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În perioada 26-27 iunie curent, Comisia de 
la Veneţia şi Comisia Electorală Centrală din 
Republica Moldova au organizat la Chişinău cea 
de-a 10-a ediţii ale Conferinţei europene a autorităţi-
lor electorale cu genericul „Codul bunelor practici în 
materie electorală: puncte forte şi evoluţii posibile”.

La deschiderea evenimentului a participat pre-
şedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Şeful 
statului a ţinut un discurs în faţa participanţilor la 
reuniune în care a subliniat importanţa unor alegeri 
libere şi corecte pentru buna funcţionare a unui 
sistem politic democratic. Pe lîngă preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, la 
această sesiune au fost prezenţi şi ministrul Justiţiei 
Republicii Moldova, Oleg Efrim, preşedintele Curţii 
Constituţionale, Alexandru Tănase, reprezentantul 
permanent al Poloniei pe lîngă Consiliul Europei, 
ambasadoarea Urzsula Gacek, care s-au adresat 
cu un mesaj de salut către participanţi.

Evenimentul a reunit 107 participanţi care au 
reprezentat 26 de ţări (Armenia, Austria, 
Azerbaidjan, Estonia, Finlanda, Georgia, 
Germania, Letonia, Lituania, Kîrgîztan, Mexic, 

CEA DE-A X-A EDIŢIE A CONFERINŢEI EUROPENE 
A AUTORITĂŢILOR ELECTORALE CU GENERICUL 

„CODUL BUNELOR PRACTICI ÎN MATERIE ELECTORALĂ: 
PUNCTE FORTE ŞI EVOLUŢII POSIBILE”

Anastasia Stajila, 
specialist principal, Direcţia comunicare, 

relaţii publice și mass-media

Republica Coreea, Republica Moldova, Olanda, 
Norvegia, Marea Britanie, Polonia, România, 
Federaţia Rusă, Slovenia, Spania, Suedia, 
Tadjikistan, Tunisia, Ucraina), reprezentaţi ai 
Uniunii Europene (UE), ai Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare din Europa/Ofi ciul pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al 
(OSCE/BIDDO), International IDEA, companii şi 
organizaţii neguvernamentale internaţionale care 
activează în domeniul electoral.

Scopul celei de-a zecea ediţii a conferinţei eu-
ropene a fost de a oferi o platformă favorabilă pen-
tru realizarea schimbului de experienţă şi de bune 
practici în domeniul electoral între reprezentanţii 
diferitor state şi instituţii, precum şi discutarea prin-
cipiilor/standardelor electorale europene care sînt 
menţionate inclusiv în Codul bunelor practici în ma-
terie electorală. Totodată, evenimentul a reprezen-
tat o oportunitate de a reliefa preocupările şi reali-
zările diferitor ţări în domeniul electoral. 

În cadrul evenimentului, participanţii au subliniat 
importanţa codului de bune practici în materie elec-
torală care rămîne a fi  un instrument efi cient pentru 
îmbunătăţirea în continuare a funcţionării autorităţi-
lor electorale.

De asemenea, reprezentanţii autorităţilor elec-
torale au remarcat faptul că pentru organizarea 
unor alegeri libere şi corecte, este nevoie de a îm-
bunătăţi activitatea instituţiilor electorale în vederea 
sporirii încrederii cetăţenilor în acestea.

Conferinţa a fost structurată în patru sesiuni ple-
nare, urmate de trei ateliere de lucru. În cadrul fi ecă-
rei sesiuni plenare, dezbaterile s-au axat pe exami-
narea punctelor forte şi a evoluţiilor posibile privind 
Codul bunelor practici în materie electorală, precum 
şi modalitatea de aplicare a acestora în diferite state.

În cadrul primei sesiuni plenare, principalele su-
biecte au vizat jurisprudenţa europeană şi naţiona-
lă referitoare la Articolul 3 al Protocolului nr. 1 din 
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. În 
cadrul atelierului de lucru, Gregory Wenda, repre-
zentat al Autorităţii Electorale Austriece a prezen-
tat o amplă informaţie despre un studiu de caz şi 
anume cel al Austriei. Wenda s-a referit la impactul 
CEDO asupra modifi cărilor legislaţiei austriece, în 
special în privinţa lipsirii dreptului de vot pentru de-
ţinuţi - cazul «Frodl».
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De asemenea, în cadrul acestor întîlniri s-a 
vorbit şi despre controlul judiciar al deciziilor au-
torităţilor electorale, inclusiv în privinţa respectării 
Articolului 3, Protocolul nr. 1 al Convenţiei. 

În cadrul celei de-a doua sesiuni plenare a 
conferinţei, un subiect important al discuţiilor l-a 
constituit fi nanţarea campaniilor electorale şi a 
partidelor politice. Barbara Jouan, expert superi-
or în fi nanţarea campaniilor electorale, Comisia 
Naţională a Franţei pentru Conturile Campaniei şi 
Finanţarea Politică, a abordat subiectul normelor 
privind fi nanţarea partidelor politice şi a campani-
ilor electorale în Franţa, în concordanţă cu Codul 

bunelor practici. De asemenea, Maya Grishina, 
membru al Comisiei Electorale Centrale din 
Federaţia Rusă, a făcut o prezentare despre pro-
cedurile privind controlul veniturilor şi cheltuielilor 
electorale în Federaţia Rusă aplicate pentru veri-
fi carea cheltuirii fondurilor electorale în campania 
electorală. 

Reprezentanţii autorităţilor electorale au discu-
tat şi despre sursele de fi nanţare şi transparenţa în 
fi nanţarea partidelor politice şi a campaniilor elec-
torale. Peter Wardle, directorul executiv al Comisiei 
Electorale Centrale din Marea Britanie, a vorbit 
despre monitorizarea efectuată de către autorităţile 
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electorale în domeniul fi nanţării partidelor politice şi 
a campaniilor electorale. 

De asemenea, un alt subiect important abordat 
în cadrul discuţiilor l-a constituit  experienţa britani-
că în domeniul aplicării sancţiunilor celor care încal-
că prevederile legale în domeniul fi nanţării partide-
lor politice şi a campaniilor electorale.

Reprezentanţii instituţiilor electorale, prezenţi la 
conferinţă, au subliniat importanţa asigurării unui 
cadru legal electoral în ceea ce priveşte fi nanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Cea de-a treia sesiune a fost dedicată perfec-
ţionării activităţii autorităţilor electorale în vede-
rea sporirii încrederii publicului faţă de procesul 
electoral.

 Participanţii au abordat practica altor ţări în do-
meniul imparţialităţii autorităţilor electorale, precum 
şi standardele internaţionale aplicabile.

Cea de-a patra sesiune a fost una de totalizare. 
În cadrul ei au fost expuse principalele idei, opinii şi 
recomandări formulate în cadrul atelierelor de lucru.

Totodată, au fost prezentate unele concluzii şi 
propuneri:
este necesar de a spori încrederea cetăţe-

nilor în procesele electorale în ţările în care 
este identifi cat un grad scăzut al acesteia;

asigurarea imparţialităţii organelor electora-
le, inclusiv prin asigurarea acestora cu re-
surse umane şi fi nanciare adecvate;

asigurarea transparenţei sporite în gestiona-
rea de către autorităţile electorale a plîngeri-
lor/contestaţiilor;

obţinerea unei transparenţe mai mari la 
capitolul fi nanţarea partidelor politice şi a 
campaniei electorale; 

asigurarea oportunităţilor egale în domeniul 
fi nanţării, pentru toţi actorii politici.

Participanţii la conferinţă au convenit să con-
solideze un parteneriat solid în domeniul electoral, 
între autorităţile electorale dintre ţările participante 
la conferinţă.     

Toate materialele conferinţei pot fi  găsite pe 
pagina web a Comisiei Electorale Centrale, com-
partimentul Biroul de informare, rubrica Materialele 
Conferinţelor.

La sfîrşitul conferinţei participanţii autorităţi-
lor electorale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 
Republica Moldova şi Ucraina s-au întrunit într-o 
şedinţă de coordonare a Programului Facilitatea 
Parteneriatul Estic. 

În cadrul acestei întrevederi, a fost făcută o 
retrospectivă a evenimentelor desfăşurate pînă 
la moment în cadrul Facilităţii, proiect care a luat 
sfîrşit în luna decembrie 2013. Participanţii au 
apreciat pozitiv acest proiect considerînd activi-
tăţile desfăşurate în cadrul acestuia drept intere-
sante şi utile şi au susţinut continuarea acestuia 
şi pe viitor.

De asemenea, a avut loc un schimb de opi-
nii vis-a-vis de îmbunătăţirea colaborării în cadrul  
Facilităţii Parteneriatul Estic. Printre propuneri a 
fost lansată şi ideea realizării schimbului de experi-
enţă în domeniul instruirii postelectorale. 
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE CERTIFICARE 
A POTENŢIALILOR MEMBRI AI BIROURILOR ELECTORALE 

ALE SECŢIILOR DE VOTARE A DEMARAT

Codul Electoral al Republicii Moldova prevede 
în articolul 27 alin. (2) şi articolul 29 alin. (11) obliga-
tivitatea deţinerii de către persoanele care doresc 
să activeze în cadrul organelor electorale de nivel 
inferior a certifi catelor de califi care profesională eli-
berate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală. 

Certifi carea funcţionarilor electorali este necesa-
ră în condiţiile în care vrem ca alegerile să fi e organi-
zate şi desfăşurate corect, cadrul legal să fi e cunos-
cut, respectat şi aplicat uniform, iar funcţionarii elec-
torali implicaţi să activeze de o manieră profesionistă 
şi transparentă. 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral (CICDE) pe lîngă Comisia Electorală 
Centrală (CEC) a identifi cat teme şi programe de 
instruire menite să conducă la îmbunătăţirea ma-
nagementului operaţiunilor electorale şi a propus 
un curs de instruire pentru persoanele care vor 
lua parte la alegerile parlamentare în calitate de 
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de vo-
tare (BESV)1.

Începînd cu 2013, membri ai BESV pot fi  numai 
persoanele instruite de CICDE şi care deţin certifi -
catele de califi care ce confi rmă aptitudinea şi capa-
citatea lor de a fi  implicaţi în organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor.

Scop şi obiective 
Instruirea are drept scop pregătirea, testarea şi 

certifi carea unui număr cît mai mare de candidaţi. 
Obiectivele specifi ce ale programului naţional 

de instruire şi certifi care a membrilor BESV sînt:
- perfecţionarea profesională continuă a po-

tenţialilor membri BESV;
- asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei şi 

practicii electorale;
- completarea Registrului funcţionarilor elec-

torali cu persoane califi cate şi certifi cate;
- creşterea credibilităţii alegerilor;
- sporirea gradului de cunoaştere a domeniu-

lui electoral atît de către funcţionarii electo-
rali, cît şi de către societate;

- consolidarea capacităţilor instituţionale ale 
CICDE de organizare şi desfăşurare a in-
struirilor raionale.

Benefi ciari
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral a invitat consiliile locale şi partidele poli-
tice reprezentate în Parlament să desemneze par-
ticipanţi la seminarele planifi cate în cadrul progra-
mului naţional de instruire şi  certifi care BESV după 
cum urmează:

- Cîte doi pentru fi ecare secţie de votare din 
partea consiliilor locale;

- Cîte doi pentru fi ecare secţie de votare din 
partea Partidului Comuniştilor din Republica 
Moldova;

- Cîte doi pentru fi ecare secţie de votare 
din partea Partidului Liberal Democrat din 
Moldova;

- Cîte doi pentru fi ecare secţie de votare din 
partea Partidului Democrat din Moldova;

- Cîte doi pentru fi ecare secţie de votare din 
partea  Partidului Liberal.

Cristina Berlinschii, 
specialist-coordonator, metodist, 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral

_______________
1 Program de instruire şi certifi care al persoanelor care vor 
fi  desemnate în Birourile electorale ale secţiilor de votare în 
cadrul alegerilor parlamentare, aprobat de directorul CICDE, 
Natalia Iuraş la 02.09.2013, p. 3.
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La data lansării programului naţional doar 
consiliile locale şi Partidul Democrat din Moldova 
au remis listele cu participanţi pentru toată ţara. 
Celelalte partide au depăşit  termenul de prezen-
tare a listelor cu 1-2 luni. Acest fapt a îngreunat 
organizarea seminarelor de instruire. În condiţiile 
în care CICDE trebuie să reuşească să instruias-
că şi să certifi ce un număr sufi cient de persoane 
pentru alegerile parlamentare viitoare, programul 
de instruire şi certifi care a fost lansat oricum. 

