemnîndu-se că în 
calitate de organ de stat responsabil de 

realizarea politicii electorale Comisia 
Electorală Centrală oferă, la solicitare, 
asistenţă colegilor din autonomie  şi îi 
susţine în organizarea unor alegeri libere şi 
corecte. 

O altă acţiune realizată la 
compartimentul de faţă este lansarea unor 
concursuri de eseuri şi de desen. Concursul 
de desen a avut ca temă „Şi tu ai dreptul la 
vot”, fiind adresat elevilor claselor VII – XII 
din toate şcolile şi liceele ţării, iar cel de 
eseuri a cuprins tineri cu vîrsta între 18 – 23 
de ani, propunîndu-li-se subiectul „Votul tău 
contează, decide-ţi singur destinul”. 
Concursurile sînt susţinute organizatoric de 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Direcţia 
Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport cu 
structurile ei teritoriale. În prezent, de la 
Drochia ne-au fost transmise 48 de lucrări 
cu desene şi 14 eseuri. Colegiul de Arte din 
or. Soroca ne-a expediat 8 lucrări cu desene, 
iar din municipiul Bălţi am primit un eseu 
scris de o tînără pe nume  Irma Zurabişvili. 

 Comisia de evaluare la care vor fi 
atraşi şi specialişti în domeniu va selecta 
lucrările cîştigătoare şi va anunţa rezultatele 
la 15 septembrie 2008. 

 Tot în cadrul activităţilor ce ţin de 
educaţia civică şi informare a alegătorilor s-
a organizat în municipiul Comrat şi oraşul 
Ceadîr-Lunga din UTA Găgăuzia o masă 
rotundă cu tema „Alegeri libere şi corecte – 
un pas important în calea democratizării 
sistemului electoral în Republica Moldova”. 
Funcţionarii aparatului Comisiei Electorale 
Centrale au participat la lucrările acesteia 
împreună cu reprezentanţii LADOM.  

 La 15 mai 2008 la sediul Universităţii 
de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale 
funcţionarii aparatului au susţinut prezentări 
referitoare la chestiunile din domeniul 
electoral în faţa studenţilor de la anul IV. 
Tinerii s-au încadrat activ în discuţii şi au 
manifestat interes pentru problemele 
relatate.  

O altă activitate cu tema „Cunoaşteţi şi 
respectaţi legislaţia electorală” s-a desfăşurat 
la 29 mai 2008 în oraşul Floreşti. Întîlnirea 
cu tinerii alegători se înscrie în Planul de 
activitate a Comisiei Electorale Centrale 
pentru anul 2008 şi face parte din seria 
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seminarelor tematice raionale care au drept 
obiectiv familiarizarea tinerei generaţii cu 
noţiuni elementare de drept electoral şi 
procedură electorală în vederea creşterii 
interesului lor pentru alegeri, educării unui 
cetăţean activ şi responsabil şi, implicit, 
ridicării prezenţei la urne a tinerilor. 
Activitatea în cauză a fost organizată în 
colaborare cu Consiliul raional Floreşti. Au 
participat circa 140 de tineri cu vîrste 
cuprinse între 17 – 23 de ani. Temele 
propuse spre discuţie au fost: „Sisteme 
electorale. Particularităţile sistemului 
electoral moldovenesc”, „Unele aspecte 
privind cadrul juridic electoral”, „Etapele 
procesului electoral şi caracteristicile lor”. 
La întîlnire a participat preşedintele 
raionului, dl Mihail Rusu. 

Comisia Electorală Centrală la 28 mai 
2008 a desfăşurat un seminar republican cu 
participarea funcţionarilor aparatului 
Comisiei, secretarilor consiliilor raionale şi 
municipale, preturilor municipiului 
Chişinău, reprezentanţilor Serviciului 
Administrativ al Comitetului Executiv al 
UTA Găgăuzia. S-au luat în dezbatere 
următoarele chestiuni: „Rezultatele 
precizării listelor electorale ale alegătorilor, 
efectuată de autorităţile administraţiei 
publice locale pînă la 1 martie 2008; 
compararea ulterioară ale acestora cu datele 
prezentate de Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale”; „Activităţile de educaţie 
civică şi instruire preconizate de Comisia 
Electorală Centrală în vederea unei mai bune 
organizări şi desfăşurări a alegerilor 
parlamentare din 2009”; „Ultimele 
modificări şi completări ale Codului 
electoral, adoptate prin Legea nr.76-XVI din 
10 aprilie 2008”.  

 În timpul discuţiilor reprezentanţii 
administraţiilor locale au expus propuneri 
asupra problemelor ce ţin de accesarea bazei 
de date a Ministerului Dezvoltării 
Informaţionale la întocmirea listelor 
electorale; dotarea secţiilor de votare cu 
calculatoare şi instruirea cadrelor 
(operatorilor) ce vor fi angajate în perioada 
electorală şi vor participa la implementarea 
Registrului de Stat al Alegătorilor; a 
salarizării funcţionarilor electorali. S-au 
formulat şi propuneri de modificare a unor 

norme ale Codului electoral şi ale Legii 
privind administraţia publică locală. Comisia 
Electorală Centrală va ţine cont de 
propunerile şi obiecţiile expuse de 
participanţii la seminar.  

În cursul primului semestru activitatea 
Comisiei şi a aparatului s-a concentrat şi 
asupra organizării în colaborare cu Asociaţia 
Oficialilor Electorali din Europa şi în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Democraţie 
Participativă „ADEPT” a unui seminar de 
instruire din 14 – 18 iulie 2008.  O dată cu 
acest seminar este înfiinţat Centrul de 
instruire continuă a funcţionarilor electorali 
în cadrul Comisiei Electorale Centrale.  

Activitatea de instruire realizată de 
Comisia Electorală Centrală este îndreptată 
nu numai asupra diverselor categorii de 
alegători, ci şi a aparatului său. În 
conformitate cu un plan aprobat la începutul 
anului, au loc trimestrial seminare de 
instruire  şi perfecţionare a funcţionarilor 
acestuia. Fiecare subdiviziune susţine 
prezentări cu teme din domeniul lor de 
activitate, precum şi din sfera electorală, 
fiind analizate probleme concrete sub aspect 
de aplicare. Membrii Comisiei Electorale 
Centrale, de asemenea, prezintă subiecte ce 
suscită interes. 

Astfel, la 15 februarie s-au propus spre 
atenţie următoarele teme: „Modul de 
calculare a salariului, indemnizaţiilor şi 
reţinerilor din salariu conform legislaţiei în 
vigoare”, „Procedurile de achiziţii publice. 
Cerinţele principale faţă de procedura de 
achiziţie”, „Corespondenţa oficială a 
Comisiei Electorale Centrale”, „Analiza 
executării documentelor transmise spre 
examinare şi soluţionare în cadrul Comisiei 
Electorale Centrale”. În trimestrul al doilea 
s-au luat în dezbatere subiectele „Sistemul 
electoral din Republica Moldova. Sisteme 
electorale europene”, „Sinteză asupra 
cazurilor de fraude electorale comise în 
campania electorală pentru alegerile 
parlamentare din 6 martie 2005 în scopul 
luării măsurilor de prevenire a eventualelor 
fraude la alegerile parlamentare din 2009”. 

 La 20 iunie curent funcţionarii 
aparatului  Comisiei au fost informaţi asupra 
principalelor aspecte ce ţin de desfăşurarea 
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referendumurilor, tema abordată fiind 
„Referendumul republican şi local. 
Problemele supuse referendumului, 
condiţiile iniţierii, desfăşurarea, totalizarea 
şi confirmarea rezultatelor acestuia”. 

În scopul perfecţionării profesionale a 
persoanelor angajate în organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor, al consolidării 
cunoştinţelor privind procesul electoral şi al 
ridicării nivelului de participare la votare a 
alegătorilor a fost elaborat proiectul 
Strategiei de instruire a funcţionarilor 
electorali şi educaţie civică a alegătorilor 
pentru anii 2008 – 2013.  Proiectul va fi 
înaintat spre examinare în trimestrul III.  

Apariţia numărului 2 al Buletinului 
Informativ al Comisiei Electorale Centrale, 
de asemenea, face parte din obiectivele 
schiţate în acest capitol. 

 

*** 
În cadrul relaţiilor cu autorităţile 

statului Comisia Electorală Centrală a 
înaintat Parlamentului şi fracţiunilor 
parlamentare propuneri de modificare a 
Codului electoral. Propunerile au fost 
formulate în vederea îmbunătăţirii 
reglementărilor ce vizează procesul electoral 
ca urmare a faptului că la alegerile din 2007 
au fost semnalate o serie de neconcordanţe, 
lacune cuprinse în acesta. 

De asemenea, s-a adresat 
Parlamentului cu prezentarea estimării 
aproximative a costurilor de creare şi 
implementare a modulului „Registrul de stat 
al alegătorilor”, parte componentă a 
sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri”.  

Decizii adoptate de consiliile locale de 
ridicare a mandatului de consilier cu 
invocarea absenţei de la trei şedinţe 
consecutive ale consiliului nu contenesc să 
parvină. În legătură cu acest fapt, Comisia 

Electorală Centrală a solicitat Parlamentului 
interpretarea modului de aplicare a Legii 
privind administraţia publică locală şi a 
Legii privind statutul alesului local în 
soluţionarea conflictului de norme ce se 
referă la încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier. Răspunsul primit a 
fost difuzat tuturor consiliilor raionale.  

  

*** 
 

În ceea ce priveşte relaţiile externe 
Comisia Electorală Centrală a desfăşurat 
activităţi ce vizează următoarele aspecte: 

- cooperarea cu ACEEEO în vederea 
completării şi actualizării datelor despre 
sistemul electoral din Republica Moldova 
incluse în  centrul regional de documentare. 
Informarea sistematică a ACEEEO despre 
evenimentele de educaţie civică organizate 
în Moldova;  

- colaborarea cu Comisia Electorală 
Centrală din Bosnia şi Herzegovina în 
vederea semnării unui acord de colaborare. 
S-a convenit ca acesta să fie semnat în 
cadrul Conferinţei anuale a ACEEEO  din 
2008 care va avea loc în România;   

- cooperarea cu Asociaţia Oficialilor 
Electorali din Europa în vederea elaborării 
proiectului de creare a unui Centru de 
instruire continuă a funcţionarilor electorali. 
Acesta va fi realizat în şi finanţat de 
Guvernul Ungariei. Într-o primă etapă, 
instruirea în cadrul Centrului va avea ca 
obiectiv pregătirea funcţionarilor pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
parlamentare din 2009;  

- organizarea deplasărilor membrilor 
şi funcţionarilor Comisiei Electorale 
Centrale în vizite de studiu, pentru schimb 
de experienţă şi misiuni de monitorizare. 
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Delegaţii ale Comisiei Electorale Centrale au efectuat deplasări:  
 

Destinaţia Componenţa 
delegaţiei 

Evenimentul la care a participat delegaţia Durata 

Sankt-
Petersburg, 

Federaţia 
Rusă 

Secretarul CEC 

Iurie Ciocan 

Al  treilea seminar organizat pentru  

observatorii internaţionali şi consultanţii  
din domeniul alegerilor în organele puterii 

de stat ale statelor-membre ale CSI 

10.02.08 
– 

13.02.08 

Moscova,  

Federaţia 
Rusă  

Vicepreşedintele 
CEC Renata Lapti, 

membrul CEC 

 Nicolae Gîrbu, 

consultantul  

Angela Furtună 

Alegerile prezidenţiale 29.02.08 
– 

4.03.08 

Tallinn, 
Estonia;  

Riga, 
Letonia  

Un grup de  

deputaţi ai 

 Parlamentului, 

secretarul CEC 

Iurie Ciocan, 

şeful de direcţie 

Ştefan Condrea 

Vizită de informare asupra sistemului  

electoral aplicat în Estonia, experienţei 

în implementare a votării electronice  

(e-voting); 

asupra sistemului  

electoral aplicat în Letonia şi experienţei 

în domeniul aplicării registrului 

electronic al alegătorilor 

9.03.08– 

15.03.08 

Budapesta, 
Ungaria  

Vicepreşedintele 
CEC Renata Lapti, 

şeful interimar de 
secţie 

Doina Bordeianu  

Vizită de lucru în vederea pregătirii 
organizării şi desfăşurării proiectului 
„Consolidarea capacităţii instituţionale a 
Comisiei Electorale Centrale”, finanţat de 
Guvernul Ungariei.  