Structură
Programul de instruire este divizat în 9 sesiuni 

de lucru dintre care 1 este Deschiderea Seminarului 
şi 1 Evaluarea participanţilor. Celelalte şapte sesi-
uni parcurg pas cu pas atribuţiile biroului electoral al 
secţiei de votare începînd cu constituirea acestuia 
şi pînă la transmiterea rezultatelor votării consiliului 
electoral de circumscripţie electorală. Accent este 
pus pe învăţare prin practicare, astfel, în sesiunea 
nr. 6 şi în sesiunea nr.7 participanţii au ocazia să 
exerseze principalele atribuţii ale membrilor BESV 
de organizare şi desfăşurare a zilei votării şi de nu-
mărare a voturilor şi completare a documentaţiei 
electorale aferente.  

Instruirea se desfăşoară pe parcursul unei zile şi 
cuprinde un total de 8 ore 30 minute dintre care 7 ore 
şi 30 min. de studiu efectiv. Aceasta este organizată 
în grupuri mici de maxim 25 de participanţi per grup.

Metodologie
Instruirea este bazată pe principiile învăţării de 

către adulţi cu utilizarea metodelor şi materialelor 
de training tip în scopul instruirii potenţialilor mem-
bri ai BESV. Aceasta este o combinaţie de prezen-
tări, lucru în grup şi exerciţii individuale. 

Certifi carea participanţilor
După fi nalizarea instruirii, participanţii sînt eva-

luaţi. Testul de evaluare este compus din 25 de 
întrebări de tip test-grilă, bazate pe informaţia pre-
zentată în cadrul instruirii. Fiecare întrebare are 3 
opţiuni de răspuns dintre care doar una este co-
rectă. Participanţii primesc certifi catul de califi care 
profesională doar în cazul în care răspund corect 
la cel puţin 70% din întrebări (18 din 25). În baza 
rezultatelor obţinute, ei sînt incluşi în Registrul func-
ţionarilor electorali şi, în alegeri, vor putea exercita 
funcţia de membru în cadrul birourilor electorale ale 
secţiilor de votare.

Participanţii care nu au promovat testul primesc 
un certifi cat de participare. Acesta le dă dreptul de 
a susţine repetat testul, la cerere, fără a fi  nevoie să 
participe încă o dată la instruire.  

Primele rezultate 
CICDE a organizat primele 4 seminare în baza 

programului de instruire a membrilor potenţiali 
ai biroului electoral al secţiei de votare în raionul 
Donduşeni. Cursurile au fost facilitate de trainerii 
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Dr. Doina Bordeianu, director adjunct, CICDE, şi 
dl Andrei Melega, specialist coordonator, CICDE.

La aceste seminare au participat 75 de per-
soane desemnate de către consiliile locale din ra-
ionul Donduşeni şi de către Partidul Democrat din 
Moldova.2 Chiar dacă celelalte trei partide parla-
mentare au avut acelaşi drept de a propune spre 
instruire potenţiali membri în BESV, aceştia nu au 
transmis la CICDE listele de participanţi în termenul 
stabilit, astfel încît din partea acestora nu s-a pre-
zentat nicio persoană. 

La fi nele seminarului, participanţii au avut de 
susţinut un test de evaluare, în urma căruia 5 per-
soane au fost respinse, din motiv că nu au acumu-
lat punctajul minim necesar. Participanţii au apre-
ciat pozitiv atît conţinutul instruirii, cît şi prestaţia 
facilitatorilor.3

Programul naţional de certifi care a funcţiona-
rilor electorali a continuat cu instruirea potenţia-
lilor membri ai BESV din raionul Cantemir. Şi aici
s-au desfăşurat patru seminare de instruire la care 
au participat persoane desemnate de către consi-
liile locale din raionul Cantemir şi de către Partidul 
Democrat din Moldova.4 

Cursurile au fost facilitate de trainerii Veronica 
Ateş şi Aliona Plăcinta, formatori în cadrul CICDE. 
Per ansamblu, seminarele au decurs foarte bine. 
Rata de prezenţă a fost de 82%, la seminar parti-
cipînd 82 de persoane din 100 invitate. În urma tes-

tului de evaluare, 73 de persoane  au obţinut certi-
fi cate de califi care profesională, iar nouă persoane 
au fost respinse.5  

Potenţialii membri ai BESV din raionul 
Basarabeasca au fost următoarele persoane care 
au acumulat cunoştinţe sporite în ceea ce priveş-
te organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În acest 
raion, s-au desfăşurat două seminare de instruire, 
la care au participat persoane desemnate de că-
tre consiliile locale din raionul Basarabeasca şi de 
către Partidul Democrat din Moldova. Seminarele 
s-au desfăşurat în mod satisfăcător, cu toate că 
se prognoza o rată de participare şi de implicare 
a persoanelor invitate la seminar mult mai mare. 
Cursul a fost facilitat de trainerii Angela Furtună, 
consultant principal, Direcţia Management Alegeri, 
Comisia Electorală Centrală, şi Cristina Cucurudza, 
specialist principal-metodist, CICDE. 

În cele două zile de seminar au fost prezente 36 
de persoane din 53 preconizate, ceea ce înseamnă 
68%. În ceea ce priveşte reuşita participanţilor la 
testul de evaluare, putem menţiona următoarele: 
2 participanţi au fost respinşi, iar 34 au primit certi-
fi cate de califi care profesională şi vor putea activa 
la alegerile parlamentare următoare în calitate de 
membri ai BESV.6

În perioada 24 septembrie – 5 octombrie 2013, 
în raionul Leova s-au desfăşurat 10 seminare de 
instruire pentru potenţialii membri BESV. La semi-
nare au participat persoane desemnate de către 
consiliile locale din raionul Leova, de către Partidul 

_______________
2 Rata de participare a constituit 75% (date preluate din 
Raportul privind instruirea potenţialilor membri ai BESV din ra-
ionul Donduşeni.
3 Raport privind instruirea potenţialilor membri ai BESV din ra-
ionul Donduşeni, pag. 3.
4 La data începerii seminarelor, celelalte trei partide parlamen-
tare, care au dreptul de a propune membri în BESV, nu au 
transmis la CICDE listele de participanţi.

_______________
5 Raport privind instruirea membrilor potenţiali ai Biroului elec-
toral al secţiei de votare, 2013, Cantemir, p. 4,5.
6 Raport privind instruirea membrilor potenţiali ai Biroului elec-
toral al secţiei de votare, 2013, Basarabeasca, pag. 3, 4.
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Democrat din Moldova şi de Partidul Liberal 
Democrat din Moldova.7 

Cursurile au fost facilitate de trainerii Andrei 
Melega, specialist coordonator, responsabil de 
Registrul Funcţionarilor Electorali, CICDE, Aliona 
Plugaru, Dumitru Bob, Galina Bogdan şi Sofi a 
Rusu, formatori în cadrul CICDE. În cele şase zile 
de seminar au fost prezente 175 de persoane din 
250 preconizate, ceea ce înseamnă 70%.

În ceea ce priveşte reuşita participanţilor la tes-
tul de evaluare în raionul Leova, doar 9 persoane 
nu au acumulat punctajul necesar pentru a fi  admişi 
şi a primi certifi catele de califi care profesională. În 
fi nal, 166 de candidaţi au obţinut certifi cate de cali-
fi care profesională şi vor putea activa în calitate de 
membri ai BESV.8

Pînă la momentul actual, CICDE a instruit şi au 
fost certifi cate 239 de persoane, membri potenţiali 
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare (BESV) 
din cinci raioane ale ţării. 

Despre reprezentarea gender, putem menţiona 
că 73 dintre persoanele introduse în Registrul func-

ţionarilor electorali sînt bărbaţi (20%), iar 285 – 
femei (80%).

După nivelul de participare la seminarul de in-
struire, cei mai mulţi reprezentanţi au fost dele-
gaţi din partea Partidului Democrat din Moldova, 
131 de persoane, Partidului Liberal Democrat 
din Moldova a desemnat 61 de persoane, iar 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova –
3 persoane.9

Planifi carea şi organizarea instruirii a peste 
20 000 de potenţiali funcţionari electorali necesită 
un efort uman şi logistic considerabil. În procesul de 
implementare a programului naţional de instruire şi 
certifi care a potenţialilor membri ai birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare au fost întîmpinate şi 
probleme, majoritatea din ele fi ind legate de logisti-
că şi fi nanţare. Acesta este doar începutul. CICDE 
va continua instruirile în ritm susţinut, astfel încît 
pînă la alegerile următoare să se reuşească crea-
rea unui corp profesionist de funcţionari electorali, 
capabili să facă faţă cerinţelor societăţii în materie 
de organizare a votării.

_______________
7 La data începerii seminarelor, celelalte două partide parla-
mentare, care au dreptul de a propune membri în BESV, nu au 
transmis la CICDE listele de participanţi.
8 Raport privind instruirea membrilor potenţiali ai Biroului elec-
toral al secţiei de votare, 2013, Leova, partea I şi partea a 
II-a, pag. 3, 4.

_______________
9 Raport pe perioada iulie-noiembrie 2013 cu privire la 
Registrul funcţionarilor electorali, 2013, Chişinău, p. 5, 6.
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UNELE PROBLEME ALE SISTEMULUI ELECTORAL 
DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 O analiză a sistemelor electorale din mai mul-
te ţări ne permite să tragem unele concluzii şi re-
comandări privind sistemul electoral autohton în 
scopul îmbunătăţirii modului în care se realizează 
drepturile electorale (dreptul de a alege şi de a fi  
ales) ale cetăţenilor Republicii Moldova. O aseme-
nea analiză, dar şi îmbunătăţirea legislaţiei devi-
ne cu atît mai actuală cu cît paşii de integrare în 
Uniunea Europeană devin tot mai siguri, iar aştep-
tările societăţii - mai realiste.

Una dintre problemele frecvent discutate în ge-
neral, dar mai ales în campaniile electorale, este asi-
gurarea drepturilor electorale ale persoanelor neafi -
liate politic, adică drepturile acelor cetăţeni cu drept 
de vot, care, din varia motive, nu sînt sau nu doresc 
să fi e afi liaţi în asociaţii politice - în partide, dar do-
resc sa acceadă în parlament, fără a avea obligaţia 
în cadrul vreunuia dintre partidele existente. 

Despre chestiunea în cauză am fost sesizat de 
mai multe ori, dar şi am citit sau am auzit discuţii în 
mass-media, în cadrul unor activităţi publice:  con-
ferinţe, seminare, mese rotunde etc. Problema de 
cele mai dese ori apare sub două aspecte: 

1. Nu este oare o încălcare a drepturilor omului 
faptul că  un cetăţean poate accede în Parlamentul 
Republicii, doar fi ind asociat la un partid politic?  

Dr. Ștefan Urîtu, 
conferenţiar, vicepreședintele 
Comisiei Electorale Centrale

2.  Nu cumva prin actualul sistem electoral pro-
porţional, în care alegerile se fac pe liste de partid 
(proporţional numărului de voturi acumulate de par-
tidul respectiv), se urmăreşte îndepărtarea alesului 
poporului (în cazul nostru a deputatului) de însuşi 
poporul care l-a ales, adică de alegător? 

Însă, cum arată experienţa noastră, în istorie 
recentă de circa 22 de ani ai Republicii Moldova, 
candidaţii independenţi, adică acei neafi liaţi politic, 
nu au nicio şansă: fi e din cauza că pragul de re-
prezentare în cazul candidaţilor independenţi este 
inechitabil mai mare1, decît în cazul cetăţenilor afi -
liaţi la partide politice, fi e din cauza că partidele au 
acces  mai privilegiat la publicitate, la dezbaterile 
publice organizate de mass-media2, fi e din alte ca-
uze la care nu vreau să mă refer în acest caz.

La urma urmei, alegătorul, societatea în între-
gime, probabil nu este interesată în a face echitate 
între aceste două categorii de potenţiali deputaţi, ci 
mai curînd pe dînşii îi interesează cine dintre aces-
te două categorii vor fi  mai efi cienţi în asigurarea 
echităţii sociale, le va face viaţa mai bună. Iată în 
această apreciere şi este ascuns diavolul. La prima 
vedere se pare că un deputat independent, pentru 
care au votat 2% alegători este mai bun decît altul 
venit pe listele unui partid care foarte posibil că el 
personal nu ar fi  acumulat nici 0,02% din voturile 
alegătorilor. Cineva pe bună dreptate va zice că un 
deputat independent nu are nicio şansă să schim-
be ceva în ţară3,  iar alţii, la fel de drepţi, vor afi rma 
că partidele sînt nişte SRL-uri şi că ele apără doar 
interesele de grup sau că, fi ind aleşi pe listele de 
partid, deputaţii sînt izolaţi de alegătorii săi şi nu au 
simţul responsabilităţii.