22.04.08 
– 
23.04.08   

Maputo,  

Mozambic  

Secretarul CEC 

Iurie Ciocan 

 

A cincea ediţie a seminarului comun 
organizat de Comisia Europeană şi 
Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare cu tema „Asistenţă electorală 
eficientă”  

23.06.08 
– 
28.06.08  
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- organizarea întrevederilor membrilor CEC. Aceasta este reflectată în tabelul de mai jos: 

 

 

Instituţia străină Reprezentaţii 
CEC 

Scopul 

Reprezentanţi ai CPLRE, Consiliul 

Europei Reprezentantul permanent  

al CE în Republica Moldova  

Vladimir Ristovski 

Eugeniu Ştirbu Monitorizarea 

alegerilor din UTA 
Gagauzia 

Fundaţia Eurasia în Moldova Eugeniu Ştirbu Monitorizarea  

alegerilor din UTA 
Gagauzia 

Directorul General pentru Democraţie şi 
Afaceri Politice al Consiliului Europei Olena 
Petsun;  

Reprezentantul permanent al CE în  

Republica Moldova Vladimir Ristovski 

Eugeniu Ştirbu,  
Renata Lapti,  
Iurie Ciocan 

Planul de activitate 

 a CEC, posibilităţi 
 de finanţare 

PNUD Eugeniu Ştirbu,  
Renata Lapti,  
Iurie Ciocan 

Planul de activitate  

al CEC, posibilităţi 
 de finanţare 

Ambasadorul Ungariei în Republica  

Moldova 

Eugeniu Ştirbu,  

Renata Lapti,  
Iurie Ciocan 

Vizită de curtoazie 

Reprezentanţi ai CPLRE, Consiliul 

 Europei 

Reprezentantul permanent al CE  

în Republica Moldova  

Vladimir Ristovski 

Eugeniu Ştirbu 

Renata Lapti 

Monitorizarea  

alegerilor din UTA 
Găgăuzia 

  

La întrevederile cu reprezentanţii 
Consiliului Europei, OSCE, NDI, PNUD, 
precum şi ai Ministerului Administraţiei 
Publice Locale, mass-media, ONG-urilor din 
republică, ai formaţiunilor politice 
tematicele abordate au vizat: măsurile 
întreprinse de CEC în vederea pregătirii 
alegerilor parlamentare din 2009; mass-
media în alegeri; organizarea unui training 
pentru moderatorii de dezbateri electorale; 
implementarea Registrului de stat al 
Alegătorilor; coordonarea activităţilor de 
asistenţă tehnică în domeniul electoral 
preconizate a fi finanţate de către donatorii 
internaţionali; implementarea unui proiect 
de încurajare a participării la vot în cadrul 
alegerilor parlamentare a femeilor şi 

tinerilor; pregătirea bugetului pentru 
alegerile parlamentare etc. 

La data de 29 mai curent la Chişinău 
a avut loc Reuniunea a II-a la nivel de 
experţi în domeniul drepturilor omului şi 
democraţiei organizată de Comisia 
Europeană în comun cu OSCE şi Consiliul 
Europei, la care au participat grupuri de 
experţi moldoveni  şi europeni. Comisia 
Electorală Centrală a fost reprezentată de 
către vicepreşedintele dna Renata Lapti. În 
cadrul Reuniunii au fost abordate subiecte ce 
se referă nemijlocit la libertatea de 
exprimare şi legislaţia electorală, în lumina 
ultimelor amendamente la Codul electoral, 
evaluarea progreselor înregistrate în 
implementarea recomandărilor formulate în 
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cadrul primei reuniuni la nivel de experţi în 
domeniul drepturilor omului care a avut loc 
la 26 octombrie 2007, libertatea de 
confesiune, anti-discriminarea etc., fiind 
prezentate poziţiile părţii europene, precum 
şi ale părţii moldoveneşti, menţionîndu-şe 
posibilităţile de depăşire a dificultăţilor. 
 

*** 
 

Comisia Electorală Centrală în 
comun cu Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale au elaborat proiectul 
Concepţiei Sistemului informaţional 
automatizat de stat „Alegeri” şi l-au 
prezentat Parlamentului spre examinare. La 
15 mai 2008 Parlamentul, prin Legea nr. 
101-XVI, a aprobat Concepţia Sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri”, 
a pus în sarcina Comisiei Electorale Centrale 
să elaboreze şi să implementeze sistemul în 
cauză, să-l deţină şi să beneficieze de el. De 
asemenea, să întreprindă măsuri pentru 
atragerea de mijloace din partea donatorilor  
organizaţii internaţionale, destinate 
cofinanţării procesului de elaborare şi 
implementare a sistemului sus-menţionat. 

Parlamentul a  obligat Guvernul să 
prevadă, în modul stabilit, mijloace pentru 
începerea finanţării de la 1 septembrie 2008 
a lucrărilor de elaborare şi implementare a 
sistemului, să asigure Comisia Electorală 
Centrală cu încăperi corespunzătoare, avînd 
condiţiile tehnice necesare bunei funcţionări 
şi întreţineri a acestuia. În vederea realizării 
etapei a treia de implementare a Registrului 
de Stat al Alegătorilor, Comisia Electorală 
Centrală a apelat la mai multe organizaţii 
internaţionale pentru susţinerea eforturilor 
sale în crearea Sistemului informaţional 
automatizat de stat „Alegeri” şi 

implementarea Registrului de Stat al 
Alegătorilor, ca prima etapă de realizare a 
sistemului respectiv.  

Ţinînd cont de faptul că obiectivul 
privind crearea Sistemului Informaţional de 
Stat „Alegeri” se încadrează în Strategia 
Naţională de edificare a societăţii 
informaţionale – „Moldova Electronică”, 
susţinută de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) prin proiectul  
„Edificarea e-Guvernării în Moldova ”, 
PNUD s-a angajat într-un şir de activităţi 
pentru a accelera dezvoltarea e-serviciilor, 
menite să sprijine Comisia Electorală 
Centrală în crearea Sistemului Informaţional 
de Stat „Alegeri”. Aceste activităţi includ 
expertiza Concepţiei sistemului 
informaţional, a proiectului tehnic şi a 
sarcinii tehnice a Registrului de Stat al 
Alegătorilor, organizarea unei vizite de 
studiu în Estonia şi Letonia unde registre 
electronice ale alegătorilor se utilizează deja, 
precum şi alte activităţi de promovare şi 
informare a societăţii civile despre 
necesitatea şi oportunitatea aplicării 
tehnologiilor informaţionale în alegeri.  

Începînd cu a doua jumătate a lunii 
iunie, PNUD acordă servicii de consultanţă 
prin intermediul expertului electoral 
internaţional dl Ole Holtved în domeniul 
completării şi perfecţionării documentaţiei 
de creare a Sistemului informaţional 
automatizat de stat „Alegeri”. 

 

*** 
În semestrul următor Comisia 

Electorală Centrală îşi va concentra atenţia 
asupra pregătirilor către alegerile 
parlamentare din 2009 – a cincea competiţie 
electorală de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova. 
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Perfecţionarea legislaţiei electorale 
 

Renata LAPTI  
Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale 

Corina BORZIN  
                                                                        Şef interimar, Direcţia juridică şi  

relaţii cu publicul 
 

De la adoptarea la 21 noiembrie 1997 
a Codului electoral, respectiv constituirea 
Comisiei Electorale Centrale cu statut de 
organ permanent, în Republica Moldova au 
continuat reformările democratice  ce 
vizează sfera electorală, al căror obiectiv 
principal reprezintă asigurarea unui proces 
electoral liber şi democratic. În acest 
context, s-a tins spre perfecţionarea 
legislaţiei electorale şi aplicarea corectă a 
acesteia în scopul respectării drepturilor 
electorale fundamentale, cum sînt dreptul de 
alege şi de a fi ales.  

Astfel, din punctul de vedere al 
istoriei cadrului legal electoral, pînă la 
unificarea legislaţiei electorale exercitarea 
dreptului cetăţenilor la vot în Republica 
Moldova era reglementat prin mai multe 
acte legislative separate, şi anume Legea 
nr.1040-XII din 26 mai 1992 cu privire la 
referendum, Legea nr.1609-XII din 14 
octombrie 1993 privind alegerea 
Parlamentului, Legea nr.308-XIII din 7 
decembrie 1994 cu privire la alegerile 
locale, Legea nr.833-XIII din 16 mai 1996 
privind alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova şi Legea 
nr.1133-XIII din 2 aprilie 1997 privind 
revocarea primarului satului (comunei), 
oraşului. Actele respective fuseseră 
amendate de mai multe ori după ce au fost 
emise. 

În anul 1997 Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Codul electoral, unde au 
fost incluse toate prevederile legale ce ţin de 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, astfel 
fiind eliminate unele neconcordanţe care 
existau între prevederile legilor menţionate 
mai sus şi standardizate toate procedurile 
electorale reglementate anterior în diferite 
acte legislative. Adoptarea Codului electoral 
a reunit întreaga legislaţie electorală şi a 
reprezentat un pas important în reformarea 
domeniului electoral din Republica 

Moldova. Acest act normativ unic pentru 
toate tipurile de alegeri a avut scopul de a 
contribui la uniformizarea şi corelarea 
reglementărilor ce ţin de organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor în Republica 
Moldova. 

Una dintre inovaţiile cele mai 
importante din Codul electoral a fost 
înfiinţarea Comisiei Electorale Centrale cu 
statut de organ permanent şi autonom, 
constituită pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor. Instituirea Comisiei 
Electorale Centrale în calitate de autoritate 
independentă a răspuns exigenţelor 
organismelor internaţionale în domeniul 
electoral şi necesităţii de a avea o structură 
de stat competentă care să-şi desfăşoare 
activitatea atît în perioada electorală, cît şi în 
afara acesteia. În acest context activitatea 
Comisiei Electorale Centrale este axată atît 
pe organizarea procesului electoral în ceea 
ce priveşte constituirea şi coordonarea 
activităţii organelor electorale inferioare, cît 
şi pe unele probleme ce ţin de perioada pre 
sau post electorală, cum sînt: studierea 
organizării şi desfăşurării alegerilor cu 
scopul de a propune amendamente în 
vederea perfecţionării legislaţiei şi 
procedurilor electorale; elaborarea 
programelor, organizarea acţiunilor de 
educaţie civică şi electorală pentru alegători; 
analiza fraudelor electorale cu scopul 
prevenirii acestora pe viitor; exercitarea 
controlului asupra întocmirii şi verificării în 
termen a listelor electorale, colaborînd în 
acest scop cu organele administraţiei publice 
centrale şi locale; organizarea unor cursuri 
de instruire şi seminare pentru persoanele 
care vor lua parte la procesul electoral în 
calitate de funcţionari electorali etc. 

De la adoptarea sa în anul 1997 
Codul electoral a fost supus unui şir de 
modificări menite să perfecţioneze procesul 
electoral, majoritatea fiind efectuate 
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conform recomandărilor Comisiei Europene 
pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la 
Veneţia) şi a Misiunii OSCE în Moldova. 
Imperfecţiunile cadrului legal din domeniul 
electoral au fost înlăturate prin modificarea 
şi completarea Codului electoral prin cîteva 
acte legislative.  

Schimbări esenţiale au fost introduse  
prin Legea nr.176-XVI din 22 iulie 2005 
pentru modificarea şi completarea 
Codului electoral. 

Ca exemplu, în vederea excluderii 
posibilităţii de votare multiplă prin 
înscrierea în ziua votării în listele 
suplimentare, au fost introduse noţiunile de 
„domiciliu” şi „reşedinţă”. Astfel, alegătorul 
poate fi  înscris  numai  într-o singură listă 
electorală  şi  la o singură secţie de votare în 
baza actelor ce  atestă domiciliul acestuia în 
perimetrul secţiei de votare respective, iar în 
cazul în care alegătorul are şi domiciliu şi 
reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, 
votează în localitatea în care îşi are 
reşedinţa. Introducerea acestei prevederi a 
rezolvat în mod legal şi problema exercitării 
dreptului de vot de către studenţi care 
conform prevederilor anterioare puteau vota 
doar la locul domiciliului. Cu această 
situaţie s-au confruntat studenţii care doreau 
să voteze la alegerile parlamentare din 
martie 2005. Ca soluţie Comisia Electorală 
Centrală a emis o hotărîre prin care a permis 
studenţilor de la secţia de zi să voteze la 
locul lor de reşedinţă temporară (locul unde 
îşi făceau studiile).  

O inovaţie în domeniu a prezentat şi 
introducerea noţiunii de „cod de conduită” 
care reprezintă o convenţie încheiată între 
concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-
media privind modul de desfăşurare şi de 
reflectare a campaniei electorale care 
exclude lezarea demnităţii şi imaginii 
concurenţilor electorali. Normele acestui 
cod constituie o obligaţie morală pentru 
participanţii antrenaţi în campania 
electorală. Codul de conduită a fost semnat 
pentru prima dată în alegerile locale 
generale din 3 iunie 2007 de Partidul 
Popular Creştin Democrat, Partidul Alianţa 
„MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova, 
Partidul Umanist din Moldova, Partidul 

Democrat din Moldova, Partidul 
Conservator, Partidul Liberal, Partidul 
Social-Liberal. Nici un reprezentant al mass-
media nu a semnat codul menţionat. 

Modul de desemnare a membrilor 
Comisiei Electorale Centrale a fost şi el 
modificat esenţial. Drept urmare, 5 din 9 
membri sînt desemnaţi de către partidele de 
opoziţie din Parlament. Noua reglementare a 
procedurii de constituire a Comisiei 
Electorale Centrale a fost recomandată de 
experţii Consiliului Europei, care au propus 
alegerea Comisiei în baza unui sistem de 
reprezentare proporţională a partidelor 
politice conform mandatelor deţinute în 
Parlament, fapt care ar spori încrederea în 
imparţialitatea Comisiei Electorale Centrale. 
La nivelul organelor electorale teritoriale, la 
fel au fost operate modificări, stabilindu-se o 
nouă procedură de formare a acestora. 
Aceasta constă în reprezentarea în instituţiile 
în cauză a candidaturilor propuse nu numai 
de autorităţile locale, ci şi de judecătorii, 
precum şi de partidele parlamentare. 

În Raportul final al Misiunii de 
observare a alegerilor OSCE/BIDDO 
(Biroul pentru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului) vizavi de alegerile din 
2005 s-a formulat în calitate de recomandare 
specială ca toate hotărîrile sale după 
adoptare Comisia Electorală Centrală să le 
publice în Monitorul Oficial şi pe pagina 
web. Aceasta „în scopul asigurării unei 
transparenţe depline şi a ridicării nivelului 
general de încredere în proces”. Ca urmare, 
a fost completat art.18 cu prevederea care 
stipulează că hotărîrile Comisiei Electorale 
Centrale se plasează, în termen de 24 ore de 
la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei şi 
se publică, în termen de 3 zile, în Monitorul 
Oficial.  

Analizînd practica alegerilor 
parlamentare şi locale din anul 2005, 
inclusiv sub aspectul impactului legislaţiei 
asupra procesului electoral, de asemenea 
ţinînd cont de recomandările în materie 
electorală ale Comisiei de la Veneţia, 
OSCE/BIDDO şi ale Asociaţiei pentru 
Democraţie Participativă „ADEPT”, 
Comisia Electorală Centrală a înaintat 
Parlamentului o serie de propuneri de 
modificare a legislaţiei electorale. Aceste 
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propuneri au urmărit perfecţionarea cadrului 
legal prin înlăturarea unor lacune, precum şi 
prin adaptarea legislaţiei la realităţile  
societăţii moldoveneşti, propuneri care au 
fost luate în considerare la adoptarea de 
către Parlament a Legii nr. 248-XVI din 21 
iulie 2006 pentru modificarea şi 
completarea Codului electoral. 

Introducerea noţiunii de „declaraţie de 
şedere” a dat posibilitate cetăţenilor cu drept 
de vot să-şi declare locul aflării în ziua 
alegerilor. Astfel, persoanele cu drept de vot 
care, după ultima participare la alegeri, şi-au 
schimbat locul de şedere sînt în drept, cel 
tîrziu cu 45 de zile înainte de următoarele 
alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la 
organul administraţiei publice locale, pentru 
a putea fi înscrise în lista de alegători în 
secţia de votare corespunzătoare locului 
şederii.  

Prin modificările de la art.63 a fost 
clarificat statutul observatorilor, inclusiv 
prin adoptarea în acest sens de către Comisia 
Electorală Centrală a Regulamentului 
privind acreditarea observatorilor, 
stabilindu-se termene şi proceduri exprese 
de acreditare a observatorilor naţionali şi 
internaţionali. Astfel, acreditarea 
observatorilor nu numai naţionali, ci şi 
internaţionali a devenit prerogativa 
exclusivă a Comisiei Electorale Centrală, 
fapt ce corespunde normelor democratice de 
separare a puterilor în stat şi principiului 
transparenţei.   

O importanţă semnificativă pentru 
întocmirea unor liste electorale exacte o 
constituie implementarea Registrului de Stat 
al Alegătorilor care reprezintă lista 
cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de 
vot, ce conţine şi alte date necesare pentru 
asigurarea participării lor la alegeri. Deşi 
tehnologiile informaţionale erau utilizate şi 
mai înainte în procesul electoral, acestea îşi 
propuneau automatizarea procesului de 
totalizare a rezultatelor alegerilor, fără a 
avea ca bază o strategie sau un concept bine 
definit. Adoptarea de către Comisia 
Electorală Centrală a Concepţiei sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri” 
(SIAS „Alegeri”) pune bazele elaborării 
unui mecanism care să implementeze 

tehnologiile informaţionale în toate 
domeniile proceselor electorale. 

Fiind un sistem complex, SIAS 
„Alegeri” conţine mai multe module, care 
urmează a fi implementate în cîteva etape. 
Prima şi cea mai importantă etapă este cea 
de elaborare şi realizare a Registrului de Stat 
al Alegătorilor – modul destinat să 
automatizeze procesul de creare a listei 
alegătorilor în cadrul procesului de pregătire 
şi desfăşurare a alegerilor şi 
referendumurilor, precum şi de  înregistrare 
a faptului participării la vot a alegătorilor şi 
de prezentare a informaţiei statistice 
Comisiei Electorale Centrale şi altor 
consumatori externi. Odată ce va fi 
implementat,  modulul „Registrul de Stat al 
Alegătorilor” va facilita executarea 
proceselor prevăzute de legislaţia electorală 
pentru efectuarea alegerilor şi 
referendumurilor, va spori transparenţa 
exercitării actului votării şi va permite 
excluderea votării multiple.  

La data de 15 mai anul curent 
Parlamentul a adoptat Legea cu privire la 
Concepţia sistemului informaţional 
automatizat de stat „Alegeri” şi a modului 
de  implementare a  „Registrului de stat al 
alegătorilor”.  

 Procesul electoral este un fenomen 
complex în care se reunesc reprezentanţii 
autorităţilor de stat (centrale şi locale), 
alegătorii şi concurenţii electorali, aceştia 
fiind obligaţi să respecte normele Codului 
electoral. În situaţia în care prevederile 
legislative nu sînt suficient de clare şi dau 
loc interpretărilor neunivoce, există 
pericolul aplicării lor diferite. În acest caz se 
creează situaţii de conflict şi divergenţe între 
actorii procesului electoral, ceea ce poate 
conduce la încălcarea drepturilor 
fundamentale de a alege sau de a fi ales. 
Chiar dacă Codul electoral a fost supus unor 
multiple modificări, totuşi, practica 
electorală de la alegerile locale generale din 
iunie 2007 a relevat lacune şi dificultăţi în 
aplicarea normelor acestuia. În perioada 
electorală în cadrul exercitării atribuţiei de 
control asupra aplicării uniforme a 
prevederilor Codului electoral, Comisia 
Electorală Centrală a emis explicaţii asupra 
aplicării normelor cuprinse la art.13 alin.(3) 
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privind suspendarea pe durata campaniei 
electorale a funcţiilor ocupate anterior; 
art.32 alin.(7) referitor la persoanele care nu 
pot fi membri ai consiliilor şi birourilor 
electorale; art.46 alin.(6) în ceea ce priveşte 
modificările care pot fi operate în listele de 
candidaţi; art.47 privitor la durata 
dezbaterilor electorale şi la modul de 
acordare a timpilor de antenă contra plată. 

În consecinţă, un şir de modificări 
esenţiale au fost operate şi prin Legea nr. 
76-XVI din 10 aprilie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Codului 
electoral. În vederea aplicării uniforme a 
alin.(3) al art.13 care prevede suspendarea 
din funcţie pe durata campaniei electorale, s-
au concretizat prin enumerare exhaustivă 
persoanele care sînt obligate să-şi suspende 
activitatea în funcţia pe care o deţin: 
miniştrii, conducătorii autorităţilor publice 
centrale,  preşedinţii şi vicepreşedinţii 
raioanelor, primarii şi viceprimarii, pretorii 
şi vicepretorii. Necesitatea modificării 
respective a fost determinată de experienţa 
alegerilor locale din 3 iunie 2007, cînd atît 
organelor electorale, cît şi candidaţilor le-a 
fost dificilă aplicarea acestei prevederi. 
Definiţia „persoane cu înaltă funcţie de 
răspundere al căror mod de numire sau 
alegere este reglementat de Constituţia 
Republicii Moldova” permitea interpretarea 
diferită şi eronată de către participanţii la 
procesul electoral a prevederilor respective.    

La recomandarea experţilor 
OSCE/BIDDO, potrivit cărora limitarea 
totală a dreptului de vot a persoanelor 
condamnate la privaţiune de libertate, 
oricare ar fi gravitatea infracţiunii comise, 
este contrară jurisprudenţei Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, şi anume prevederilor 
art.3 din Protocolul nr.1 (dreptul la alegeri 
libere) al Convenţiei pentru Apărarea 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale, au 
fost operate modificări la articolul 13 
referitor la persoanele care nu au dreptul de 
a alege. În acest context, a fost introdusă 
prevederea potrivit căreia nu au dreptul de a 
alege persoanele condamnate la privaţiune 
de libertate prin hotărîre definitivă a 
instanţei de judecată „pentru infracţiuni 
grave, deosebit de grave sau excepţional de 
grave”. 

Totodată, a fost stabilită limitarea 
dreptului de a fi ales pentru persoanele care 
au antecedente penale nestinse pentru 
comiterea de infracţiuni grave, deosebit de 
grave sau excepţional de grave şi persoanele 
private de dreptul de a ocupa funcţii de 
răspundere prin hotărîre definitivă a 
instanţei de judecată.  

La fel, a fost stabilită restricţia de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pentru cetăţenii 
Republicii Moldova care deţin şi cetăţenia 
altui stat. În acest context, la momentul 
înregistrării sale în calitate de candidat la 
funcţia de deputat, persoana care deţine 
cetăţenia altui stat declară, pe proprie 
răspundere, deţinerea cetăţeniei altui stat sau 
faptul depunerii documentelor pentru 
obţinerea cetăţeniei altui stat, respectiv la 
momentul validării mandatului de deputat, 
persoana trebuie să confirme documentar 
renunţarea sau iniţierea procedurii de 
renunţare la cetăţenia altui stat ori retragerea 
cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat. 

O importantă modificare recentă adusă 
Codului electoral este cea prin care s-a mărit 
pragul necesar pentru accedere în Parlament 
de la 4% la 6%, fiind  exclus conceptul de 
bloc electoral şi toate referinţele la acesta. În 
acest sens este de menţionat faptul că există 
un şir de ţări care aplică un prag electoral 
ridicat (ex.: Grecia – 17%, Turcia - 10%, 
Polonia – 7%, România – 5% etc.) şi nu 
permit constituirea blocurilor electorale (ex.: 
Estonia).   

În Recomandările comune ale 
Comisiei de la Veneţia şi OSCE/BIDDO se 
menţionează că sancţiunea, în cazul 
încălcărilor Codului electoral, cu anularea 
înregistrării candidatului trebuie să respecte 
principiul prezumţiei nevinovăţiei. Astfel, au 
intervenit modificări procedurale, fiind 
completate art.93 şi 138 cu prevederea 
potrivit căreia concurenţii electorali vinovaţi 
de încălcări ale Codului electoral pot fi 
excluşi din buletinul de vot doar „în baza 
hotărîrii definitive a instanţei de judecată”. 
Totodată, în cazul depistării unor încălcări 
grave, Comisia urmează să adreseze Curţii 
Supreme de Justiţie o cerere de anulare a 
înregistrării concurentului electoral. 
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În exercitarea atribuţiei de 
supraveghere asupra respectării de către 
concurenţii electorali în campania electorală 
a legislaţiei electorale Comisia Electorală 
Centrală s-a dovedit a fi învestită cu puţine 
pîrghii, deoarece Codul electoral nu statua 
prerogative ale acesteia de a aplica 
sancţiuni. În acest sens, conform noilor 
modificări, pentru încălcarea prevederilor 
Codului electoral, Comisia Electorală 
Centrală va putea aplica avertisment sau 
solicita instanţei de judecată aplicarea faţă 
de concurenţii electorali a anulării 
înregistrării.   

O altă problemă constatată în perioada 
alegerilor locale generale din 2007 a vizat 
cazurile cînd unii candidaţi de pe listele de 
partid (concurenţi electorali) depuneau 
cereri prin care solicitau să fie excluşi din 
lista concurentului electoral respectiv. În 
acest context, organele de administrare ale 
partidului, în lipsa unei reglementări 
procedurale în acest sens şi date fiind 
condiţiile speciale pentru depunerea 
candidaturilor de la art.126, printre care 
numărul minim de candidaţi înscrişi în liste, 
nu soluţionau aceste cereri. Pentru  a lichida 
această lacună legislativă, a fost completat  
articolul 46 cu o prevedere conform căreia 
cererea de retragere a candidatului de pe 
lista concurentului electoral urmează a fi 
examinată de organul abilitat, în termen de 
trei zile. 

Conform prevederilor anterioare, 
înainte ca alegătorul să introducă buletinul 
de vot în urna de vot un membru al biroului 
electoral aplica ştampila specială a biroului 
electoral al secţiei de votare pe versoul 
acestuia. Această procedură, în opinia 
experţilor Consiliului Europei, încalcă 
principiul secretului votului prin faptul că, la 
ştampilarea versoului înainte de a fi introdus 
în urna de vot, pe buletin poate fi văzut 
pentru cine a votat alegătorul. Astfel, la 
recomandarea experţilor şi preluînd practica 
de completare a buletinelor de vot în 
Ucraina, Comisia Electorală Centrală a 
propus Parlamentului stabilirea unui nou 
model de buletin de vot care nu ar necesita o 
ştampilare specială ulterioară. Drept urmare, 
potrivit noilor reglementări, pe fiecare 
buletin de vot sînt aplicate două numere care 

corespund numărului de ordine al 
circumscripţiei electorale şi numărului de 
ordine al secţiei de votare respective. 
Reglementarea respectă secretul votului şi, 
totodată, împiedică săvîrşirea fraudelor care 
constau în eventuala circulaţie şi folosire a 
buletinelor de vot de la o secţie  de votare la 
alta.  