1 În prezent, conform art. 86 Cod Electoral, pentru ca un candi-
dat independent să fi e ales, el trebuie să acumuleze cel puţin 
2% din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, iar pe lista 
de partid un candidat poate fi  ales, dacă lui îi revine 1% din cel 
puţin 6% pe care trebuie să le acumuleze partidul respectiv pen-
tru a accede în Parlament. Este uşor de observat că un candidat 
independent, de unul singur trebuie să acumuleze cel puţin 2% 
din voturile valabil exprimate, pe cînd 101 candidaţi pe lista unui 
partid urmează să acumuleze cel puţin 6%, sau 0,0594% pentru 
fi ecare. Teoretic, ar putea fi  situaţii cînd cineva dintre candidaţii 
pe lista de partid să ia chiar şi mai puţin, sau chiar un singur vot.
2 Mass-media organizează dezbateri publice doar între candi-
daţii înaintaţi pe listele de partid, sau în mod separat: candidaţii 
independenţi cu doar candidaţii independenţi, iar candidaţii din 
partea partidelor politice între ei.
3 Deoarece pentru a adopta o lege ordinară ai nevoie de cel 
puţin (50%+1) voturi, nemaivorbind de una organică sau de 
modifi carea Constituţiei. Deşi în ultimii ani am avut cîteva oca-
zii să ne convingem că anume un vot era decisiv, sau cum îl 
mai numeau ”de aur”.
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În ultimul timp, tot mai des se fac auzite vocile, 
care pentru depăşirea problemei la care m-am re-
ferit, propun să aplicăm sistemul majoritar, la ale-
gerea parlamentului, sau să aplicăm o îmbinare a 
acelor două sisteme – adică să aplicăm sistemul 
mixt. Chiar a fost înaintat şi un proiect de lege în 
acest sens.

Pornind de la acel proiect de lege, am examinat 
şi am comparat sistemele electorale din mai multe 
ţări, pentru a vedea cum funcţionează şi în ce mă-
sură ele corespund scopurilor şi aşteptărilor.

Una dintre concluziile trase este că toate sis-
temele sau majoritatea dintre ele se bazează pe 
controlul reciproc al partidelor, iar aceste partide nu 
întotdeauna au capacităţile necesare şi nici cel pu-
ţin la acest moment nu dispun de un sufi cient grad 
de democraţie internă,  ca să corespundă încrederii 
oferite lor de către legislaţia în vigoare. Această si-
tuaţie are loc nu doar în Republica Moldova. Sînt 
necesare măsuri importante4 pentru a face ca parti-
dele să devină într-adevăr instrumente efective ale 
societăţii pentru promovarea democraţiei şi a valo-
rilor sociale.

O altă concluzie este că introducerea sistemului 
majoritar în locul celui proporţional sau îmbinarea 
celor două sisteme (aplicarea sistemului mixt) nu re-
zolvă problema. Aceasta rezultă nu doar din analiza 
efectuată mai sus, ci şi din faptul că oricine doreşte 
să facă o schimbare spre bine, are nevoie de susţi-
nerea majorităţii parlamentare şi a guvernului, mai 
ales că în condiţiile sistemelor de guvernare bazate 
pe partide politice, acestea din urmă privesc cu ri-
valitate la orice succes din afara acestuia. Analizaţi, 
în acest sens, comportamentul primarilor, care au 
cîştigat alegerile în calitate de candidaţi indepen-
denţi şi veţi vedea că toţi sau majoritatea dintre ei 
au fost siliţi de circumstanţe să adere la un anumit 
partid şi, de cele mai dese ori, la cel de guvernare.

Se pare totuşi că sistemul de guvernare, care 
presupune organizarea alegerilor  pe baza concu-
renţei partidelor politice, este unul prost, dar ome-
nirea nu a inventat nimic mai bun pînă acum.  Or, 
la acest moment nimeni nu-şi poate asuma răspun-
derea pentru substituirea  acestui sistem cu altul, 
oricît de promiţătoare ar părea această substituire.

În aceste condiţii, unica soluţie  adecvată este 
democratizarea partidelor, instruirea permanentă a 
lor şi perfecţionarea legislaţiei pentru ca democra-
ţia şi bunăstarea societăţii să prevaleze intereselor 
de grup din interiorul partidului, dar şi pentru a pre-

4 Dacă în general este posibil.

veni dictatura şi instaurarea cultului personalităţii.5 
Probabil că mulţi dintre dumneavoastră, stimaţi ci-
titori, v-aţi întrebat cel puţin o dată: de ce un preşe-
dinte de ţară nu poate ocupa această funcţie, decît 
de două ori consecutiv, iar un preşedinte de partid 
poate deţine această funcţie chiar toată viaţa?

În acest scop, dar nu numai, un grup de lucru 
format din reprezentanţii a circa 25 de instituţii sta-
tale şi nestatale, membrii unor partide  politice şi ale 
asociaţiilor societăţii civile, profesori universitari  şi 
analişti politici au elaborat un proiect de lege privind 
fi nanţarea partidelor politice din bugetul de stat, 
care actualmente îşi aşteaptă soarta în Parlamentul 
Republicii Moldova.

Un alt instrument efectiv în mîinile societăţii 
pentru democratizarea partidelor politice ar putea 
deveni un sistem electoral care să promoveze per-
sonalităţile cu viziuni avansate, cu calităţi organiza-
torice, de gestiune şi gospodăreşti preţioase, fără 
ca aceasta să afecteze prea mult rolul şi pîrghiile 
persoanelor care susţin fi nanciar partidele politice 
respective.6 Un asemenea instrument, în viziunea 
mea, este  sistemul electoral preferenţial. Acest 
sistem oferă posibilitatea alegătorului să aleagă 
nu doar partidul preferat, ci şi unul sau mai mulţi
candidaţi din lista partidului respectiv. Personal aş 
pleda mai mult pentru versiunea care permite ale-
gătorului să dea preferinţă unui număr de candidaţi 
din lista aceluiaşi partid, care să fi e egal cu numărul 
de deputaţi care ar accede în parlament, în cazul 
cînd partidul respectiv ar trece pragul de reprezen-
tare. De exemplu, dacă în condiţiile legii existente, 
cînd pragul de reprezentare este de 6%, s-ar aplica 
acest sistem preferenţial, asta ar însemna că ale-
gătorul ar trebui să aleagă (să bifeze) 6 candidaţi 
din lista partidului, în care alegătorul are cel mai 
mult încredere. 

Asemenea sisteme se folosesc destul de larg în 
lume şi, cu anumite deosebiri, se aplică în Lituania, 
Croaţia, Norvegia şi în multe alte state. Din obser-
vările noastre, deseori candidaţii din coada listei 
sînt votaţi de mai mulţi alegători şi aceştia devin 
deputaţi conform meritelor şi nu conform sumelor 
achitate, deşi fi nanţarea partidelor politice merită o 
abordare specială.

De cele mai multe ori, de rînd cu sistemul pre-
ferenţial, legislaţiile electorale ale statelor conţin 

5 Istoria, inclusiv cea recentă, demonstrează cu prisosinţă 
iminenţa unui asemenea pericol.
6 Trebuie de recunoscut că un partid puternic nu poate exista 
fără susţinerea fi nanciară serioasă. Important este ca banii uti-
lizaţi pentru activitatea partidelor politice să aibă o provenienţă 
legală şi ca aceşti bani să fi e cheltuiţi în mod transparent.
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prevederi care, de rînd cu partidele, listele de can-
didaţi, au dreptul să înainteze şi alte grupuri socia-
le, inclusiv asociaţi civili.7 Aceste grupuri înaintează 
liste similare celor înaintate de partidele politice, 
iar candidaţii din aceste liste se bucură de aceleaşi 
drepturi (privind publicitatea, dezbaterile publice 
etc.) ca şi acei înaintaţi pe listele de partid. În aces-
te circumstanţe dispare necesitatea de a se referi şi 
la candidaţii independenţi, deşi legislaţia unor state 
conţin şi asemenea prevederi. În aşa fel, pot fi  so-
luţionate mai multe dintre problemele menţionate la 
începutul acestui articol.

Aşadar, dacă nu putem înlocui sistemul electo-
ral bazat pe listele de partid, atunci trebuie să de-
mocratizăm aceste partide şi să le instruim, ca ele 
să-şi poată exercita rolul care le revine într-o socie-
tate contemporană.

Un alt grup de probleme, care afectează siste-
mul nostru electoral şi, ca urmare, cel de guvernare 
se referă la reprezentarea neproporţională/ deba-
lansată a diferitor categorii  sociale în Parlament şi 
la diferite nivele de exercitare a puterii.

Se ştie că o bună guvernare este aceea care 
asigură drepturi egale şi ţine cont de interesele ori-
cărui grup social. Mai mult decît atît, am spus-o de 
mai multe ori, că o guvernare bună trebuie să asi-
gure drepturile şi să ţină cont de interesele oricărui 
individ. Anume de aceasta pledez pentru un sistem 
care în egală măsură să îmbine democraţia (voin-
ţa majorităţii) cu drepturile individuale ale omului. 
Anume din acest punct de vedere la orice nivel  de 
guvernare ar trebui să fi e reprezentate toate cate-
goriile de persoane, cel puţin femeile şi bărbaţii, 
care reprezintă cele mai numeroase categorii de 
alegători.

Fără a ne referi la cauzele reprezentării dis-
proporţionate, vom menţiona că mai multe insti-
tuţii internaţionale şi europene, dar şi multe dintre 
cele naţionale sînt îngrijorate de reprezentarea ne-
proporţională a femeilor în Parlamentul Republicii 
Moldova. Constituind 52% din numărul total de locu-
itori, femeile deţin sub 20% de locuri în Parlamentul 
Republicii Moldova. Situaţii similare atestăm şi în 
alte structuri ale puterii de stat.

Încercarea de a soluţiona problema prin impu-
nerea anumitor cote de reprezentare întîmpină seri-
oase difi cultăţi legate de prevederile art. 16, alin. (2) 
din Constituţie: ”Toţi cetăţenii Republicii Moldova 

7 Grupuri add-hock. Oricine, conform legislaţiei respective, 
poate iniţia o listă electorală, cu condiţia că va aduna un anu-
mit număr de semnături întru susţinerea acestei liste. Este 
ceva foarte asemănător cu procedura de colectare a semnătu-
rilor întru susţinerea unui referendum la noi.

sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, lim-
bă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 
sau de origine socială”. 

Deşi la prima vedere s-ar părea că, folosind sin-
tagma  ”în raport cu oricare dintre genuri”,  impune-
rea cotelor  nu ar trebui să favorizeze vreunul dintre 
aceste grupuri (femei sau bărbaţi), ba chiar din con-
tra, să contribuie la asigurarea egalităţii acestora, o 
analiză mai profundă descoperă promovarea unui 
sau altui grup nu pe bază de merit, ci pe motiv de 
discriminare pozitivă sau negativă, în cazul dat pe 
criterii de sex.

Analiza arată că aplicarea cotelor impuse nu 
numai că nu rezolvă problema egalităţii de şanse 
a femeilor şi bărbaţilor, ci chiar din contra produ-
ce repulsie din partea femeilor, pentru că acestea 
nu doresc să fi e reprezentate de persoane, ale că-
ror calităţi profesionale sînt sub limita aşteptărilor. 
Această idee e susţinută  de femeile din Austria, 
Lituania, precum şi cele din Republica Moldova.

În aceste condiţii, unica soluţie corectă pare a 
fi  varianta suedeză, în care s-a mers nu pe calea  
”promovării cu orice preţ”, ci pe calea creării condiţi-
ilor egale de trai, activitate pentru femei şi bărbaţi şi 
implicarea femeilor în viaţa politică prin eliminarea 
condiţiilor ce ar împiedica realizarea acestui obiec-
tiv. Asigurarea unui salariu decent8, sufi ciente locuri 
în grădiniţele de copii,  posibilitatea ca şi bărbaţii să 
poată lua concedii  pentru îngrijirea copiilor, precum 
şi alte măsuri menite să elibereze femeia, ca ea să 
poată să se promoveze în afaceri, inclusiv în activi-
tatea politică, de rînd cu bărbaţii.

Cea de-a treia problemă la care vreau să mă 
refer în acest articol este problema drepturilor elec-
torale – dreptul de a alege şi de a fi  ales pentru 
cetăţenii Republicii Moldova din localităţile din Est, 
din Transnistria. Se ştie că aceste localităţi sînt pro-
vizoriu ocupate şi controlate, de-facto, de un regim 
neconstituţional şi nerecunoscut, care manifestă 
agresivitate şi urmăreşte ca orice tentativă de a re-
stabili regimul Constituţional să eşueze. 