În campania electorală din iunie 2007 
Comisiei Electorale Centrale i-au fost 
adresate contestaţii care vizau efectuarea 
agitaţiei electorale prin intermediul 
Internetului şi telefoniei mobile. Codul 
electoral nu reglementa acest subiect, iar 
Regulamentul cu privire la reflectarea în 
mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova a campaniei electorale 
la alegerile generale locale din 3 iunie 2007 
conţinea norme doar privind agitaţia 
electorală difuzată prin intermediul 
instituţiilor audiovizualului şi al presei 
scrise. Din acest motiv, Comisia Electorală 
Centrală nu avea pîrghii legale pentru a 
controla modalitatea de plasare a publicităţii 
electorale prin reţeaua Internet şi telefonia 
mobilă. Astfel, a fost adusă  o completare 
art.47 din Codul electoral care prevede că 
„publicitatea electorală în reţeaua internet şi 
prin intermediul telefoniei mobile este 
asimilată publicităţii electorale în presa 
scrisă”. 

La subiectul „Înregistrarea 
concurenţilor electorali”, de asemenea, s-au 
constatat unele deficienţe. Astfel, potrivit 
Avizului Comisiei de la Veneţia şi 
OSCE/BIDDO, „în scopul evitării unor 
confuzii sau unor eventuale tentative de 
fraude, care s-au semnalat în cadrul 
alegerilor locale din 2007 este necesar de 
stabilit ordinea înscrierii candidaţilor în 
buletinul de vot în urma tragerii la sorţi”. 
Drept consecinţă, conform modificărilor de 
la art.48, concurenţii electorali vor fi înscrişi 
în buletine în ordinea rezultată  din tragerea 
la sorţi efectuată zilnic de  către organul 
electoral respectiv. 

În vederea asigurării dreptului la vot a 
unui număr cît mai mare de cetăţeni anterior 
zilei votării din 3 iunie 2007, Comisia 
Electorală Centrală prin hotărîrea sa a 
precizat lista actelor care pot fi prezentate de 
alegător pentru a putea vota. În cadrul 
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monitorizării alegerilor locale generale din 3 
iunie 2007 observatorii OSCE, la capitolul 
„Identificare alegători”, au recomandat 
stipularea unei liste complete a 
documentelor de identitate care permit 
alegătorului să participe la votare. În acest 
context, în vederea aplicării uniforme a 
prevederilor ce privesc documentele de 
identificare ale alegătorului, acestea au fost 
stabilite direct în art.53 din Codul electoral, 
şi anume: buletinul de identitate, paşaportul 
ex-sovietic modelul anului 1974 pentru mai 
multe categorii de cetăţeni, actul de 
identitate de tip F-9, paşaportul pentru 
intrare-ieşire din ţară, livretul de marinar (în 
cazul alegerilor parlamentare), livretul 
militar pentru ostaşii în termen şi livretul 
eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru 
persoanele care satisfac serviciul civil (de 
alternativă).  

O dificultate de care s-au confruntat în 
ziua votării membrii birourilor electorale au 
fost cererile de votare la domiciliu. Acestea 
parveneau la ore tîrzii şi, din acest motiv, 
membrii biroului nu întotdeauna aveau 
posibilitate să se deplaseze la domiciliul 
solicitantului. Soluţia legislativă a constat în 
completarea art.55, stabilindu-se că cererile 
pot fi depuse în scris sau verbal, în termen 
de 2 săptămîni pînă la ziua votării, iar în 
ziua votării pînă la ora 15.00. 

Intervenţiile legislative asupra 
responsabilităţilor organelor electorale în 
examinarea contestaţiilor şi sesizărilor în 
perioada electorală au rezultat din practica 
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, 
cînd concurenţii electorali nu depuneau 
contestaţiile la organele electorale din 
teritoriu, ci direct la Comisia Electorală 
Centrală. În alte cazuri acestea erau remise 

atît Comisiei, cît şi instanţei de judecată. 
Aceste situaţii erau determinate de faptul că 
legislaţia electorală omitea  stabilirea 
expresă a organelor responsabile de 
soluţionarea contestaţiilor şi a procedurii de 
urmat. În acest context, Codul bunelor 
practici în materie electorală menţionează că 
„este indispensabil ca dispoziţiile în materie 
de recurs, şi în special de competenţă şi de 
responsabilitate ale diferitelor instanţe, să fie 
reglementate în mod clar prin lege pentru a 
evita orice conflict de competenţă pozitiv 
sau negativ. Nici reclamanţii şi nici 
autorităţile nu trebuie să aibă posibilitatea de 
a alege instanţa de recurs”. Astfel, potrivit 
art.65 modificat, contestaţiile pot fi depuse 
respectînd ierarhia sistemului organelor 
electorale şi în instanţele de judecată. 

Aplicarea dispoziţiilor legale 
întotdeauna scot la iveală imperfecţiunile 
legislative, dacă acestea există, arătîndu-ne 
şi modalitatea în care prevederile legii ar 
putea fi adaptate la realităţile concrete. Din 
aceste considerente procesul de modificare 
şi completare a legislaţiei în vigoare 
constituie un procedeu legislativ care are 
drept scop îmbunătăţirea normelor de drept 
existente, în cazul nostru al procedurilor 
electorale, în vederea legiferării în 
integralitate a raporturilor juridice din 
domeniul electoral. 

Atîta timp cît modificările legislaţiei 
electorale au menirea de a elimina 
deficienţele depistate, de a soluţiona unele 
probleme ce ţin de aplicarea lor uniformă, 
aceasta reprezintă un proces pozitiv şi 
necesar, care duce la perfecţionarea 
legislaţiei în ansamblu.  
 

 
Documentele de referinţă: 
1. Recomandările comune asupra dreptului electoral şi administrarea alegerilor în Moldova, ale Comisiei de 

la Veneţia şi OSCE/BIDDO, adoptate la 17-19 iunie 2004; 
2. Recomandările comune asupra Codului electoral al republicii Moldova, ale Comisiei de la Veneţia şi 

OSCE/BIDDO, adoptate la 15-17 decembrie 2005; 
3. Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor al OSCE/BIDDO, asupra alegerilor locale  din 3-17 

iunie 2007 din Republica Moldova; 
4. Avizul comun asupra Codului electoral al Republicii Moldova în versiunea în vigoare la 27 martie 2007, 

al Comisiei de la Veneţia şi OSCE/BIDDO, adoptat la 13-15 decembrie 2007; 
5. Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia la 18-19 octombrie 2002; 
6. Legea nr.101-XVI din 15 mai 2008, cu privire la Concepţia Sistemului Informaţional automatizat de Stat 

“Alegeri”, publicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.117-119 din 4 iulie 2008. 
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„Cred că cel mai bun judecător al 

oportunităţii modificărilor la Codul 

electoral va fi timpul.” 

 
Interviu cu membrul Comisiei Electorale Centrale Mihai BUŞULEAC  

 
 

1. Dle Mihai Buşuleac, cum aţi putea comenta ultimele 

modificări din Codul electoral al Republicii Moldova? 

De la bun început aş dori să reamintesc că după ce a fost 

adoptat de către Parlament la 21 noiembrie 1997 Codul 

electoral a suferit o serie de modificări şi completări. Acesta 

este un proces normal legislativ. Vorbind la general, ultimele 

modificări, în viziunea mea, ţin de îmbunătăţirea Codului. 

Unele modificări ţin de concept, altele – de reglementarea unor 

probleme anterior nereglementate prin lege. 

 

2. Care modificări, în viziunea Dvs., sînt cele mai importante? 

Esenţiale sînt modificările ce ţin de excluderea din Cod a reglementărilor referitoare la blocurile 

electorale şi de majorarea pragului de reprezentare. Explicînd mai simplu, aceasta înseamnă că 

pentru alegerile din 2009 calitatea de concurent electoral va putea fi atribuită doar partidelor, 

organizaţiilor social-politice şi candidaţilor independenţi. Partidele politice vor putea desemna drept 

candidaţi atît pe membrii lor de partid, cît şi persoane fără apartenenţă politică. Pragul minim de 

reprezentare pentru partide va constitui 6 la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, 

iar candidaţii independenţi se vor considera aleşi dacă vor acumula în scrutinul electoral cel puţin 3 

la sută din numărul de voturi valabil exprimate. Tot aici trebuie de menţionat că, potrivit ultimelor 

modificări, o persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid. 

Nu mai puţin importante sînt modificările efectuate în art.13 din Codul electoral referitoare la 

restricţiile dreptului de a alege şi de a fi ales. Aşa, nu pot fi aleşi pentru funcţia de deputat 

persoanele care pe lîngă cetăţenia Republicii Moldova deţin şi cetăţenia unui alt stat. 

Alegerile locale din 2007 au scos la iveală cîteva cazuri cînd în calitate de primar au fost alese 

persoane private de a ocupa astfel de funcţii. Din aceste considerente legislativul a completat art.13 

alin.(2) din Cod cu un nou punct, specificînd că nu pot fi alese persoanele private de dreptul de a 

ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă. 

Multe discuţii în alegerile locale au trezit şi prevederile art.13 alin.(3) din Cod privitoare la 

persoanele înregistrate în calitate de concurenţi electorali care urmau să-şi suspende activitatea în 
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funcţia pe care o deţineau. Din aceste considerente legislatorul a enumerat persoanele cu o înaltă 

funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţie sau de 

legile organice. Sub incidenţa acestor prevederi cad miniştrii, conducătorii autorităţilor publice 

centrale, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, primarii şi viceprimarii, precum pretorii şi 

vicepretorii. 

 

3. Ce modificări s-au efectuat vizavi de procedura de înregistrare a concurenţilor electorali şi 

procedura de votare propriu-zisă? 

În vederea lichidării încălcărilor comise de organele electorale la alegerile locale din 2007 la 

compartimentul înregistrării concurenţilor electorali legislatorul a efectuat modificările respective în 

articolele 44 şi 48 din Codul electoral. Potrivit acestor modificări, organele electorale competente 

vor face publică informaţia privind locul şi timpul primirii documentelor cu cel puţin 24 de ore pînă 

la ora stabilită pentru primirea documentelor şi zilnic vor efectua tragerea la sorţi pentru stabilirea 

ordinii înregistrării concurenţilor electorali, iar în dependenţă de aceasta vor fi întocmite şi 

buletinele de vot. 

O altă novelă se referă la modelul buletinului de vot. Pe fiecare buletin, potrivit modificărilor 

operate, vor fi aplicate două numere, care vor corespunde numărului de ordine al circumscripţiei şi 

numărului de ordine al secţiei de votare respective. În cazurile în care la numărarea şi totalizarea 

voturilor se vor stabili buletine de vot în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul 

de identificare al secţiei de votare nu vor corespunde cu cel al circumscripţiei şi al secţiei respective, 

aceste buletine vor fi declarate nevalabile. În legătură cu indicarea pe buletine a numerelor de 

ordine ale circumscripţiilor şi secţiilor de votare a dispărut necesitatea aplicării pe versoul 

buletinului de vot a ştampilei speciale a biroului electoral al secţiei de votare, de aceea legislatorul a 

exclus din Cod prevederile ce reglementau problemele de aplicare a ştampilei speciale. 

Codul electoral prevede că în cazul în care alegătorul, din motive temeinice, nu poate veni în localul 

de votare, el poate solicita votarea la locul aflării. Pînă acum solicitările se făceau în ziua alegerilor. 

Urmare modificărilor efectuate această categorie de alegători va putea solicita votarea la locul 

aflării atît în scris, cît şi oral. Esenţial este că aceste cereri vor putea fi depuse începînd cu 2 

săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 15:00 în ziua votării. 

 

4. Ce acte de identitate le vor permite alegătorilor să se prezinte la urnele de vot? 

În sfîrşit Codul electoral concretizează exhaustiv lista actelor de identitate care permit participarea 

la votare. Alegătorii care nu dispun de buletine de identitate vor putea utiliza, după caz, 

paşapoartele ex-sovietice de modelul anului 1974, actul de identitate provizoriu de tip F-9, livretul 

militar - pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil – pentru persoanele 
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care satisfac serviciul de alternativă, precum şi paşaportul pentru intrare-ieşire din ţară şi livretul de 

marinar în cazul alegerilor parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare 

constituite peste hotarele Republicii Moldova. 