Evident că în aceste condiţii este greu să pre-
tindem că Republica Moldova va fi  vreodată rein-
tegrată teritorial şi social. Spun asta mai ales că 
nu am prea văzut sau auzit strategii şi tactici, care 

8 (1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă 
un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bună-
starea lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locu-
inţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare/
Constituţia RM, art.47/.
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să răspundă provocărilor din partea regimului ne-
constituţional. Or, unui comportament atît de nea-
decvat şi agresiv, precum este acel manifestat de 
regimul neconstituţional de la Tiraspol, trebuie să i 
se opună o politică adecvată, bine chibzuită, dar şi 
consecventă. 

Convingerea mea este că, dacă toate organele 
de stat şi-ar fi  onorat cu stricteţe atribuţiile şi con-
form competenţelor atribuite de Constituţie şi de 
legislaţia în vigoare, situaţia în regiunea transnis-
treană, dar şi în restul ţării, nu ar fi  degradat pînă 
la situaţia de azi. Am încercat să testez aceas-
tă ipoteză şi fi ind în funcţia de vicepreşedinte a 
Comisiei Electorale Centrale. Am constatat ceea 
ce urmează.

În perioada alegerilor locale generale din 
05.06.2011, am susţinut ideea şi solicitările unor 
persoane sau personalităţi de a organiza alegerea 
primarilor şi a consilierilor locali/săteşti, pentru cîte-
va dintre localităţile, care se mai afl ă sub controlul 
regimului separatist de la Tiraspol. Această idee a 
eşuat, fi e din cauza că alţi colegi-membri ai CEC 
RM au opus rezistenţă şi neînţelegere, fi e şi din ca-
uza că aceste idei au apărut prea tîrziu şi că nu a 
fost sufi cient timp pentru adaptarea legislaţiei elec-
torale la noile realităţi.

Oricum, după alegerile locale menţionate, era 
sufi cient timp ca să încercăm să creăm condiţiile 
necesare ca în alegerile parlamentare din 2014 
şi cele locale generale din 2015 cetăţenii RM cu 
drept de vot, care locuiesc în satele şi oraşele din 
Transnistria, să poată să-şi exercite drepturile elec-
torale liber şi fără vreo imixtiune din partea oricui ar 
parveni ele. 

Consider că acum este momentul, după care 
vom călca din nou pe aceeaşi ”greblă”.  Cu acest 
gînd m-am adresat colegilor din CEC, ca noi să fa-
cem careva paşi concreţi şi am propus ca CEC RM 
să solicite autorităţilor locale din Transnistria (indi-
ferent de statutul legal al acestora) să ne prezinte 
şi ei listele alegătorilor/listele electorale din localită-
ţile respective – aşa cum o fac şi autorităţile locale 
din teritoriul controlat de organele constituţionale, 
însă nu am găsit susţinere. Unii au considerat că 
este o provocare în scopul diminuării rezultatelor 
Summit-ul de la Vilnius, alţii au  declarat că nu e 
treaba noastră şi că sînt alte organe competente să 
facă acest lucru. 

Pe de o parte, autorităţile publice locale din stîn-
ga Nistrului, pe de altă parte, CEC RM şi Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor putem 
restabili lista persoanelor cu drept de vot, adică 
a celor care deţin cetăţenia Republicii Moldova şi 
aceştia îşi vor alege reprezentanţii lor legali, con-
form Codului electoral al RM. Va fi  greu? Desigur, 
vor apărea şi bariere depăşirea căror va necesita 
eforturi conjugate cu factorii de decizie din interi-
orul şi din exteriorul Republicii Moldova, dar altfel 
nu vom putea restabili controlul, la care au renunţat 
guvernările anterioare, inclusiv prin ”omiterea” de 
a aplica uniform Constituţia şi legislaţia pe întreg 
teritoriul republicii, inclusiv Transnistria.

Ar fi  incorect să aşteptăm că doar cu declaraţii 
verbale deseori adresate doar organismelor interna-
ţionale să aşteptăm că persoanele care au uzurpat 
puterea în acel teritoriu, cum le place, dispun de bu-
nurile întregului popor, la care au lucrat generaţii de 
oameni să renunţe voluntar de la aceste privilegii.
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PROBLEMA INCLUZIUNII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 
ÎN PROCESUL  ELECTORAL

Angela Furtună, 
consultant principal,

Direcţia management alegeri

Introducere
Dizabilitatea este parte a condiţiei umane. 

Aproape oricine are parte la un moment dat în via-
ţă de o dizabilitate temporară, iar cei care ajung la 
vîrste înaintate vor trece prin momente tot mai dese 
de difi cultăţi de funcţionare. Fiecare epocă s-a con-
fruntat cu chestiunea morală şi politică legată de 
cum ar fi  mai bine să includă şi să sprijine persoa-
nele cu dizabilităţi. Această chestiune va deveni tot 
mai acută pe măsură ce demografi a societăţilor se 
schimbă şi tot mai mulţi oameni ajung la o vîrstă 
înaintată.

Dar ce este dizabilitatea? În societatea noastră 
încă mai domină sintagma de “persoană cu handi-
cap”, “invalid” în locul sintagmei de “persoană cu 
dizabilitate”.

În momentul de faţă, noile tendinţe pe plan 
mondial impun termenul de “persoană dizabilitată” 
(de către societate) în locul celei de “persoană cu 
dizabilităţi”, tocmai pentru a sublinia faptul că diza-
bilitatea nu este un atribut al persoanei, ci este un 
atribut al relaţiei persoană-mediu. Mediul neadaptat 
este cel care “dizabilitează” o persoană din cauza 
barierelor arhitecturale pe care acesta le întîmpină.

Potrivit Organizaţiei Internaţionale a Persoane-
lor cu Dizabilităţi (DPI), dizabilitatea este defi nită ca 

fi ind “rezultatul interacţiunii dintre o persoană care 
are o infi rmitate şi barierele ce ţin de mediul social 
şi atitudinal de care ea se poate lovi”.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii propune ur-
mătoarea defi niţie a dizabilităţii: “Dizabilitatea este 
reprezentată de orice restricţie sau lipsa (rezultată 
în urma unei infi rmităţi) capacităţii (abilităţii) de a 
îndeplini o activitate în manieră sau la nivel, consi-
derate normale pentru o fi inţă umană”.

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în baza Con-
venţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 
utilizează următoarea defi niţie: “Persoanele cu diza-
bilităţi includ acele persoane care au defi cienţe fi zi-
ce, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, 
defi cienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, 
pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoa-
nelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi“. 
Această formulă o regăsim şi în „Legea Parlamentu-
lui Republicii Moldova  privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi”, nr. 60  din  30.03.2012. 

La nivelul Uniunii Europene, dizabilitatea este 
văzută ca o problemă a întregii societăţi. Aceasta 
presupune pregătirea şi adaptarea continuă în toa-
te sferele vieţii, pentru primirea şi menţinerea aces-
tor persoane în curentul principal al vieţii sociale.

Există două modele ale dizabilităţii, cu viziuni 
opuse:

– modelul social al  dizabilităţii (coincide cu vi-
ziunea actuală a Uniunii Europene);

–  modelul medical al dizabilităţii (predominant 
în trecut).

Modelul social al dizabilităţii. Acest model a fost 
creat chiar de către persoanele cu dizabilităţi. El s-a 
constituit, în primul rînd, într-un rezultat al răspunsu-
lui pe care societatea l-a dat nevoilor lor, dar şi ca ur-
mare a experienţelor trăite de ele, în cadrul sistemu-
lui sanitar şi de asigurări sociale, care le determină 
să se simtă izolate şi oprimate din punct de vedere 
social. Negarea şanselor, restricţionarea alegerii şi a 
autodeterminării, precum şi lipsa controlului asupra 
sistemelor de sprijin din viaţa lor, le-au determinat să 
pună la îndoială părerile subiacente care asigurau 
dominaţia tradiţională a modelului medical.

În cadrul modelului social, dizabilitatea este în-
ţeleasă ca o relaţie inegală în cadrul unei societăţi, 
în care nevoilor persoanelor cu infi rmitatea li se 
acorda adesea prea puţină atenţie sau deloc.

În cadrul modelului medical, dizabilitatea este 
înţeleasă ca fi ind o problemă individuală. Dacă o 
persoană are o infi rmitate vizuală, de mobilitate sau 
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auditivă de exemplu, incapacitatea sa de a vedea, 
merge sau auzi este percepută ca fi ind dizabilitatea 
sa personală.

Reacţiile la dizabilitate s-au schimbat începînd 
cu anii 1970, declanşate în mare parte de autoor-
ganizarea persoanelor cu dizabilităţi şi de tendinţa 
crescîndă de a vedea dizabilitatea ca pe o chestiu-
ne care ţine de drepturile omului. 

Din punct de vedere istoric, persoanele cu diza-
bilităţi au fost în mare parte îngrijite prin oferirea 
unor soluţii care le segregau, cum ar fi  instituţii rezi-
denţiale şi şcoli speciale. 

În prezent politicile s-au schimbat în sensul unei 
includeri sociale şi educaţionale, iar soluţiile con-
centrate pe partea medicală au cedat în faţa unor 
abordări mai interactive care recunosc faptul că 
persoanele sînt dizabilitate atît de factori de mediu, 
cît şi de propriile corpuri. 

 
Cadrul legal internaţional

Iniţiativele internaţionale au înglobat  treptat 
drepturile omului în cazul persoanelor cu dizabili-
tăţi. ONU şi-a concentrat, în mod deosebit, aten-
ţia asupra drepturilor persoa nelor cu dizabilităţii în 
special după 1970, deşi primele referinţe la tema-
tica respectivă datează încă din 1948, cînd a fost 
adoptată Declaraţia universală a drepturilor omului. 
Enumerăm, în continuare, principalele acte adopta-
te la nivel internaţional privind drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi:

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Decla-
raţia privind drepturile persoanelor handica-
pate mintal” - 1971;

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Decla-
raţia privind drepturile persoanelor cu handi-
cap» - 1975;

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Anul 
internaţional al persoa nelor cu handicap» - 
1981;

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Pro-
gramul mondial de acţiu ne în favoarea per-
soanelor cu handicap. Deceniul persoanelor 
cu handicap: 1983-1992» - 1982;

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Conven-
ţia cu privire la drep turile copilului» - 1989;

♦ Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Reguli 
standard privind ega lizarea şanselor persoa-
nelor cu handicap», culminînd cu semnarea 
la 30 martie 2007 de către Naţiunile Unite a 
Convenţiei cu privire la drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi (CRPD).1

1 http://www.coe.md/index.php?option=com_content &view=
article&id=328%3Aghid-hr-disbilities-2011&catid=132%3Apubl
ications&Itemid=176&lang=en

După adoptarea Convenţiei, un număr record 
de state şi-au demonstrat angajamentul pentru res-
pectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin 
semnarea acesteia, inclusiv Republica Moldova.

La 3 mai 2008 Convenţia a intrat în vigoare, fi -
ind recunoscută drept primul instrument juridic obli-
gatoriu care vizează direct drepturile şi libertăţile 
persoanelor cu dizabilităţi, oferind un nivel de pro-
tecţie fără precedent, stabilind standarde universa-
le minime de acţiune, precum şi paşi concreţi care 
ar asigura incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în 
toate domeniile de activitate.

Principiul nediscriminării pe motiv de dizabilitate 
reprezintă fi rul roşu al acestei Convenţii. În special, 
Convenţia prevede că invalizii se bucură de ace-
leaşi drepturi şi libertăţi fundamentale, de rînd cu 
ceilalţi membri ai societăţii - egalitate şi nediscri-
minare, transport, informaţie, egalitate în faţa legii, 
învăţămînt, sănătate, muncă, protecţie socială, par-
ticipare la viaţa politică, socială, culturală.2

Pentru exercitarea mai efi cientă a drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia specifi că mo-
dul în care toate drepturile se aplică persoanelor cu 
dizabilităţi, identifi cînd domeniile unde urmează a fi  
efectuate adaptări.

Cadrul legal şi starea de lucruri 
în Republica Moldova

Republica Moldova, prin Legea nr. 166-XVIII din 
09.07.2010, a ratifi cat şi ea Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi,3 demonstrînd 
voinţă politică în ajustarea legislaţiei şi practicilor 
naţionale la prevederile Convenţiei. Ratifi carea 
Convenţiei reprezintă un exemplu de implicare ac-
tivă a societăţii civile, organizaţiilor persoanelor cu 
dizabilităţi şi a persoanelor cu dizabilităţi în avansa-
rea procesului de ratifi care (circa 63 de organizaţii 
au fost implicate).