 

5. Cum puteţi comenta modificările ce ţin de răspunderea pentru încălcarea legislaţiei electorale? 

Răspunderea penală şi administrativă, prevăzută la articolele 70 şi 71 din Codul electoral, a rămas 

aceeaşi. Suplimentar, potrivit modificărilor efectuate recent, pentru anumite încălcări ale Codului 

electoral Comisia Electorală Centrală va putea aplica faţă de concurenţii electorali avertisment sau 

solicita instanţelor judecătoreşti anularea înregistrării lor. 

 

6. Cum credeţi, care a fost oportunitatea operării modificărilor despre care am vorbit mai sus? 

Cred că cel mai bun judecător al oportunităţii acestor modificări va fi timpul. Eu personal, în marea 

lor majoritate, le accept. Desigur, aceste modificări urmează să satisfacă doleanţele tuturor celor 

implicaţi în procesul electoral, inclusiv ale alegătorilor şi potenţialilor concurenţi electorali. Din cîte 

ştiu eu, majoritatea formaţiunilor politice nu au acceptat modificările privitoare la excluderea 

blocurilor electorale şi majorarea pragului minim de reprezentare a lor de la 4 la 6 la sută. Reieşind 

din calitatea mea de membru al Comisiei Electorale Centrale, nu mă pot pronunţa asupra acestor 

momente, dar doresc să spun că în diferite state cu o democraţie înaltă aceste probleme sînt 

reglementate în mod diferit. Nouă nu ne rămîne decît să implementăm aceste modificări în viaţă. 
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„Este important că modificările la Codul 

electoral au fost operate cu aproximativ 

un an înainte de alegeri, însemnînd că 

toate forţele politice ştiu care sînt noile 

reguli de joc. Acum totul depinde de 

capacitatea lor de a se adapta rapid la 

noile condiţii.” 

 
 

Interviu cu directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă 

„ADEPT” Igor BOŢAN 

 

 

1. La 10 aprilie 2008, Codul electoral a fost modificat şi 

completat. De ce a fost nevoie de respectivele modificări?  

Cred că modificările au fost efectuate din considerente de 

oportunitate politică pentru deţinătorii majorităţii 

parlamentare. Ele nu au menirea de a introduce 

îmbunătăţiri. Mai degrabă, este vorba despre ridicarea 

unor bariere suplimentare pentru formaţiunile mici. Sigur, 

explicaţia autorilor modificărilor se referă la grija pentru 

o guvernare mai stabilă ca urmare a alegerilor. Adică se 

are în vedere necesitatea evitării unei fragmentări excesive a componenţei forului legislativ.      

 

2. Din punctul Dvs. de vedere, care dintre recentele modificări ale legislaţiei electorale sînt mai 

importante? De ce?  

Cele mai importante modificări se referă la eliminarea din textul Codului electoral a referinţelor la 

blocurile electorale. Este o premieră  absolută pentru Republica Moldova, întrucît începînd cu 1994 

blocurile electorale au jucat un rol foarte important în coalizarea forţelor politice. Practic, toate 

scrutinele parlamentare s-au desfăşurat cu participarea unor blocuri foarte influente: Blocul 

Ţăranilor şi Intelectualilor în 1994; Convenţia Democrată în 1998; Alianţa Braghiş în 2001; Blocul 

Moldova Democrată în 2005. Din acest punct de vedere, formaţiunile de opoziţie vor întîmpina 

dificultăţi în a-şi trasa strategiile electorale pentru parlamentarele din 2009.  
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Printre modificările operate se numără şi revenirea la pragul electoral de 6%, însă aceasta nu este o 

noutate pentru clasa politică moldovenească. Vom avea cea de a treia campanie electorală 

desfăşurată în condiţiile existenţei acestui prag, alte două campanii – din 1994 şi 1998 s-au 

desfăşurat în condiţiile unui prag de 4%. Deci, pragul de 6% este deja o obişnuinţă.    

 

3. Sînt modificările operate în conformitate cu standardele şi normele internaţionale pe care 

Republica Moldova s-a angajat să le respecte?  

 

În linii mari, se poate spune că sînt conforme standardelor. Însă există nuanţe. Republica Moldova a 

acceptat în 2005 să lărgească oportunităţile pentru partidele politice. În acest sens, Codul electoral 

a fost modificat substanţial în perioada 2005-2006. Acum asistăm la un recul de la ceea ce s-a făcut 

în perioada menţionată. Ba mai mult, legislaţia ridică bariere suplimentare, inedite, pentru 

formaţiunile politice. Putem afirma că din punctul de vedere al „buchiei”, normele noi sînt conforme 

standardelor internaţionale. Însă în privinţa „spiritului” acestor modificări, trebuie să spunem că el 

este contrar angajamentelor.   

 

 

4. Ce impact, consideraţi că vor avea aceste modificări asupra procesului electoral în general şi a 

actorilor electorali în particular?  

 

Impactul va fi unul semnificativ. Este important că modificările au fost operate cu aproximativ un an 

înainte de alegeri, însemnînd că toate forţele politice ştiu care sînt noile reguli de joc. Acum totul 

depinde de capacitatea forţelor politice de a se adapta rapid la noile condiţii. Putem spune că 

modificările recente sînt un test pentru formaţiunile mici – cum vor acţiona liderii acestora în faţa 

alternativei de renunţare la ambiţiile personale în favoarea creării unor structuri politice mai 

consolidate şi puternice.  

Să nu uităm că a fost adoptată şi o nouă lege a partidelor, reglementările căreia vor avea un impact 

major din perspectiva viabilităţii partidelor politice. Cele care vor reuşi să ajungă în Parlament vor 

fi avantajate enorm prin susţinere bugetară. De asemenea, un impact semnificativ asupra alegerilor 

îl poate avea şi limitarea dreptului de a deveni membri ai Parlamentului pentru deţinătorii multiplei 

cetăţenii.    
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Ziua Internaţională a Alegerilor 

a fost sărbătorită pentru prima dată în Republica Moldova  
 

Anul acesta Ziua Internaţională a 
Alegerilor a fost sărbătorită pentru prima dată 
şi în Republica Moldova.  

Iniţiativa de a institui o Zi mondială a 
alegerilor a fost lansată la Conferinţa Globală 
a Oficialilor Electorali desfăşurată în perioada 
14 – 17 septembrie 2005 în Ungaria. Comisia 
Electorală Centrală din Republica Moldova a 
participat la Conferinţă în calitatea sa de 
membră a Asociaţiei Oficialilor Electorali din 
Europa Centrală şi de Est (ACEEEO), unul 
dintre organizatorii evenimentului.  
Obiectivul ACEEEO, organizaţie 
internaţională creată în 1991, este promovarea 
instituţionalizării şi profesionalizării 
proceselor democratice din regiune, acordarea 
de asistenţă în domeniul electoral, crearea 
unui centru regional complex de informaţii. 
CEC face parte din ACEEEO începînd cu 
anul 1998.  

În 2005, aşadar, reprezentanţii 
organelor electorale din lume au desemnat 
prima zi de joi din luna februarie ca Zi 
Internaţională a Alegerilor datorită faptului că 
majoritatea acordurilor internaţionale în 
domeniu au fost semnate în această perioadă a 
anului.  

Obiectivele Zilei internaţionale a 
alegerilor sînt:  
- consolidarea încrederii în ireversibilitatea 

procesului democratic;  
- reiterarea importanţei alegerilor ca prim 

criteriu al democraţiei; 
- informarea populaţiei despre principalele 

realizări şi provocări legate de sistemele 
electorale folosite; 

- atragerea atenţiei Parlamentului, 
Guvernului, politicienilor asupra rolului 
major pe care îl au în promovarea culturii 
democratice şi ridicarea ratei de 
participare la alegeri; 

- informarea persoanelor care votează 
pentru prima dată şi a tinerilor alegători 
despre valorile democratice.  

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.  

Cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Alegerilor, sărbătorită anul acesta la data de 7 
februarie 2008, Comisia Electorală Centrală a 
organizat un şir de măsuri, printre care se 
numără: 

1) Conferinţa raională „Cunoaşteţi şi 
respectaţi legislaţia electorală” din 6 
februarie 2008, or. Străşeni. Ea s-a desfăşurat 
împreună cu Asociaţia Femeilor „Iniţiativa” 
din or. Străşeni şi a reunit elevi de clasele IX-
XII din localităţile raionului Străşeni, precum 
şi cei mai tineri aleşi locali din raion. 
Evenimentul a fost mediatizat de televiziunea 
locală ART TV, ziarul local „Cod 237”;  

2) Conferinţa de presă din 7 februarie 
2008, mun. Chişinău. La eveniment au 
participat reprezentanţi ai 11 mijloace de 
informare în masă şi ai Asociaţiei pentru 
Democraţie Participativă „ADEPT”;  

3) Seminarul „Importanţa alegerilor 
într-o societate democratică” cu participarea 
elevilor claselor a XII-a ai Liceului Teoretic 
„Alexei Mateevici" din or. Donduşeni din 7 
februarie 2008. Evenimentul a fost mediatizat 
de televiziunea locală din Edineţ, Radio 
Moldova.  

Totodată, în cadrul organizării „Zilei 
Internaţionale a Alegerilor” a fost elaborat şi 
difuzat la Televiziunea naţională în data de 6 
şi 7 februarie, cu o periodicitate de 4 ori pe zi, 
un spot publicitar tematic de educaţie civică. 
Pe pagina web a Comisiei au fost plasate mai 
multe materiale informative privind Ziua 
Internaţională a Alegerilor.  
 Luate împreună, aceste acţiuni servesc 
ca bază pentru deschiderea unor discuţii 
ample despre alegeri, sisteme electorale şi 
valori democratice în societatea 
moldovenească.  
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Preocupări actuale legate de sistemul electoral din Republica Moldova 
 

Doina BORDEIANU 
Şef interimar, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat 

Doctorand în ştiinţe politice 
 

În ultimul timp s-au înteţit discuţiile publice despre necesitatea modificării sistemului 
electoral. Acest fenomen nu este însă specific doar Republicii Moldova (vecinii noştri de peste Prut 
sînt de asemenea foarte preocupaţi de această problemă). O nouă tendinţă în domeniu pare a fi 
trecerea la votul uninominal.  

Legislaţia electorală moldovenească a fost modificată de nenumărate ori de la declararea 
independenţei şi pînă acum (numai în perioada 1997 – 2003, Codul electoral al Republicii Moldova 
a fost modificat şi completat de 15 ori). De fiecare dată, proiectele de modificare şi/sau completare 
a Codului erau avizate de Comisia de la Veneţia sau alte organisme internaţionale cu atribuţii în 
domeniu. Credem că aprecierea venită din partea acestor instituţii este un argument cu pondere 
pentru a afirma că legislaţia electorală de la noi este în conformitate cu standardele democratice 
europene şi, aplicată corespunzător, ea într-adevăr poate asigura organizarea şi desfăşurarea unor 
alegeri libere şi corecte.  

Pentru a înţelege cum funcţionează sistemele electorale voi face o scurtă prezentare a 
principalelor tipuri utilizate în lume. Acestea sînt:  majoritar, proporţional reprezentativ şi mixt.  

Sistemul majoritar este folosit în peste 80 de ţări ale lumii şi este cel mai vechi sistem bazat 
pe competiţie individuală. El presupune că, pentru a fi ales, un candidat trebuie să obţină 
majoritatea voturilor alegătorilor din circumscripţia electorală disputată sau din întreaga ţară, în 
cazul în care a fost creată o singură circumscripţie. Deosebim, scrutinul majoritar uninominal şi 
scrutinul majoritar de listă (plurinominal) cu unul sau două tururi de scrutin. Maurice Duverger 
consideră că sistemul electoral majoritar într-un tur de scrutin tinde spre bipartidism1. Principalele 
avantaje ale scrutinului majoritar sînt simplitatea votării şi a anunţării rezultatelor; posibilitatea unei 
mai bune cunoaşteri a candidaţilor de către electorat; diminuarea influenţei partidelor în desemnarea 
candidaţilor2 – cîştigă candidatul cu cea mai puternică şi carismatică personalitate; asigurarea 
stabilităţii sistemului politic – pentru a obţine mandate prin acest sistem este nevoie de cît mai multe 
voturi şi nu de blocuri sau alianţe de partide. Totodată, sistemul creează o majoritate parlamentară 
capabilă să susţină un guvern stabil. Principalul dezavantaj al acestui sistem este că nu reprezintă 
corect partidele. El marginalizează sau chiar înlătură partidele mici, favorizînd, după cum am spus 
mai sus, maxim două partide. Unii autori3 văd în acest lucru un avantaj justificat prin reducerea 
fragmentării politice. Nu putem ignora şi faptul că, în scrutinul majoritar, un număr semnificativ de 
voturi se pierde. În Republica Moldova funcţionalitatea sistemului majoritar uninominal cu două 
tururi de scrutin  poate fi observată la alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia.  

 Sistemul electoral proporţional reprezentativ este aplicat în 75 de ţări, inclusiv 21 de ţări 
europene şi 38 de democraţii stabile4. Printre aceste state se găseşte şi Republica Moldova. Sistemul 
prevede că mandatele se împart candidaţilor proporţional cu voturile obţinute în alegeri, astfel încît 
există un raport direct proporţional între mandatele obţinute de fiecare partid politic în parte şi 
voturile pe care electoratul le-a dat acestor partide5. În comparaţie cu sistemul majoritar, 

                                                 
1 Морис Дюверже, Политические партии, издательство Академический проект, Москва, 2002, с. 278 – 288  
2 Gheorghe Iancu, Gheorghe Glăvan, Sistemul electoral, ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 29 
3 Ibidem  
4 Promoting democracy by means of elections, workshop in Ramallah, West Bank, 19-20 June 2005, p. 13 
5 Adrian Sorescu (coord.), 25+2 modele  electorale. I. Sisteme electorale, Asociaţia ProDemocraţia, Bucureşti, 2006, p. 
7 
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reprezentarea proporţională permite atît reprezentarea majorităţii, cît şi pe cea a minorităţii. Acest 
sistem tinde spre o justiţie electorală6  şi spre multipartidism7. Problema cea mai importantă a 
reprezentării proporţionale este modul de atribuire a mandatelor.  Aceasta se realizează în mai multe 
etape8. Într-o primă fază se calculează coeficientul electoral (coeficient naţional sau pe 
circumscripţie). Cel mai simplu coeficient este coeficientul Hare9 (după numele matematicianului 
englez Thomas Hare). Acesta se calculează ca raport între numărul de voturi valabil exprimate în 
fiecare circumscripţie şi numărul de locuri eligibile de repartizat. A doua etapă constă în 
repartizarea mandatelor. Distribuirea se realizează prin împărţirea numărului de voturi exprimate 
pentru fiecare listă de candidaţi la coeficientul electoral. Această operaţiune nu este întotdeauna 
perfectă, astfel pe lîngă mandatele atribuite, mai obţinem şi un rest de voturi, numit rest electoral, şi 
un număr de mandate nedistribuite. A treia şi ultima etapă constă anume în repartizarea 
fracţiunilor de voturi neutilizate. Sistemul celui mai mare rest (resturilor celor mai puternice) 
presupune plasarea resturilor de voturi ale fiecărui candidat în ordine descrescătoare şi repartizarea 
mandatelor rămase de atribuit corespunzător; această metodă favorizează partidele politice mici10. 
Sistemul celei mai mari medii (mediei cele mai puternice): fiecărui număr de mandate atribuite 
pentru fiecare listă de candidaţi, în cadrul celei de-a doua etape, i se adaugă, convenţional, cifra 1, 
apoi se împarte numărul de voturi acumulate de fiecare listă la cifra astfel obţinută; mandatele se 
atribuie concurenţilor conform ordinii descrescătoare a mediei calculate. Această metodă 
favorizează partidele politice mari11. O altă modalitate cunoscută, care, prin aplicare dă rezultate 
identice cu cele pe care le dă sistemul celei mai mari medii, dar după o procedură diferită este 
sistemul d’Hondt. O formă a acestuia este folosit în prezent şi în Republica Moldova. Potrivit lui, 
voturile obţinute de fiecare listă de candidaţi se împarte succesiv la 1,2,3,4,....n, unde n este numărul 
de mandate de atribuit în circumscripţia respectivă. Rezultatele obţinute se ordonează descrescător. 
Mandatele se distribuie conform şirului descrescător creionat în acest mod. Sistemul este favorabil 
partidelor mari şi defavorabil partidelor mici12. Practica statelor lumii şi necesitatea de a reduce 
efectele negative ale sistemului d’Hondt a dus la apariţia şi utilizarea unor forme derivate ale 
acestuia, care utilizează alţi divizori. De exemplu: 1,3,5,7....n – metoda Sainte-Lägue (este mai 
puţin defavorabilă partidelor mici); 1,4,3,5,7.....n – metoda Sainte-Lägue modificată; 1,4,7,10....n – 
metoda daneză etc.       

  O altă componentă a sistemelor reprezentării proporţionale este pragul minim de 
reprezentare pe care un partid trebuie să-l atingă pentru a obţine mandate în parlament. Potrivit 
unor autori, anume acesta este elementul care înlătură pericolul de fragmentare a forţelor politice în 
legislativ şi introduce o barieră specială13. Unul dintre pragurile cele mai ridicate este cel practicat 
în Grecia: 17%, în Turcia pragul electoral constituie 10%, în Polonia – 7%, în Republica Moldova – 
6%, în Romînia – 5%, în Danemarca – 2%, iar în Israel – 1,5%. Cel mai mic prag electoral este în 
Olanda – 0,67%. Prin intermediul pragului electoral se poate acţiona asupra sistemului de partide 
dintr-o ţară. Astfel, un prag mare va duce la înlăturarea treptată a partidelor mici şi, invers, unul mic 
va favoriza apariţia partidelor noi. Totodată, utilizarea pragurilor electorale înalte reduce substanţial 
avantajele sistemului proporţional, pentru că multe voturi pur şi simplu se vor pierde14 sau 

                                                 
6 Gheorghe Iancu, Gheorghe Glăvan, op.cit., p. 29 
7 Морис Дюверже, op.cit., p. 300 - 307  
8 Gheorghe Iancu, Gheorghe Glăvan, op.cit., p. 31 
9 Ibidem  
10 Ibidem, p. 33  
11 Ibidem, p. 34 
12 Adrian Sorescu (coord.), op.cit., p. 8 
13 Cernencu M., Ciurea C., Negru E., Serebrian O., Alegerile într-o societate democratică, Chişinău: CE USM, 
2001, p. 73. 
14 Igor Boţan, Subminarea integrităţii procesului electoral, www.democracy.md/comments/political/20030117/ 
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alegătorii nu vor susţine astfel de partide, incapabile de a atinge pragul electoral de frica de a-şi 
irosi voturile dîndu-le unor pierzanţi siguri (efectul psihologic despre care vorbeşte Duverger)15.   

Avantajele sistemului proporţional reprezentativ, indiferent de avantajele sau dezavantajele 
comparative rezultate din modalitatea de atribuire a mandatelor, sînt: echitatea – în organele de stat 
sînt reprezentate şi interesele majorităţii şi cele ale minorităţii; caracterul programatic – în 
efectuarea alegerii, electoratul ţine cont de programul politic propus de concurent şi nu de 
personalitatea celui care candidează; existenţa unor praguri electorale, ca modalităţi de canalizare a 
eforturilor partidelor politice. Cele mai dese dezavantaje invocate de specialişti sînt: 
depersonalizarea listelor de partid16; alegătorii votează pentru listele întocmite de partide, cu alte 
cuvinte pentru partid şi nu pentru candidaţi concret determinaţi; ruperea legăturii dintre aleşi şi 
alegători. Această problemă decurge din cea anterioară. Trebuie să menţionăm aici că partidele sînt 
oricum promovate prin persoane concrete care apar în faţa alegătorilor şi prezintă programul 
electoral, neputîndu-se afirma că electoratul nu ştie pe cine anume alege; instabilitatea politică a 
parlamentelor astfel formate cauzată de fragmentarea politică în interiorul lor. Aceasta poate avea 
drept consecinţe instabilitatea guvernului creat de parlament şi/sau favorizarea conflictelor politice 
în societate17; modalitatea de atribuire a resturilor electorale poate duce la erori şi contestaţii ale 
rezultatelor scrutinului.  De regulă, partidele politice aduc acuze organelor electorale cu scopul de a 
submina autoritatea acestora şi de a arunca un văl de neîncredere asupra corectitudinii rezultatelor 
alegerilor.   

După cel de-al doilea război mondial, începe să se dezvolte un sistem electoral mixt care 
îmbină avantajele sistemului majoritar şi ale celui proporţional reprezentativ, diminuînd totodată 
dezavantajele ambelor sisteme. Proporţia în care apar sistemele prezentate anterior diferă de la o 
ţară la alta. Multe ţări au renunţat la sistemul folosit şi au trecut la cel mixt. De exemplu, Noua 
Zeelandă a abandonat sistemul electoral majoritar după 100 de ani de aplicare, Italia a renunţat la 
sistemul proporţional reprezentativ după 50 de ani de tradiţie în acest domeniu18 etc.   

În primul semestru al anului 2008 un grup de iniţiativă înregistrat de CEC în număr de 1146 
persoane cu drept de vot, cetăţeni ai Republicii Moldova, a început procedura de colectare a 
semnăturilor pentru iniţierea unui referendum constituţional. Deşi la expirarea termenului de 
colectare, grupul de iniţiativă a renunţat de a le depune la Comisia Electorală Centrală, voi prezenta 
totuşi esenţa iniţiativei.  Proiectul de modificare a Constituţiei se referea la schimbarea modalităţii 
de alegere a preşedintelui şi la trecerea la sistemul electoral mixt. Autorii proiectului susţineau că 
instituţia preşedintelui care, conform Constituţiei, asigură garanţia suveranităţii naţionale nu este 
reprezentativă. Ei au propus să se revină la alegerea preşedintelui ţării prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat, iar scrutinul să fie unul uninominal majoritar19. Astfel, „în cazul 
exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor constituţionale, cetăţenii vor putea sancţiona Preşedintele 
Republicii Moldova în cadrul alegerilor directe ale şefului statului. Introducerea în Constituţie a 
prevederilor ce  interzic preşedintelui R. Moldova să fie membru al unui partid politic va conferi 
credibilitate funcţiei de mediator al şefului statului în raport cu ramurile puterii, cu forţele politice şi 
societate”. Proiectul propunea şi instituirea normei, conform căreia  „51 de deputaţi se aleg într-o 
singură circumscripţie electorală naţională, iar 50 de deputaţi în circumscripţii uninominale”. Prin 
această modificare se conta pe consolidarea relaţiei dintre alegători şi cei aleşi şi responsabilizarea 

                                                 
15 Kenneth Benoit,  Duverger’s Law and the Study of Electoral Systems, French Politics, 2006/4, pp. 74, 
www.palgrave-journals.com/fp  
16 Автономов А.С., Веденеев Ю.А., Луговой В.В., op.cit., p. 142 
17 Gheorghe Iancu, Gheorghe Glăvan, op.cit., p. 40 
18 Promoting democracy by means of elections, workshop in Ramallah, West Bank, 19-20 June 2005, p. 29 
19 Modificarea normei constituţionale referitoare la alegerea preşedintelui  de către Parlament prin vot secret a fost 
realizată prin Legea nr. 1115/05.07.2000, MO 88/28.07.2000 
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politicienilor, precum şi pe crearea condiţiilor pentru ca problemelor specifice  ale fiecărei 
circumscripţii electorale să li se acorde o atenţie sporită din partea membrilor Parlamentului. În o 
astfel de situaţie ipotetică, fiecare alegător ar fi beneficiat de două voturi: unul exprimat în favoarea 
unui anume candidat, în una din cele 50 de circumscripţii existente; iar al doilea vot – în favoarea 
unei liste, la nivel naţional.   

Practica unor ţări cu democraţie avansată serveşte ca dovadă a reuşitei în aplicare a unui sau 
altui sistem electoral. De exemplu, alegerea preşedintelui ţării de către legislativ este bine privită şi 
totodată agreată din punct de vedere economic în ţări ca Germania, Ungaria, Italia sau Estonia şi 
Letonia. Pe de altă parte, ţări precum Franţa au decis să treacă la alegerea directă a şefului statului 
încă din 1958 odată că instaurarea celei de-a cincea republici. Francezii au considerat sistemul 
indirect de alegere a preşedintelui ca avînd multe carenţe.  

Din cele menţionate mai sus putem conchide că nu există sistem electoral bun sau rău în 
sine, fiecare dintre ele are avantajele şi dezavantajele sale. Problema care apare este dacă sistemul 
ales de o ţară este potrivit/adecvat ţării respective sau nu. În literatura de specialitate sînt consacrate 
principiile generale care duc la conturarea unui sistem electoral adecvat. Unul dintre acestea este 
reprezentativitatea – sarcina principală pe care un sistem electoral trebuie să o îndeplinească este 
transformarea voturilor în mandate, cu alte cuvinte a voinţei alegătorilor în oameni care vor 
reprezenta această voinţă. Un al doilea principiu este transparenţa – este foarte important ca 
mecanismele şi procedurile sistemului electoral să fie cît mai transparente şi să fie cunoscute din 
timp de către alegători şi partide politice/alte mişcări social-politice, astfel încît să se evite 
neîncrederea în privinţa rezultatelor alegerilor. Transparenţa procesului electoral conferă 
legitimitate alegerilor şi guvernării. Al treilea principiu de bază al oricărui sistem electoral este 
caracterul cuprinzător – un sistem electoral are şanse mai mari de a fi acceptat de societate ca fiind 
corect şi legitim dacă funcţionează de o manieră cuprinzătoare. În acest sens, mecanismele 
electorale vor descuraja orice tip de discriminare. Analistul politic, Igor Boţan, consideră ca fiind 
criterii de bază pentru alegerea unui sistem electoral adecvat20: asigurarea unei reprezentări 
adecvate a forţelor politice; asigurarea unei relaţii cît mai strînse între deputaţi şi alegători pentru 
responsabilizarea primilor; menţinerea unei proceduri de vot cît mai simple pentru ca alegătorii să 
poată să-şi exercite lesne dreptul de vot; contribuirea la instituţionalizarea unor partide puternice şi 
responsabile; promovarea intereselor minorităţilor; contribuirea la eliminarea tensiunilor prin 
impunerea compromisurilor; promovarea intereselor opoziţiei parlamentare; asigurarea unei 
guvernări stabile după alegeri. 