Ratifi carea Convenţiei a pus bazele unei refor-
me substanţiale în domeniul dizabilităţii în Republi-
ca Moldova. Acest proces a coincis cu tranziţia de 
la abordarea persoanelor cu dizabilităţi prin prisma 
modelului medical şi a protecţiei sociale la aborda-
rea prin prisma drepturilor omului şi a recunoaşterii 
demnităţii umane. În pofi da faptului că este un stat 
afl at încă în perioada de tranziţie, cu resurse foarte 
limitate, Republica Moldova înregistrează progre-
se clare şi angajament constant în implementarea 
Convenţiei.

2 http://www.ombudsman.md/sites/default/files/rapoarte/
raport_adaptare_fi nal.pdf
3 http://speranta.md/?p=251&lang=en
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Numărul persoanelor cu dizabilităţi la evidenţa organelor de protecţie socială
(sursa - http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4253&idc=168)

2008 2009 2010 2011 2012
Total persoane cu dizabilităţi, mii 173,1 176,7 179,1 179,8 183,7

inclusiv cu:
dizabilităţi severe 25,7 26,3 26,5 26,6 27,4
dizabilităţi accentuate 114,2 116,5 117,9 118,7 121,5
dizabilităţi medii 33,2 33,9 34,7 34,5 34,8

Din total populaţie cu dizabilităţi 
inclusiv copii, mii persoane: 14,1 15,2 15,1 14,1 14,7

dizabilităţi severe 5,7 6,1 6,2 6,0 6,3
dizabilităţi accentuate 7,1 7,6 7,4 6,7 6,9
dizabilităţi medii 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5

Primul pas în vederea implementării Conven-
ţiei a fost elaborarea şi promovarea Strategiei de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 
(2010-2013), adoptată de Parlament prin Legea 
nr. 169-XVIII din 09.07.2010.4 Strategia defi neşte 
reformarea politicii statului în domeniul dizabilităţii 
şi cuprinde liniile directoare de activităţi pe care di-
feriţi actori publici şi privaţi urmează să le realizeze.

Schimbarea paradigmei în abordarea persoa-
nelor cu dizabilităţi este refl ectată şi în decizia de 
a substitui Legea nr. 821-XII din 24.12.1991 privind 
protecţia socială a invalizilor cu o nouă lege compre-
hensivă axată pe incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi, care este în concordanţă cu prevede-
rile Convenţiei şi ale Cartei Sociale Europene revizu-
ite.5 Cadrul legal existent anterior ratifi cării Conven-
ţiei necesită numeroase ajustări, atît din perspectiva 
conceptelor privind dizabilitatea, cît şi din perspecti-
va recunoaşterii drepturilor persoanelor cu dizabili-
tăţi în egală măsură cu drepturile celorlalţi cetăţeni.

Ca rezultat, Parlamentul a adoptat Legea nr. 60 
din 30.03.2012 privind incluziunea socială a per-
soanelor cu dizabilităţi. Din punct de vedere struc-
tural, noua lege cuprinde unsprezece capitole, care 
prevăd asigurarea drepturilor persoanelor cu diza-
bilităţi în egală măsură cu alţi cetăţeni la: protecţie 
socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, 
muncă, viaţă publică, mediul fi zic, transport, teh-
nologii şi sisteme informaţionale, de comunicare şi 
la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul 
larg. Legea introduce noţiuni noi precum „adapta-
re rezonabilă”, „design universal”, „accesibilitate” şi 
defi neşte „dizabilitatea”/”persoana cu dizabilităţi”, 
reieşind din defi niţiile Convenţiei.6

4 h t tp : / / lex . jus t ice.md/ index.php?act ion=v iew&view 
=doc&lang=1&id=336276
5 http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Raport-
initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-privind-
drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
6 http://lex.justice.md/md/344149/

Odată cu ratifi carea Convenţiei, Republica Mol-
dova şi-a asumat angajamentul de a respecta şi 
pune în practică principiile documentului, asigurîn-
du-se că noile proiecte de acte legislative şi norma-
tive corespund prevederilor Convenţiei. În acelaşi 
timp, ţinînd cont că dizabilitatea este un subiect 
acoperit de numeroase prevederi legale în diferite 
domenii, Guvernul întreprinde măsuri pentru revizu-
irea şi ajustarea legislaţiei în vigoare. Aceste măsuri 
au drept scop să elimine prevederile discriminatorii 
din cadrul legal existent şi să asigure promovarea, 
protejarea şi asigurarea exercitării tuturor drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către 
toate persoanele cu dizabilităţi în baza principiului 
egalităţii şi nediscriminării.

În acelaşi timp, ţinînd cont de evoluţia con-
ceptului de dizabilitate şi în contextul tranziţiei de 
la modelul medical la modelul social în abordarea 
persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova con-
tinuă să-şi ajusteze legislaţia şi să implementeze 
politici consistente cu prevederile Convenţiei.

Conform Biroului Naţional de Statistică,în Re-
publica Moldova sînt circa 183 mii de persoane cu 
dizabilităţi la evidenţa organelor de protecţie so-
cială a populaţiei. La 10 mii de locuitori revin în 
medie 516 persoane cu dizabilităţi, iar fi ecare a 
şasea persoană cu dizabilitate se încadrează în 
categoria celor cu dizabilitate severă. Persoanele 
cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală 
a ţării, iar copiii cu dizabilităţi – 2,1% din numărul 
total al copiilor din Republica Moldova.

În ultimii 5 ani, numărul persoanelor cu dizabilităţi 
a crescut cu 6,1%, iar în cazul copiilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani, constatăm o creştere cu 7,1% pînă în 
anul 2010 şi o reducere nesemnifi cativă a numărului 
total al copiilor cu dizabilităţi pînă în 2012 cu 2,7%.

În anul 2012, circa 136 mii de persoane cu diza-
bilităţi au benefi ciat de pensii conform legislaţiei în 
vigoare cu întrunirea condiţiilor de stagiu de cotiza-
re, iar 47 mii de persoane cu dizabilităţi au bene-
fi ciat de alocaţii sociale, dat fi ind că nu întrunesc 
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condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie. Circa 
61% din numărul persoanelor cu dizabilităţi sînt din 
mediul rural, numărul lor fi ind în continuă creştere 
din 2008 cu circa 2,6% pînă în prezent. La 10 mii de 
locuitori din mediul rural revin 539 de persoane cu 
dizabilităţi şi, respectiv, 484 la 10 mii de locuitori din 
mediul urban. În aspect gender, numărul femeilor 
cu dizabilităţi a crescut din anul 2008 cu 2,1%. La 
10 mii de femei revin 473 de femei cu dizabilităţi, 
comparativ cu 563 pentru bărbaţi. Din total persoa-
ne cu dizabilităţi, 71 la sută au obţinut dizabilitatea 
în urma unei boli obişnuite, 15 la sută sînt persoa-
nele cu dizabilitate din copilărie, iar 8 la sută sînt 
copiii cu dizabilitate.

Conform prevederilor constituţionale actuale, 
„cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la 
vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor in-
clusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în mo-
dul stabilit de lege”, iar „dreptul de a fi  aleşi le este 
garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de 
vot, în condiţiile legii” (art. 38, alin. 2 şi 3).

Codul electoral conţine prevederi privind asigu-
rarea participării la vot a persoanelor cu probleme 
de mobilitate, stipulînd că „În cazul în care alegăto-
rul, din motive de sănătate sau din alte motive te-
meinice, nu poate veni în localul de votare, biroul 
electoral al secţiei de votare desemnează, la cere-
rea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului 
care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu 
materialul necesar votării la locul unde se afl ă ale-
gătorul pentru ca acesta să voteze”.

În ultimii ani, statul a înregistrat anumite progre-
se în asigurarea drepturilor politice a persoanelor 
cu dizabilităţi atît prin modifi carea Codului electoral, 
cît şi prin măsuri menite să asigure accesibilitatea 
localurilor şi materialelor de vot.

Prin Legea nr. 119 din 18.06.2010 pentru modi-
fi carea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII 
din 21.11.1997, alin. (2) al art. 29 a fost expus într-
o redacţie nouă, conţinînd următoarea prevedere 
«Sediile secţiilor de votare se amenajează astfel 
încît să faciliteze accesul în ele al persoanelor în 
vîrstă şi cu dizabilităţi».

De menţionat că, la alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010, pentru prima dată a 
fost testat votul direct şi secret pentru persoanele 
cu dizabilităţi de vedere, realizat de către Repre-
zentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în 
Moldova, în parteneriat cu Centrul Euroregional 
pentru Democraţie din Timişoara, România. 

Pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi 
de vedere posibilitatea de a-şi exercita pe deplin 
drepturile politice şi oportunitatea de a benefi cia 

de aceste drepturi în măsură egală cu ceilalţi ce-
tăţeni ai Republicii Moldova, Comisia Electorală 
Centrală, prin hotărîrea nr. 3854 din 19 noiembrie 
2010, a aprobat desfăşurarea testării votului direct 
şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere 
prin utilizarea plicurilor-trafaret speciale în secţia de 
votare nr. 151, Circumscripţia electorală municipală 
Chişinău, nr. 1, sectorul Centru. 

Comisia Electorală Centrală a elaborat şi In-
strucţiunea privind procedura de desfăşurare a 
testării votului direct şi secret pentru persoanele cu 
dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010 (aprobată prin hotă-
rîrea CEC nr. 3886 din 23 noiembrie 2010).

Secţia de votare, în care s-a desfăşurat testa-
rea, a fost dotată suplimentar cu două cabine de 
vot secret special amenajate cu echipament de vi-
zualizare a textului: diverse lupe cu/şi fără suport, 
cu/şi fără iluminare, hiperoculari, sisteme televiza-
te cu circuit închis, masă, scaun, iluminare supli-
mentară etc.

Pînă în ziua alegerilor, s-a desfăşurat un semi-
nar demonstrativ cu participarea membrilor biroului 
electoral al secţiei de votare nr. 151 din circumscrip-
ţia electorală municipală Chişinău nr. 1 şi a persoa-
nelor cu dizabilităţi de vedere. Totodată, Asociaţia 
a efectuat instruirea membrilor biroului electoral 
privind specifi cul votării persoanelor cu dizabilităţi 
de vedere. Membrii biroului electoral al secţiei de 
votare respective le-a acordat asistenţa necesară 
pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile privind 
concurenţii electorali, conform plasării acestora în 
buletinul de vot, informaţiile elaborate pentru alegă-
torii nevăzători şi slabvăzători.

În vederea mobilizării alegătorilor nevăzători şi 
slabvăzători, Asociaţia a iniţiat o campanie amplă 
de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vede-
re. În cadrul campaniei de informare a persoane-
lor cu dizabilităţi de vedere, Asociaţia a editat un 
poster „Votarea Pas cu Pas pentru persoanele cu 
dizabilităţi de vedere”; a expediat la domiciliu către 
persoanele cu dizabilităţi de vedere a unor materia-
le promoţionale, în format printat şi audio (în parte-
neriat cu Societatea Orbilor din Moldova) ş.a.

Legislaţia naţională obligă autorităţile publice să 
asigure adaptarea infrastructurii fi zice la necesităţi-
le persoanelor cu dizabilităţi. În prezent există puţi-
ne instituţii publice (în incinta cărora de obicei sînt 
deschise secţiile de votare) adaptate la necesităţile 
acestor persoane. În conformitate cu art. 29 alin. 
(2) din Codul electoral, sediile secţiilor de vota-
re trebuie să fi e amenajate astfel încît să facilite-
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ze accesul în ele al persoanelor cu dizabilităţi. La 
alegerile locale generale din 5 iunie 2011, Comisia 
Electorală Centrală a emis o circulară în adresa au-
torităţilor administraţiei publice locale şi organelor 
electorale în care s-a solicitat să fi e întreprinse toa-
te măsurile necesare pentru asigurarea accesului 
persoanelor cu dizabilităţi motorii de a exercita în 
mod liber dreptul lor constituţional (în cadrul cabinei 
de votare şi nu prin intermediul urnei mobile), inclu-
siv prin acordarea ajutorului fi zic, după caz ridica-
rea  cărucioarelor pe treptele scărilor.7

O problemă care urmează a fi  soluţionată este 
asigurarea dreptului de vot pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale.  Arcadie Astrahan, expert 
PNUD în domeniul sănătăţii şi al drepturilor omului, 
a enunţat această părere la seminarul „Propaganda 
şi participarea persoanelor cu dizabilităţi mintale”, 
care s-a încheiat la Chişinău la 13 august 2013.