În această analiză trebuie să ţinem cont de rolul pe care îl are un sistem electoral şi anume 
prin intermediul sistemului electoral şi nemijlocit al alegerilor, organele reprezentative dintr-un 
stat capătă legitimitate politică. Alegerea sistemului electoral este o provocare ce constă în 
stabilirea unor obiective de atins, ordonarea lor în funcţie de prioritate şi identificarea acelui  sistem 
sau combinaţie de sisteme care ar duce la atingerea obiectivelor sus-menţionate.     Urmează de 
văzut cît este de fundamentată din acest punct de vedere iniţiativa de modificare a Constituţiei 
propusă.  

În final aş vrea să accentuez că oricare dintre sistemele electorale prezentate mai sus poate 
asigura legitimitatea puterii alese, aceasta din urmă depinzînd de corectitudinea aplicării normelor 
electorale dintr-un stat şi profesionalismul persoanelor antrenate în organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor şi referendumurilor.    

                                                 
20 Igor Boţan, Instituţionalizarea partidelor şi alegerile,  
http://www.e-democracy.md/comments/political/200802151 
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Succesul alegerilor depinde într-o 
măsură considerabilă de calităţile profesionale 
ale celor angajaţi în procesul electoral. Pentru 
asigurarea unui nivel înalt de pregătire a 
persoanelor ce vor activa în cadrul organelor 
electorale de nivel inferior ce se constituie pe 
un termen limitat, Comisia Electorală 
Centrală realizează activităţi de instruire a 
acestora.  

Care sînt aspectele acestei activităţi? 

Una dintre preocupările Comisiei 
Electorale Centrale vizează completarea 
organelor electorale din teritoriu (avem în 
vedere consiliile electorale de circumscripţie 
de nivelul întîi şi doi şi birourile electorale ale 
secţiilor de votare) cu persoane calificate, ce 
posedă un nivel înalt de pregătire şi 
competenţă, de preferat în domeniul juridic 
şi/sau al administrării publice. 

În vederea realizării acestui deziderat 
Comisia Electorală Centrală chiar de la 
începutul activităţii sale a stabilit bune relaţii 
de conlucrare cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi centrale, organele judiciare 
centrale şi teritoriale, ţinînd cont de faptul că 
o parte din membrii consiliilor electorale de 
circumscripţie şi ai birourilor electorale ale 
secţiilor de votare se desemnează de către 
organele administraţiei publice locale, iar 
candidaturile a doi membri ai consiliilor 
electorale de circumscripţie de nivelul doi se 
propun de către judecătoriile de 
circumscripţie. 

 Potrivit noii modalităţi de constituire a 
organelor electorale inferioare, mai mult de 
jumătate din membrii fiecăruia dintre acestea 
este desemnată de către partidele şi 
organizaţiile social-politice reprezentante în 
Parlament, proporţional mandatelor deţinute, 

ceea ce contribuie la o conlucrare mai strînsă 
între Comisia Electorală Centrală şi aceste 
instituţii. 
 La alegerile locale generale din 2007 
Comisia Electorală Centrală a determinat 
numărul de persoane care urmau să fie 
desemnate de partidele deţinătoare de 
mandate în Parlament în fiecare dintre 
organele electorale din teritoriu şi în baza 
propunerilor înaintate de partide,  de 
judecătoriile de circumscripţie şi autorităţile 
locale, Comisia Electorală Centrală a 
constituit consiliile electorale ale 
circumscripţiilor de nivelul doi. Acestea 
ulterior au constituit organele electorale din 
localităţile de nivelul întîi.  

 Trebuie de menţionat că acest 
principiu de completare a organelor electorale 
are,  în opinia noastră, unele deficienţe. Pe de 
o parte, se lărgeşte controlul asupra activităţii 
organelor electorale, alegerile devin mai 
transparente, însă, pe de altă parte, 
candidaturile propuse de partide nu 
întotdeauna sînt persoane cu experienţă 
electorală, acest fapt creînd dificultăţi la buna 
organizare a alegerilor. În unele cazuri 
persoanele desemnate au fost mai mult 
preocupate de promovarea intereselor 
partidelor care le-au înaintat, fiind astfel 
periclitată independenţa şi responsabilitatea 
organelor electorale faţă de procesul electoral 
în întregime.  

 Experienţa de organizare a alegerilor a 
arătat că o completare reuşită a organelor 
electorale cu persoane calificate, competente 
şi responsabile reprezintă un factor decisiv în 
procesul electoral. 

 De regulă, autorităţile locale şi 
judecătoreşti ale unităţilor administrativ-
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teritoriale desemnează în organele electorale 
candidaturi care au mai participat la alegeri şi 
au demonstrat competenţă: judecători, 
persoane licenţiate în drept, şefi de direcţii şi 
specialişti ai aparatelor consiliilor locale, 
instituţiilor şi organizaţiilor de diferit profil 
avînd vechime în domeniul profesat etc. La 
alegerile organizate periodic înlocuirea 
acestor persoane se face parţial, în aşa fel ca o 
parte importantă a membrilor să aibă 
experienţă în domeniul de gestionare a 
activităţii electorale. 

 Organele electorale din teritoriu 
constituite pe aceste principii îşi organizează 
activitatea mai operativ şi la un nivel 
profesional mai înalt, pregătesc şi desfăşoară 
alegerile cu o mai mare transparenţă, cunosc 
şi respectă întocmai prevederile legislaţiei 
electorale, le parvin mai puţine contestaţii, 
încheie cu succes scrutinul pe circumscripţia 
respectivă. Materialele transmise de către 
Comisia Electorală Centrală la Curtea 
Constituţională în cazul alegerilor 
parlamentare şi de către consiliile electorale 
de nivelul întîi şi doi la judecătoriile de 
circumscripţie în cazul alegerilor locale în 
procesul de validare a alegerilor şi a aleşilor 
nu suscită obiecţii.  
 În acest context, remarcăm că în 
cadrul alegerilor locale generale din 2007 au 
fost şi cîteva cazuri de completare nereuşită a 
organelor electorale (la Hînceşti, Ialoveni, 
Drochia, Ştefan Vodă), ceea ce a necesitat 
înlocuirea pe parcurs a unor membri. 

Un alt aspect al activităţii Comisiei 
Electorale Centrale privind asigurarea 
nivelului de competenţă a celor angajaţi în 
procesul electoral este instruirea propriu-zisă 
a funcţionarilor electorali. 

Instruirea se realizează în două 
etape:  

Prima etapă. Organizarea seminarelor 
teoretico-practice şi training-urilor în 
perioadele dintre campaniile electorale, atît la 
sediul Comisiei Electorale Centrale, cît şi în 
unităţile administrativ-teritoriale ale ţării. 

La aceste seminare se abordează 
tematici privind drepturile electorale ale 
cetăţenilor,  modificările aduse legislaţiei 
electorale (Codul electoral), actele normative 
adoptate de CEC, experienţa electorală din 
ţările cu democraţie avansată. 
 Astfel, în cadrul pregătirilor pentru 
alegerile din 2001 au fost organizate seminare 
în toate unităţile administrativ-teritoriale ale 
ţării (la nivel judeţean). În cadrul acestora au 
participat funcţionarii electorali care au 
activat în perioada alegerilor precedente, 
persoane care în perspectivă puteau fi 
încadrate în organele electorale, primarii 
localităţilor, secretarii consiliilor locale, jurişti 
etc. 

 În decembrie 2004 cu suportul 
Consiliului Europei s-a desfăşurat un 
seminar–training de instruire a funcţionarilor 
electorali la care au participat experţi ai 
Comisiei de la Veneţia. Printre invitaţi s-au 
numărat reprezentanţi ai instituţiilor şi 
organizaţiilor interesate, delegaţi din partea 
organizaţiilor nonguvernamentale, partidelor 
şi organizaţiilor social-politice etc. S-au pus 
în discuţie mai multe teme, principalele fiind 
campaniile electorale în Europa, Codul Bunei 
Practici în Materie Electorală, 
compartimentele principale  ale Codului 
electoral al Republicii Moldova, drepturile şi 
obligaţiile observatorilor locali şi 
internaţionali şi altele. Prezentările au fost 
susţinute de experţii din Franţa, Elveţia ai 
Comisiei de la Veneţia şi de către membrii 
Comisiei Electorale Centrale. 

 Seminarul a durat două zile şi s-a 
încheiat cu desfăşurarea unui training cu 
aplicarea de tehnici interactive în care 
participanţilor li s-au distribuit roluri, fiind 
simulate situaţii concrete din ziua alegerilor la 
secţiile de votare. La dezbaterile ce au urmat 
s-a menţionat că astfel de modalităţi de 
desfăşurare a seminarelor contribuie la 
consolidarea şi automatizarea procedurilor 
electorale.   

A doua etapă. Organizarea seminarelor 
instructiv-practice nemijlocit în perioadele 
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electorale cu participarea funcţionarilor deja 
încadraţi în consiliile electorale de 
circumscripţie şi în birourile electorale ale 
secţiilor de votare. 

 La aceste seminare participă un număr 
mult mai mare de persoane, fiind organizate 
de Comisia Electorală Centrală şi de consiliile 
electorale ale circumscripţiilor de nivelul doi. 

 Seminarele convocate de Comisia 
Electorală Centrală întrunesc membrii 
consiliilor electorale de circumscripţie de 
nivelul doi, reprezentanţi ai organelor 
administraţiei publice locale (de regulă, 
secretarii consiliilor raionale, municipale), ai 
unor ministere, instituţii şi altor autorităţi 
publice centrale (Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene şi altele), ai organizaţiilor 
nonguvernamentale. 
 Seminarele organizate de consiliile 
electorale ale circumscripţiilor de nivelul doi 
convoacă membrii consiliilor electorale ale 
circumscripţiilor de nivelul întîi şi ai 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
secretarii consiliilor orăşeneşti, săteşti 
(comunale), precum şi şefii serviciilor care 
asigură buna desfăşurare a alegerilor (de 
menţinere a ordinii publice, de asigurare 
neîntreruptă cu energie electrică, a serviciilor 
de telecomunicaţii etc.). 
 Programele seminarelor de instruire 
cuprind familiarizarea cu modificările curente 
ale legislaţiei electorale, cu noile instrucţiuni, 
cu programul calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, cu programul finanţării campaniei 
electorale. Preşedinţilor consiliilor electorale 
şi ai birourilor electorale ale secţiilor de 
votare li se distribuie blanchetele 
documentaţiei electorale, ştampile şi alte 
atribute electorale. 

 La seminarele organizate în teritoriu 
participă toţi membrii Comisiei Electorale 
Centrale, coordonatorii consiliilor electorale 
de circumscripţie electorală de nivelul doi. Pe 
parcursul seminarelor se susţin prezentări, se 

dau explicaţii asupra unor prevederi ale 
Codului electoral, se desfăşoară discuţii în 
probleme ce vizează procesul electoral.  

 Instruirea funcţionarilor electorali este 
sprijinită de unele organizaţii 
nonguvernamentale. Un suport considerabil îl 
oferă Comisiei Electorale Centrale Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă „ADEPT” la 
organizarea şi desfăşurarea seminarelor 
instructive republicane şi teritoriale, la 
editarea Codului electoral, Ghidului 
funcţionarului electoral şi a materialelor 
instructiv-educaţionale ce se afişează în 
localurile secţiilor de votare.  

Pentru alegerile din 2007 Codul 
electoral a fost editat cu suportul Fundaţiei 
Eurasia din sursele financiare acordate de 
către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională (SIDA), precum şi 
de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID). 

Care sînt perspectivele? 

Comisia Electorală Centrală dispune, 
în conformitate cu prevederile Codului 
electoral, de o rezervă a funcţionarilor 
electorali şi preconizează să realizeze 
activităţi cu susţinerea organelor 
administraţiei publice centrale şi locale, cum 
ar fi Ministerul Administraţiei Publice Locale, 
Ministerul Justiţiei, judecătoriile de 
circumscripţie, Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale, Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului, organizaţiilor nonguvernamentale 
cu competenţă în domeniul electoral, altor 
instituţii şi organizaţii interesate să întreprindă 
măsuri de implementare a programelor de 
instruire şi perfecţionare a funcţionarilor 
electorali, de organizare în teritoriu a 
seminarelor şi training-urilor pentru 
asigurarea unei mai bune pregătiri pentru 
următoarele alegeri care vor avea loc în 
Republica Moldova.   
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Organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
şi referendumurilor într-un stat democratic 
inevitabil necesită atragerea unor resurse 
materiale, financiare, informaţionale şi 
tehnologice considerabile care trebuie să fie 
utilizate eficient într-o perioadă de timp foarte 
scurtă. Privite ca elemente interdependente ce 
fac să funcţioneze o activitate practică cu un 
scop anumit, aceste aspecte se constituie într-
un sistem care are drept obiectiv organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor.  

Odată cu creşterea nivelului de 
dezvoltare a unei societăţi se pune periodic 
problema automatizării unui sau altui sistem 
de procese, aceasta însemnînd, înainte de 
toate, diminuarea muncii manuale şi a erorilor 
cauzate de factorul uman, totodată 
reprezentînd un indice al progresului 
societăţii. Automatizarea etapelor procesului 
electoral ar mai însemna şi eficientizarea 
controlului asupra legalităţii şi transparenţei 
de realizare a acestuia.  

Prin aprobarea Strategiei Naţionale de 
edificare a societăţii informaţionale – 
„Moldova electronică”, în Republica Moldova 
a demarat un amplu proces de aplicare a 
tehnologiilor informaţionale în administraţia 
publică centrală şi locală, sistemul 
educaţional, infrastructura informaţională, cea 
a prestării de servicii informatice şi de 
comunicaţii etc., fiind modificat şi cadrul 
legislativ-normativ. Domeniul electoral, de 
asemenea, este supus schimbărilor de ordin 
tehnologic.  

Tehnologiile informaţionale erau 
utilizate şi mai înainte în procesul electoral, 
însă îşi propuneau automatizarea unui cadru 
îngust, cel al totalizării rezultatelor alegerilor, 
fără a avea ca suport o strategie sau un 
concept definit. Adoptarea Concepţiei 
sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri” (SIAS „Alegeri”) a pus bazele 
elaborării unui mecanism care să 

implementeze tehnologiile informaţionale la 
toate nivelurile procesului electoral. 

Fiind un sistem complex, SIAS 
„Alegeri” conţine mai multe module, urmînd 
a fi implementate în cîteva etape. Prima şi cea 
mai importantă etapă este cea de elaborare şi 
realizare a Registrului de Stat al Alegătorilor, 
modul destinat să automatizeze procesul de 
creare a listei alegătorilor în cadrul procesului 
de pregătire şi desfăşurare a alegerilor şi 
referendumurilor, precum şi de  înregistrare a 
faptului participării la vot a alegătorilor şi 
prezentare a informaţiei statistice Comisiei 
Electorale Centrale, altor consumatori externi.  

În linii generale, sistemul (modulul) 
conţine cîteva procese care decurg în felul 
următor (vezi figura):  

Cu 12 ore înainte de deschiderea 
secţiilor de votare, administratorul sistemului 
activează lista electronică a alegătorilor 
formată în baza datelor Registrului de Stat al 
Populaţiei. 

1. Venind la secţia de votare, alegătorul 
prezintă operatorului de înregistrare al 
secţiei de votare respective documentul 
de confirmare a identităţii. 

2. Operatorul de înregistrare al secţiei de 
votare verifică conformitatea persoanei 
respective cu datele din document şi, 
ulterior, în baza IDNP indicat în 
document, verifică alegătorul după lista 
electronică a alegătorilor.  

La primirea răspunsului pozitiv, 
operatorul înregistrează faptul primirii 
de către alegător a buletinului de vot (şi, 
deci, al participării la votare). 

Dacă răspunsul este negativ la 
verificarea faptului înscrierii 
alegătorului în lista alegătorilor şi a 
documentelor care confirmă dreptul de 
vot al acestuia în sectorul respectiv, 
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operatorul înregistrării, la decizia 
Biroului electoral al secţiei de votare 
respective, introduce alegătorul în lista 
electronică suplimentară a alegătorilor.  

La primirea unui răspuns negativ la 
verificări, operatorul înregistrării îi 
restituie alegătorului documentul fără a-i 
elibera buletinul de vot.  

3. Periodic, datele statistice despre 
numărul alegătorilor înregistraţi se 
transmit către baza de date centrală prin 

dările de seamă analitice care se 
reînnoiesc periodic şi sub formă de 
diagrame. Acestea, ulterior, devin 
accesibile consiliilor electorale de 
circumscripţie.  

4. În paralel, datele statistice privind 
participarea alegătorilor la votare se fac 
publice pe diverse căi pentru mass-
media acreditate care le aduc la 
cunoştinţă alegătorilor.  
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Implementarea modulului „Registrul 
de Stat al Alegătorilor” va facilita executarea 
proceselor prevăzute de legislaţia electorală 
pentru efectuarea alegerilor şi 
referendumurilor, va spori transparenţa 
exercitării actului votării şi va permite 
excluderea votării multiple.  

Actualmente, după ce Comisia 
Electorală Centrală a elaborat proiectul tehnic 
şi caietul de sarcini pentru Registrul de Stat al 
Alegătorilor, ea urmează să facă următorul 
pas, şi anume să  procedeze la implementarea 
nemijlocită a modulului, al cărui cost 
estimativ este de cca 33 mln. lei, dintre care 
2/3 se preconizează a fi atrase din surse 
externe. 

Schema generală de funcţionare a Registrului de Stat al Alegătorilor 
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Misiuni de monitorizare, schimb de experienţă, conferinţe 
 la care au participat membrii Comisiei Electorale Centrale 

 
Corneliu PASAT 

Consultant, Secţia educaţie civică, 
training-uri şi secretariat 

 

În scopul ridicării gradului de 

profesionalism al funcţionarilor angajaţi în 

activităţi electorale, elucidarea problemelor 

care apar în procesul electoral al Republicii 

Moldova, realizarea obiectivelor comune şi 
menţinerea relaţiilor bilaterale cu instituţiile 

omoloage din alte state, membrii şi 
funcţionarii aparatului Comisiei Electorale 

Centrale au efectuat în primul trimestru al 

anului 2008 un şir de vizite. 

Astfel, în perioada 11-12 februarie 

2008  la  Sankt-Petersburg   (Federaţia Rusă) 
s-a desfăşurat cel de-al treilea seminar 

organizat pentru observatorii internaţionali 

şi consultanţii din domeniul alegerilor în 

organele puterii de stat ale statelor-membre 

ale CSI. La invitaţia Consiliului Adunării 
Interparlamentare a statelor-membre ale CSI 

şi a Comisiei Electorale Centrale a 

Federaţiei Ruse, CEC a delegat o persoană 
care a participat la acest eveniment. În afară 
de reprezentanţii organelor electorale şi 
parlamentelor naţionale ale statelor-membre 

ale CSI, la seminar au mai participat 

reprezentanţi ai Consiliului Europei, 

Consiliului Nordului, OSCE/ODIHR, 

Consiliului Europei/Comisia de la Veneţia, 

ACEEEO, IFES şi experţi din partea 

diferitelor instituţii de profil din ţara gazdă. 

Seminarul a avut drept obiectiv 

schimbul de experienţă între reprezentanţii 
statelor participante în ceea ce priveşte 

misiunile internaţionale de monitorizare şi 
acordarea asistenţei informaţionale şi 
practice observatorilor internaţionali din 

statele-membre ale CSI care urmează să 
participe la monitorizarea alegerilor din anul 

2008. În acest sens, au fost organizate mese 

rotunde unde au fost abordate unele dintre 

cele mai actuale şi importante aspecte ale 

procesului electoral: alegeri corecte şi 
echitabile în contextul dialogului politic 

european; schimb de experienţă privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 

practica de organizare şi realizare a 

monitorizării alegerilor de către observatorii 

statelor-membre ale CSI. Ca metode de 

studiu au fost aplicate discuţia, jocul de 

afaceri şi cursurile practice. În cadrul 

acestora participanţii s-au familiarizat cu 

activitatea comisiilor electorale din oraşul 

Sankt-Petersburg şi regiunea Leningrad. 

La 2 martie 2008 în  Federaţia Rusă 
s-au desfăşurat alegerile prezidenţiale. Cu 

această ocazie au fost delegaţi doi 

reprezentanţi ai CEC pentru familiarizarea 

cu principalele etape de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor democratice şi 
elaborarea standardelor generale de 

asigurare a drepturilor electorale şi 
libertăţilor cetăţenilor. Pe lîngă 
monitorizarea alegerilor din ţara gazdă şi 
familiarizarea cu activitatea unor secţii de 

votare din Moscova, reprezentanţii CEC au 

avut posibilitatea să ia cunoştinţă de 

modalitatea de organizare şi activitate a 

Centrului Informaţional „Alegeri-2008”.  

 Un proiect similar este lansat şi în 

Republica Moldova, dar se află abia la 

început urmînd să fie implementat pe 



 43 

parcursul următorilor ani. Un prim pas în 

realizarea acestui proiect este implementarea 

Registrului electronic de stat al alegătorilor. 

Astfel, la mijlocul lunii martie, cu suportul 

PNUD Moldova, a fost efectuată o vizită  de 

studiu în Estonia şi Letonia unde acesta este 

aplicat deja. Fracţiunile parlamentare, de 

asemenea, şi-au delegat cîte un reprezentant 

în vederea studierii modului de funcţionare a 

sistemului respectiv. Pe parcursul vizitei au 

avut loc întîlniri cu reprezentanţii 
administraţiei centrale ale ţărilor gazdă – 

Parlament, Ministerul Afacerilor Interne,  

Oficiul pentru Cetăţenie şi Migraţiune, 

instituţia electorală centrală la care delegaţia 

moldovenească s-a documentat privind 

structura şi administrarea sistemului 

electoral, modalitatea de implementare a 

sistemului informaţional în alegeri, 

pregătirea şi utilizarea registrului electronic 

de stat al alegătorilor şi votarea la distanţă 
(prin reţeaua Internet). 

 Îmbunătăţirea calitativă a capacităţii 
instituţionale şi profesionale a funcţionarilor 

electorali din Republica Moldova reprezintă 
una dintre direcţiile strategice de activitate 

ale CEC. Se intenţionează crearea unui 

Centru de instruire continuă a acestor 

persoane şi nu doar în preajma alegerilor. 

Lansarea proiectului, precum şi primul 

seminar organizat în cadrul Centrului se va 

desfăşura în luna iulie curent la Chişinău. 

Acesta va convoca funcţionarii aparatului 

CEC, ai administraţiei locale şi 
reprezentanţii fracţiunilor parlamentare, care 

sînt responsabili de organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor. Proiectul este 

realizat în colaborare cu Asociaţia 

Oficialilor Electorali din Europa de Sud-Est 

şi Centrală (ACEEEO), cu suportul financiar 

al guvernului Republicii Ungare. În acest 

sens în perioada 21–23 aprilie la Budapesta 

s-a întreprins o vizită a unei delegaţii CEC 

pentru coordonarea detaliilor privind 

organizarea şi desfăşurarea primul seminar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La alegerile  prezidenţiale din 2 martie 2008, Moscova, Federaţia Rusă 
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Perspective  
 

 În luna septembrie va avea loc conferinţa raională la tema „Cunoaşteţi şi respectaţi 
legislaţia electorală” cu participarea tinerilor alegători din raionul Taraclia 

 În luna septembrie se va desfăşura în toate raioanele republicii şi acţiunea „Ziua 
tînărului alegător”  

 Pentru data de 10 decembrie, Comisia Electorală Centrală preconizează să organizeze 
un şir de seminare cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi ai partidelor, 
organizaţiilor social-politice pe problemele privind: 

1. modificările Codului electoral către alegerile parlamentare din 2009; 

2. pregătirea documentelor conform art.41, 44, 48 din Codul electoral pentru 
depunerea lor la Comisia Electorală Centrală şi înregistrarea candidaţilor la 
alegerile parlamentare din 2009. Distribuirea unui set de modele ale documentelor 
respective; 

3. selectarea candidaturilor pentru a fi înaintate în componenţa consiliilor electorale 
de nivelul doi şi în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
conform art.27, 29 din Codul electoral, din partea consiliilor raionale, orăşeneşti 
(municipale), săteşti (comunale), partidelor reprezentate în Parlament, instanţelor 
de judecată; 

4. selectarea candidaturilor din partea partidelor, organizaţiilor social-politice pentru 
a fi desemnate, conform art. 15 din Codul electoral, în calitate de membri 
reprezentanţi cu drept de vot consultativ în componenţa Comisiei Electorale 
Centrale, consiliilor electorale de nivelul doi şi birourilor electorale ale secţiilor 
de votare; 

5. selectarea candidaturilor pentru a fi înregistrate de către Comisia Electorală 
Centrală, conform art. 45 din Codul electoral, în calitate de persoane de încredere 
ale concurenţilor electorali; 

6. selectarea şi instruirea candidaturilor pentru a fi acreditate de către Comisia 
Electorală Centrală şi consiliile electorale de nivelul doi, conform art. 63 din 
Codul electoral, în calitate de observatori ai concurenţilor electorali la alegerile 
parlamentare din 2009; 

7. condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale, întocmirea   
rapoartelor  financiare de către concurenţii electorali 

 Un alt seminar cu reprezentanţii asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova 
privind selectarea şi instruirea candidaturilor pentru a fi acreditate de către Comisia 
Electorală Centrală şi consiliile electorale de nivelul doi, conform art.63 din Codul 
electoral, în calitate de observatori pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 2009 
în secţiile de votare va avea loc la data de 15 decembrie 2008.  