„Dreptul de vot este unul universal, este pentru 
toţi. Noi vom purta un dialog cu autorităţile moldo-
vene cu scopul de a opera amendamentele respec-
tive la Codul electoral”, a promis Astrahan.

Potrivit expertului, autorităţile moldovene trebuie 
să respecte Convenţia ONU cu privire la drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, pe care Moldova a ratifi -
cat-o în anul 2010.

„PNUD susţine şi lucrează la promovarea drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi mintale. Noi, îm-
preună cu alte agenţii ale ONU, cu Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) şi cu UNICEF, dorim 
să susţinem realizarea normelor acestei convenţii. 
Persoanele cu dizabilităţi intelectuale trebuie să 
aibă dreptul la acces în justiţie, la studii, dreptul de 
a trăi în societate, de vot”, a subliniat el.

De asemenea Astrahan a anunţat că PNUD 
„planifi că înfi inţarea unei organizaţii pentru persoa-
nele cu dizabilităţi mintale”.8

Despre existenţa acestei probleme a menţionat 
şi secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei 
Volentir, într-un interviu postului de radio „Europa 
Liberă”, referindu-se la propunerea Ministerului 
Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei către Comisia 
Electorală Centrală prin care persoanele cu dizabi-
lităţi mentale să poată vota şi ele.

7 http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Raport-
initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-privind-
drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
8 http://m.noi.md/md/news/26248

În momentul de faţă, a subliniat secretarul CEC,  
Codul electoral nu permite acest lucru. Dar propu-
nerea a primit acceptul Comisiei Electorale Cen-
trale şi ar urma să fi e propusă de guvern spre vot 
parlamentarilor.”9

În fi nal putem constata că, în ultimii ani, Repu-
blica Moldova a înregistrat anumite progrese în asi-
gurarea drepturilor politice a persoanelor cu diza-
bilităţi atît prin modifi carea Codului electoral, cît şi 
prin măsuri menite să asigure accesibilitatea loca-
lurilor şi materialelor de vot.

Recomandări
Pentru desăvîrşirea procesului de incluziune 

efi cientă a persoanelor cu dizabilitati în procesul 
electoral, considerăm necesar de a  realiza o serie 
de măsuri, precum:

- revizuirea cadrului legislativ, în scopul creării 
şi împuternicirii unui organ (comisie, comitet 
etc.) specializat care ar monitoriza la nivel 
central, cît şi local procesul de realizare a 
dreptului de vot a persoanelor care se afl ă 
în difi cultate (familii vulnerabile, persoane în 
etate, persoane cu defi cienţe mentale şi lo-
comotorii etc.);

- extinderea proiectului-pilot ce prevede 
amenajarea corespunzătoare a localurilor 
secţiilor de votare pentru persoanele cu 
dizabilităţi de vedere şi pentru persoane cu 
dizabilităţi locomotorii la viitoarele alegeri 
parlamentare.

- întreprinderea măsurilor de instruire a mem-
brilor secţiilor de votare privind procedura de 
votare a alegătorilor cu diferite tipuri de diza-
bilităţi;

- realizarea acţiunilor de informare nemijlocită 
a categoriei respective de alegători prin uti-
lizarea tehnologiilor corespunzătoare (diver-
se lupe cu/şi fără suport, cu/şi fără iluminare; 
materiale printate în limbaj special; spoturi 
video cu teletext, interpretarea emisiunilor 
TV de dezbateri electorale prin subtitrare 
sincron, limbaj mimico-gestual). 

9 http://www.europalibera.org/content/article/ 24915939.html
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INTERVIU CU ELMARS SVEKIS, 
SPECIALIST PNUD ÎN MATERIE ELECTORALĂ, 

PROGRAMUL PNUD PENTRU DEMOCRAŢIE/ALEGERI

Povestiţi-ne pe scurt despre experienţa dumnea-
voastră profesională în domeniul electoral.               

Implicarea mea în procesul electoral a început 
în anul 2001, cînd am asistat Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în obser-
varea alegerilor parlamentare din Kosovo. Mai târziu, 
am fost implicat într-o serie de proiecte de asistenţă 
tehnică pentru a susţine Albania în perfecţionarea 
calităţii listelor electorale pentru alegerile parlamen-
tare din 2005 şi alegerile locale din 2006. 

Ulterior, am acordat asistenţă guvernelor din 
Albania şi Kosovo pentru a îmbunătăţi sistemul de 
înregistrare a populaţiei, inclusiv prin îmbunătăţirea 
calităţii datelor cu caracter personal şi a informaţiei 
privind adresele. Un registru al populaţiei actualizat 
şi complet, conectat la registrul ofi cial al adreselor, 
a oferit o bază foarte bună pentru realizarea unui 
proces durabil de creare a listelor alegătorilor.

De asemenea, am participat la numeroase mi-
siuni de observare a alegerilor conduse de către 
Biroul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa pentru Instituţiile Democratice şi 
Drepturilor Omului (OSCE/BIDDO) şi de către 
Uniunea Europeană, desfăşurate în Europa, Africa 
şi Asia de Sud-Est.

Pe ce aspecte puneţi accentul în colaborare cu 
instituţia noastră? Care sînt direcţiile de bază ale 
Programului PNUD pentru Democraţie/Alegeri?

În primul rând, aş dori ca această cooperare să 
fi e importantă pentru Comisia Electorală Centrală. 

Doar graţie unei colaborări efi ciente, rezultatele 
Programului Democraţie/Alegeri pot fi  durabile şi 
utile pentru Republica Moldova.

În general, noi avem trei domenii principale de 
activitate – în primul rând, dorim să îmbunătăţim 
respectarea drepturilor omului şi egalitatea de gen 
în domeniu electoral. Cu toate acestea, egalitatea 
de gen nu reprezintă un scop în sine – aceasta, de 
fapt, va aduce îmbunătăţiri reale situaţiei sociale şi 
economice din ţară. În al doilea rând, noi sprijinim 
CEC-ul pentru a deveni o instituţie mai bună şi mai 
puternică. Doar fi ind o instituţie puternică, indepen-
dentă şi transparentă, Comisia va avea capacita-
tea de a organiza alegeri care se vor bucura de 
încrederea întregului spectru politic şi a societăţii. 
În fi nal, eu îmi exprim speranţa că poate fi  găsită 
o soluţie durabilă pentru obţinerea unor liste elec-
torale corecte şi de încredere. Această activitate 
suscită implicarea nu doar a Comisiei Electorale 
Centrale, dar şi a altor instituţii şi sper ca prin su-
portul Programului pentru Democraţie, vor fi  înre-
gistrate progrese în această privinţă. 

Ce experienţă internaţională în domeniul imple-
mentării tehnologiilor informaţionale în proce-
sul electoral ar putea fi  folosită ca model pentru 
Republica Moldova?

Există diferite experienţe internaţionale în 
ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii în ale-
geri. Fiecare dintre aceste experienţe sînt diferi-
te datorită specifi cului istoric, social, juridic sau 
economic al ţării. Eu cred că Republica Moldova 
trebuie să-şi găsească propria sa cale. Da, este 
important de a cunoaşte experienţa altor state, 
dar, totodată, aceste experienţe nu pot fi  copiate 
şi implementate direct în altă ţară, în cazul dat în 
Republica Moldova. Problema-cheie o reprezintă 
păstrarea încrederii (dacă nu chiar sporirea aces-
teia), atunci cînd se doreşte consolidarea proce-
sului electoral prin intermediul noilor tehnologii 
informaţionale. Consider că organizarea discuţi-
ilor ample şi implicarea tuturor părţilor interesate 
este esenţială atunci cînd intenţionăm să imple-
mentăm aceste tehnologii. 

Machetare_tipar.indd   20Machetare_tipar.indd   20 20.01.2014   11:42:3820.01.2014   11:42:38



BULETIN  INFORMATIV  NR. 11 21

Cît de realizabile şi viabile sînt, în opinia dvs., 
soluţiile de vot prin internet/vot electronic în 
democraţiile afl ate în tranziţie, ca de exemplu 
Republica Moldova?

Iarăşi, eu cred că nu este important în ce fază 
a procesului de dezvoltare se afl ă ţara. Este impor-
tant ca introducerea noilor tehnologii informaţionale 
să fi e discutată cu atenţie, explicată, convenită şi  
implementată într-o modalitate care ulterior va îm-
bunătăţi procesul democratic, făcîndu-l mai efi cient 
şi transparent. 

De exemplu, pentru introducerea votului elec-
tronic, trebuie ca contextul şi mediul întregii ţări să 
fi e favorabil - o voinţă politică puternică şi unanimă, 
infrastructura şi resursele corespunzătoare dispo-
nibile şi timp sufi cient pentru planifi care şi testare. 
Este important ca cetăţenii să fi e obişnuiţi şi să aibă 
încredere în utilizarea internetului, nu doar în ale-
geri, dar şi pentru serviciile de e-guvernare, ban-
care şi de comunicaţie. Prin urmare, cred că este 
important ca toată lumea să fi e pregătită!

George Jean Nathan spunea: „Ofi cialii răi sînt 
aleşi de cetăţenii buni care nu au votat”. Ce îi 
face pe cetăţeni, în opinia dvs., să nu participe 
la votare? Care ar fi  soluţiile pentru a motiva 
alegătorii să participe la procesul electoral? 

În general, în Republica Moldova se atestă 
o prezenţă la vot ridicată. Statisticile arată că în 
Republica Moldova participarea la vot mai degrabă 
creşte, decît scade. 

În diferite ţări există diverse metode pentru a 
motiva cetăţenii să participe la alegeri. În unele 
ţări, participarea la alegeri este obligatorie. În une-
le state, partidele politice joacă un rol important în 
asigurarea înregistrării alegătorilor şi participarea 
acestora la votare. În alte ţări, autorităţile încearcă 
să motiveze cetăţenii prin intermediul anunţurilor 
publice sau campaniilor de educaţie electorală. 

Per ansamblu, sînt de părerea că cel mai mare 
stimul pentru cetăţean este atunci cînd ei cred că 
votul lor poate face o diferenţă. Acest lucru se în-
tâmplă atunci când oamenii au încredere în siste-
mul electoral şi autorităţile electorale. Prin urmare, 
pentru mine cel mai mare stimulent este de a conti-
nua să sprijinim CEC pentru a fi  o instituţie moder-
nă,   profesionistă şi transparentă. Cetăţenii vor veni 
să voteze atunci când vor vedea că opinia lor este 
importantă şi contează!

În martie 2012 aţi făcut o vizită la Chişinău cu 
scopul de a analiza progresul obţinut în imple-
mentarea Sistemului Informaţional Automatizat 
de Stat „Alegeri” şi eforturile depuse de Comisia 
Electorală Centrală pentru îmbunătăţirea sis-
temului de înregistrare a alegătorilor. În opinia 
dvs., care sînt progresele înregistrate în dome-
niul menţionat, pe parcursul ultimului an şi ju-
mătatea şi ce mai urmează de realizat?

A fost făcut mult, dar cred că poate fi  făcut şi 
mai mult în această direcţie. Sistemul informaţional 
automatizat de stat „Alegeri” a fost conceput ca un 
sistem complex, interconectat cu diferite instituţii.  
Din ceea ce am văzut, CEC, cu susţinerea PNUD, a 
ocupat poziţia de lider în procesul de implementare 
a sistemului, dar nu sînt foarte sigur că acest pro-
iect a fost văzut drept o iniţiativă inter-instituţională. 

Consider că pentru implementarea deplină a 
sistemului, autorităţile moldoveneşti (în sensul 
larg - Parlamentul, ministerele şi diferite instituţii de 
stat) ar trebui să privească acest proces drept prio-
ritatea lor comună, orientată spre benefi ciul socie-
tăţii moldoveneşti. Este necesară o cooperare veri-
tabilă, un schimb de informaţii, înţelegerea corectă 
a procesului, implementarea şi menţinerea comună 
pentru ca sistemul să funcţioneze în viitor. Cred că 
acestea sunt aspectele-cheie pentru ca sistemul să 
fi e fi nalizat şi susţinut în viitor.
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E-learning-ul ca metodă de instruire 
a funcţionarilor electorali

Dr. Doina Bordeianu, 
director adjunct, Centrul de instruire continuă 

în domeniul electoral

Tehnologiile informaţionale se dezvoltă vertiginos 
în ultimele decenii. Practic, ele au pătruns în toate 
sferele vieţii sociale şi economice. Educaţia nu putea 
fi  o excepţie, mai ales în condiţiile în care Internetul 
tinde să devină monopolist în ceea ce priveşte acu-
mularea şi diseminarea informaţiei de orice fel. 

 Pe scurt despre învăţămîntul la distanţă
Ce este E-learning-ul?

Termenul E-learning a fost introdus în 1998 de 
Jay Cross, fondatorul Internet Time Group. El pro-
vine din literatura anglo-saxonă şi poate fi  tradus ca 
instruire asistată/ mediată de calculator sau instruire 
la distanţă. Asociaţia Americană pentru Învăţămînt 
la Distanţă (The United States Distance Learning 
Association, www.usdla.org) defi neşte noţiunea ca1 
„obţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor prin informaţii 
şi instrucţiuni distribuite, aplicînd diverse tehnolo-
gii”. Totodată, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei2 din 
România detaliază defi niţia după cum urmează: 
_____________
1 Iuliana Dobre, Studiu critic al actualelor  sisteme de E-learning, 
Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă 
Artifi cială, Bucureşti, 2010, pag. 9
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) este o instituţie naţio-
nală de cercetare, dezvoltare, inovare şi formare în domeniile 
educatiei şi tineretului, unitate conexă Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului din România (http://www.ele-
arning-forum.ro/)

- În sens larg, prin e-learning se înţelege tota-
litatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează 
semnifi cativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi co-
municării. 

- În sens restrîns, e-learning reprezintă un tip 
de educaţie la distanţă, ca experienţă planifi cată 
de predare-învăţare organizată de o instituţie ce 
furnizează mediat materiale într-o ordine secven-
ţială şi logică pentru a fi  asimilate de studenţi în 
manieră proprie. 

Cum se realizează?
Am arătat mai sus că e-learning-ul este un tip de 

învăţămînt care are loc la distanţă prin intermediul 
noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării – vor-
bim, în special, de Internet. În acest caz, Internetul 
constituie atît mediul de distribuţie al materialelor, 
cît şi canalul de comunicare între furnizorii de servi-
cii educaţionale şi benefi ciarii instruirii.

Practic, primul pas pe care benefi ciarul care 
optează pentru acest sistem de educaţie trebuie 
să-l facă este să se înscrie la curs. Înscrierea poa-
te fi  gratuită sau cu plată. Perioada de înscriere 
poate fi  limitată la un interval de timp determinat 
(e.g. anual în luna august sau cu două săptămîni 
înainte de lansarea cursului şi pînă la lansarea 
propriu-zisă) sau poate fi  deschisă pe toată du-
rata cursului (în această situaţie benefi ciarul îşi 
asumă responsabilitatea să parcurgă toate ma-
terialele educaţionale în perioada rămasă pînă la 
fi nisarea instruirii). 

Al doilea pas constă în recepţionarea de către 
benefi ciar a unei chei de acces care îi permite să 
studieze software-ul educaţional pus la dispoziţie 
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de organizatori: hărţi, dicţionare, enciclopedii, fi l-
me didactice, prezentări în diverse formate, cărţi 
electronice, teste, tutoriale, simulări, software ce 
formează abilităţi, software de exersare, jocuri di-
dactice etc. 

Al treilea pas este procesul educaţional la distanţă 
în sine. O variantă de lucru ar fi  atunci cînd benefi cia-
rul este liber să aleagă orarul de instruire – indiferent 
de oră, el se loghează în sistem şi parcurge temele 
propuse, realizează sarcinile stabilite (instruire asin-
cronă). O altă variantă ar fi  atunci cînd organizatorul 
cursului stabileşte un orar mai mult sau mai puţin 
fl exibil, în care toţi trebuie să fi e logaţi pentru a au-
dia o anumită prezentare sau pentru a participa la o 
discuţie on-line etc. (instruire sincronă). Bineînţeles 
că cele două modalităţi de organizare a cursului pot 
apărea şi într-o formă combinată. 

Al patrulea pas este evaluarea şi fi nisarea cursu-
lui. De regulă, pentru obţinerea diplomei sau a cer-
tifi catului de participare la curs este necesar de a 
susţine un test de evaluare. Poate fi  vorba de un 
test-grilă, sau de un test cu răspuns scurt, sau de 
un proiect care trebuie elaborat pe o anumită temă 
etc. Admiterea la testul fi nal se poate face automat, 
după parcurgerea tuturor temelor/modulelor, sau 
manual, după ce moderatorul verifi că activitatea 
cursantului prin prisma îndeplinirii condiţiilor mini-
me necesare stabilite de organizatori. 

Unde se poate aplica?
Funcţional, e-learning-ul deocamdată se poate 

utiliza doar la nivelul învăţămîntului superior şi în 
educaţia adulţilor. Astfel, grupurile-ţintă ale acestui 
tip de educaţie sînt în special:

 şomeri adulţi (cu necesitatea de a dobîndi 
cunoştinţe profesionale utile);

 adulţi angajaţi cu studii medii (cu nevoia de 
a continua educaţia);

 angajaţi cu studii superioare (cu nevoia 
de inovare şi modernizare a cunoştinţelor 
existente).

E-learning pentru alegeri libere şi corecte - 
Proiect-pilot de instruire a potenţialilor membri 

ai birourilor electorale ale secţiilor de votare 

În luna octombrie curent, în Republica Moldova, 
a demarat un proiect-pilot, numit „E-learning pentru 
alegeri libere şi corecte”.3 El va dura pînă la sfîr-

_____________
3 E-learning pentru alegeri libere şi corecte, http://cec.md/
index.php?pag=news&opa=view&id=768&tip=anunt&start=&l=

şitul anului curent. Acest proiect este realizat de
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală 
(CICDE), în parteneriat cu Alianţa Centrelor 
Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din 
Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, 
din resursele acordate de Guvernul Suediei prin 
intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare 
şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul 
Afacerilor Externe al Danemarcei/ DANIDA şi 
cofi nanţat de Fundaţia Polono-Americană pen-
tru Libertate, prin intermediul programului RITA, 
implementat de Fundaţia „Educaţie pentru 
Democraţie” din Polonia.

De ce E-learning?
Centrul de Instruire Continuă a decis să piloteze 

acest tip de instruire în paralel cu Programul naţio-
nal de instruire şi certifi care a potenţialilor membri 
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru 
a putea vedea dacă este sau nu potrivit în vederea 
pregătirii funcţionarilor electorali la nivel de secţie 
de votare. 

Este un mod alternativ de instruire care nu do-
reşte să înlocuiască totalmente instruirea de tip 
clasic „faţă în faţă”, ci doar să ofere posibilitatea 
persoanelor care, din raţionamente de timp şi dis-
tanţă, nu pot veni în sala de curs atunci cînd are 
loc instruirea. Totodată, alegerea E-learningu-lui 
ca metodă complementară de instruire a funcţi-
onarilor electorali este justifi cată şi din punct de 
vedere fi nanciar.

E-learningul este comod şi pentru benefi ciarul 
instruirii, unicele resurse care îi sînt necesare fi ind 
un calculator conectat la internet şi dorinţă de a în-
văţa ceva nou. Instruirea este gratuită şi nu presu-
pune prezenţă on-line la ore prestabilite.
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Ce obiective are?4

Scopul cursului este de a contribui la fortifi ca-
rea proceselor electorale din Republica Moldova şi 
incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în actul elec-
toral direct şi secret.

Obiective specifi ce:
1. Pilotarea instruirii şi califi cării la distanţă, 

pe platforma de colaborare internaţională 
www.civicportal.org a funcţionarilor electo-
rali, inclusiv a persoanelor din Registrul func-
ţionarilor electorali, perfecţionării profesiona-
le continue a acestora, subiecţilor implicaţi 
în procesul electoral din Republica Moldova, 
precum şi altor persoane interesate;

2. Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în ac-
tul electoral direct şi secret prin promovarea 
standardelor internaţionale şi naţionale pen-
tru asigurarea garantării drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului pentru persoa-
nele cu dizabilităţi.

3. Diseminarea bunelor practici de asigura-
re a unui mediu favorabil pentru organiza-
rea corectă şi transparentă a alegerilor în 
Republica Moldova.

Cui se adresează?
Cursul este destinat persoanelor care intenţio-

nează să facă parte dintr-un birou electoral al secţiei 
de votare şi doresc să obţină un certifi cat de califi ca-
re corespunzător. Sînt invitaţi să participe persoanele 
desemnate/care urmează a fi  desemnate în calitate 
de funcţionari electorali de către autorităţile publice 
locale, partidele politice reprezentate în Parlament/ 
Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene. 
De asemenea, cursul este deschis pentru orice per-
soană interesată de alegeri şi care vrea să-şi spo-
rească cunoştinţele în domeniul electoral. 

Cum se fac înscrierile?

Înscrierea la cursul E-learning este deschisă pe 
toată durata lui.5 Cei interesaţi trebuie doar să ex-
pedieze un mesaj cu titlul „E-learning pentru alegeri 
libere şi corecte” pe adresa edudemo.md@gmail.
com. Ulterior, ei vor primi un nume de utilizator şi 
o parolă cu care se vor putea loga pe platforma de 
E-learning. 
_____________
4 Conceptul programului de instruire https://www.civicportal.
org/dl/mod/resource/view.php?id=7851
5 Conform datelor de pe https://www.civicportal.org/dl/user/
index.php?contextid=13372, în data de 25 noiembrie 2013 la 
curs deja erau înscrişi 129 de participanţi. 

_____________
6 Regulile de participare şi atestare, https://www.civicportal.org/
dl/mod/resource/view.php?id=7522

Care sînt regulile de participare şi evaluare?
Participarea presupune conexiunea pe platfor-

mă de cîteva ori pe săptămînă, la ore comode par-
ticipanţilor pentru cel puţin 20-30 de minute, timp 
în care ei trebuie să parcurgă materialele didactice 
oferite şi recomandate, să se implice în discuţii pe 
forum şi să susţină anumite teste individuale după 
fi ecare temă şi un test fi nal. 

Sintetizînd, pentru a fi naliza cu succes cursul, 
participanţii trebuie să:

 studieze conţinutul teoretic al fi ecărei teme;
 investigheze paginile web indicate în „LINK-

uri RECOMANDATE”;
 răspundă la „EVALUAREA” de la fi ecare 

temă;
 analizeze „STUDIILE DE CAZ”;
 participe la discuţii pe „FORUM”-uri, interve-

nind cel puţin o dată;
 susţină testul fi nal de evaluare.6

La fi nalizarea cursului, participanţii care îl vor 
absolvi cu succes vor primi certifi cate electronice 
şi vor fi  admişi automat să susţină direct testul uti-
lizat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral, pentru a fi  certifi caţi în calitate de membri 
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Care sînt temele abordate?
Programul de instruire conţine 12 teme care 

cuprind toate atribuţiile pe care biroul electoral al 
secţiei de votare (BESV) trebuie să le realizeze 
începînd cu constituirea şi pînă la dizolvarea sa. 
Ultimele două dintre temele propuse nu se referă 
nemijlocit la activitatea BESV, dar constituie subiec-
te de interes major şi de o actualitate evidentă pentru 
că vizează, pe de o parte, accesibilitatea procese-
lor electorale, iar, pe de altă parte, tehnologizarea 
şi informatizarea lor. Temele sînt plasate, de regulă, 
cîte una pe săptămînă în ordinea arătată mai jos: 

1) Baza legală. 
2) Constituirea şi organizarea activităţii BESV. 
3) Contestaţii. 
4) Liste electorale. 
5) Pregătirile înainte de ziua alegerilor. 
6) Relaţiile cu media şi observatorii. 
7) Ziua alegerilor. 
8) Numărarea voturilor. Întocmirea procesului- 

verbal. 
9) Elaborarea, ordonarea, sigilarea, împacheta-

rea şi transmiterea documentaţiei electorale. 
10) Votarea peste hotarele ţării. 
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Dacă se va decide implementarea pe viitor a 
acestui tip de instruire, atunci platforma E-learning 
şi tot conţinutul educaţional elaborat vor fi  instalate 
pe pagina ofi cială a Centrului de Instruire Continuă 
în Domeniul Electoral. 

Concluzii
Instruirea continuă a adulţilor are un specifi c 

puternic dat, în mare parte, de faptul că, din cau-
za responsabilităţilor zilnice care nu pot fi  neglijate, 
disponibilitatea de a se afl a într-o sală de curs este 
extrem de redusă. De aceea, ideal este ca instrui-
rea să se desfăşoare la timpul şi în locul în care de-
cide benefi ciarul ei. E-learning-ul răspunde acestei 
cerinţe, principalele sale avantaje fi ind orientarea 
spre student, accesibilitatea şi distribuirea resurse-
lor educaţionale, fl exibilitatea rolurilor (instructor – 
cursant). E-learning-ul se încadrează perfect şi în 
conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, lansat 
şi promovat la reuniunea Consiliului European de la 
Lisabona în anul 2000.

Alegerile, deşi au loc periodic, sînt, de fapt, un 
proces continuu. Pregătirea unui corp profesionist 
de funcţionari electorali este unul dintre obiective-
le de bază ale Centrului de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală 
Centrală. Majoritatea funcţionarilor electorali din 
organele electorale inferioare vin din medii pro-
fesionale diferite şi au un regim de lucru propriu. 
Sarcina Centrului de Instruire Continuă este de 
a le oferi multiple variante de acces la informaţia 
cu caracter electoral din care ei să poată alege în 
funcţie de necesităţile şi posibilităţile lor.

Concluziile asupra proiectului pilot „E-learning 
pentru alegeri libere şi corecte” nu sînt încă tra-
se, dar de pe acum putem spune că E-learning-ul 
este o opţiune demnă de luat în calcul ca formă 
complementară de instruire a diferitor categorii de 
subiecţi electorali.

11) Asigurarea accesului persoanelor cu diza-
bilităţi la votarea directă şi secretă.

12) Utilizarea instrumentelor TIC (Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor) în procesele 
electorale. 

În afara de aceasta, programul are o Introducere 
şi un Test de evaluare fi nală. Introducerea cuprinde 
un glosar de termeni utilizaţi în domeniul electoral, 
o bibliografi e şi o pretestare necesară pentru a sta-
bili nivelul iniţial de pregătire a participanţilor. Testul 
de evaluare fi nală este format din întrebări-grilă cu 
4 variante de răspuns.  

Fiecare din cele 12 teme este compusă din:
Partea teoretică;
Link-uri utile (legături către anumite texte 

legislative sau publicaţii);
Studii de caz; 
Forum dedicat subiectului;
Întrebări de evaluare la temă;
Anexe, după caz.
Materialele de instruire sînt elaborate de 4 ex-

perţi cu o bogată experienţă în domeniul electoral 
din Republica Moldova, angajaţi în cadrul proiectu-
lui. Tot ei sînt responsabili de moderarea discuţiilor 
pe marginea studiilor de caz propuse, dar şi de pe 
forumul fi ecărei teme.

Ce urmează?
Încheierea proiectului-pilot „E-learning pentru 

alegeri libere şi corecte” este planifi cată pentru 
sfîrşitul acestui an. Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral va analiza rezultatele obţinute 
şi comentariile/ reacţiile primite de la benefi ciari. Se 
vor analiza următoarele aspecte:

– cunoştinţele obţinute de participanţi şi testate 
on-line;

– rezultatele la testul pentru obţinerea certifi ca-
tului de califi care profesională;

– uşurinţa de utilizare pentru moderatori/ bene-
fi ciari ai platformei E-learning folosită;

– costuri. 
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Observarea alegerilor din alte state de către reprezentanţii CEC, 
pe parcursul semestrului doi al anului 2013

Text îngrijit de Corneliu Pasat, 
Şef adjunct, Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media

În al doilea semestru al a anului 2013, membrii 
şi funcţionarii CEC au avut posibilitatea să monito-
rizeze alegerile prezidenţiale din două state. Deşi în 
Republica Moldova, Preşedintele ţării este ales di-
rect de către Parlament, totuşi astfel de evenimente 
sînt extrem de interesante şi utile, nu doar pentru 
faptul că multe din procedurile electorale sînt cam 
aceleaşi, indiferent de tipul scrutinului parlamentar 
sau prezidential, precum şi din perspectiva că le-
gislaţia ţării noastre poate să suporte oricînd mo-
difi cări şi atunci practica acumulată în domeniul 

organizării şi desfăşurării alegerilor prezidenţiale, 
ne va fi  şi mai de folos.

Totodată, participarea la evenimentele electora-
le din alte state reprezintă şi o bună oportunitate 
pentru stabilirea, menţinerea, cît şi aprofundarea 
relaţiilor de colaborare atît cu autorităţile electorale 
din ţara gazdă, cît şi cu organismele electorale din 
alte state, care tot participă la aceste evenimente. 

Astfel, Comisia Electorală Centrală a Republicii 
Moldova a dat curs invitaţiei Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Azerbaidjan de a monitoriza 
alegerile prezidenţiale care s-au desfăşurat la 
9 octombrie 2013.

Din delegaţie au făcut parte preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, 
membru al Comisiei, dl Alexandru Simionov, şefa 
Aparatului CEC, dna Mariana Musteaţă şi consul-
tantul Direcţiei management alegeri, din cadrul 
Aparatului CEC, dna Galina Cebanachi.

Prima întrevedere cu conducerea Comisiei 
Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan a 
avut loc în data de 8 octombrie la sediul instituţiei. 
Întrevederea a fost una comună, la ea participînd 
delegaţiile din Letonia, Lituania şi din  ţările mem-
bre ale CSI. Pe parcursul evenimentului, dl Mazahir 
Panahov, preşedintele Comisiei Electorale Centrale 
a Republicii Azerbaidjan, a prezentat o informaţie 
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despre aspectele de ordin legislativ şi tehnic ale 
sistemului electoral din Azerbaidjan.

În ziua de 9 octombrie, delegaţia a participat la 
monitorizarea nemijlocită a zilei alegerilor. În toate 
secţiile vizitate, votarea a decurs fără incidente. 

După încheierea zilei votării, delegaţia noastră a 
participat la o altă întrevedere cu conducerea CEC 
din Republica Azerbaidjan. Discuţiile s-au axat pe 
modul de desfăşurare a alegerilor, rata de partici-
pare şi rezultatele preliminare ale votării. 

Alegerile prezidenţiale au avut loc miercuri, care 
a fost declarată zi liberă. Votarea a avut loc între 
orele 08.00 şi 19.00.

În cursa electorală au fost înregistraţi 10 can-
didaţi. Menţionăm că pentru a fi  înregistrat, fi ecare 
concurent electoral achită o taxă electorală care nu 
depăşeşte suma de 10 mil. de manaţi (cca 10 mil. 
de euro). Documentele necesare pentru înregistra-
rea candidaţilor se depun la Comisie nu mai devre-
me de 50 şi nu mai tîrziu de 30 de zile înainte de 
ziua alegerilor.

În conformitate cu cerinţele Codului electo-
ral al Republicii Azerbaidjan, Comisia Electorală 
Centrală este responsabilă de ţinerea listei electo-
rale unice. Lista electorală se actualizează de con-
siliile electorale de circumscripţie şi birourile sec-
ţiilor de votare şi se prezintă Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Azerbaidjan cu 25 de zile  
înainte de ziua alegerilor.

În lista electorală unică sînt incluşi cetăţenii 
Republicii Azerbaidjan care au drept de vot şi domi-
ciliu în raza circumscripţiei electorale. Listele elec-
torale sînt afi şate la intrare în secţia de votare, fără 
a se indica seria şi numărul actului de identitate.

Secţiile de votare sînt amplasate în sediile afl a-
te în proprietate publică şi asigurate cu mijloace 
tehnico-materiale necesare pentru buna organizare 
a alegerilor. 

Cabinele de vot sînt confecţionate din lambriuri 
de plastic, avînd forma unui paralelipiped dreptun-
ghic cu o singură deschidere, în care intră  alegă-
torul şi votează secret. Este de menţionat că la o 
secţie de votare cu 1251 de alegători înscrişi în 
lista electorală au fost plasate 10 cabine de vot (mai 
multe în comparaţie cu ţara noastră), ceea ce a 
facilitat procesul de votare.

Urnele de vot sînt transparente şi reprezintă un 
singur corp care se închide în partea superioară cu 
un capac prevăzut cu o fantă pentru introducerea 
buletinelor de vot. Pentru securizarea urnelor, s-au 
folosit sigilii din plastic de tip colier cu autoblocare şi 
autocolant, pe care este imprimat un număr.

La intrare în secţia de votare, alegătorului i se 
marchează degetul mare de la mîna stîngă cu un 
lichid invizibil, iar, înainte de a primi buletinul de vot, 
se verifi că cu ajutorul unei lămpi ultraviolete dacă 
alegătorul nu a votat anterior. 

La invitaţia Comisiei Electorale Centrale din 
Georgia, în perioada 26–29 octombrie 2013, o de-
legaţie a instituţiei noastre s-a deplasat la Tbilisi 
pentru a observa alegerile prezidenţiale desfă-
şurate în ziua de 27 octombrie. Delegaţia a fost 
compusă din preşedintele Comisiei Electorale 
Centrale, dr. Iurie Ciocan, secretarul CEC, dl 
Andrei Volentir, membrul CEC, dl Vasile Gafton, 
şeful adjunct al Direcţiei management alegeri din 
cadrul Aparatului CEC, dl Serghei Iaţco, consultan-
tul superior în Direcţia comunicare, relaţii publice şi 
mass-media, dna Valentina Scobici, şi consultantul 
Direcţiei analiză şi documentare, dra Maria Sarev, 
membrii delegaţiei avînd calitatea de observatori 
internaţionali.

În alegerile prezidenţiale din Georgia este fo-
losit sistemul electoral majoritar cu scrutin unino-
minal, în două tururi. Pentru cîştigarea mandatului 
este necesară obţinerea majorităţii absolute a vo-
turilor valabil exprimate de către cetăţenii cu drept 
de vot, iar, potrivit datelor ofi ciale disponibile în luna 
iulie 2013, pe listele electorale din Georgia au fost 
înscrişi 3.537.249 de alegători. În conformitate cu 
prevederile legale, dacă în primul tur niciun candi-
dat nu îndeplineşte această condiţie, se organizea-
ză un al doilea tur de scrutin la care participă primii 
doi candidaţi, care au obţinut cel mai mare număr 
de voturi valabil exprimate. Mandatul de preşedinte 
are o durată de cinci ani.
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În cursa pentru alegerile prezidenţiale, la 
Comisia Electorală Centrală şi-au depus dosarele 
54 de candidaţi, dintre care 24 au fost respinşi, iar 
şapte s-au retras. În ţară au fost deschise 3689 de 
secţii de votare şi create 73 de consilii electorale de 
circumscripţie.

Conform sondajelor de opinie efectuate în tim-
pul campaniei electorale, principalii candidaţi în ale-
gerile prezidenţiale au fost: Giorgi Margvelashvili 
(susţinut de partidul Visul Georgian – Georgia 
Democrată), David Bakradze (candidat din partea 
Mişcării Naţionale Unite) şi Giorgi Targamadze 
(susţinut de Mişcarea Creştin Democrată).

În ajunul alegerilor, a fost organizată o între-
vedere cu doamna Tamar Zhvania, preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale a Georgiei, şi membrii 
CEC, care a avut loc la sediul instituţiei.

La această întîlnire, în afară de delegaţia noas-
tră, au mai participat şi membrii delegaţiilor din par-
tea autorităţilor electorale din România, Letonia, 
Lituania, Turcia, Bulgaria, Armenia, Coreea de 
Sud, Finlanda, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina 

şi Belarus. Evenimentul a avut loc cu participarea 
mass-mediei din Georgia.

În ziua de 27 octombrie, membrii delegaţiilor au 
mers să observe deschiderea secţiilor de votare. 
Ulterior, delegaţia din CEC a Republicii Moldova a 
vizitat cîteva secţii de votare. 

Ca şi în cazul Azerbaidjanului, listele electora-
le sînt afi şate la intrare în secţia de votare şi tot 
nu conţin IDNP sau numărul actului de identitate. 
Totodată, alegătorilor, care au participat la votare, 
tot le este marcat degetul cu cerneală invizibilă.

În lista electorală este indicat un număr de în-
registrare unic, care este acordat fi ecărui alegător 
atunci cînd e introdus în această listă.

La intrarea în secţia de votare, au fost afi şate 
diverse postere informative, printre care şi „Votarea 
pas cu pas”. 

Logistica secţiilor de votare este una standardi-
zată. Urnele de vot sînt transparente, iar cabinele 
de vot sînt de culoare albă, cu imprimeuri ce conţin 
logo-ul CEC.

Vizitarea secţiilor de votare au reprezentat un 
mediu prielnic pentru  delegaţia noastră de a face 
schimb de opinii şi experienţă cu privire la mo-
dul de ţinere a listelor electorale, votul cetăţeni-
lor afl aţi peste hotare, rolul şi locul mass-mediei 
în refl ectarea procesului electoral, organizarea şi 
desfăşurarea campaniei de informare şi educaţie 
civică a cetăţenilor.

În concluzie, menţionăm că vizitele delegaţiilor
noastre efectuate în Azerbaidjan şi Georgia au 
reprezentat un interes sporit pentru Comisia 
Electorală Centrală. Aceste deplasări au reprezen-
tant un succes, deoarece au fost atinse principalele 
scopuri şi anume consolidarea relaţiilor dintre au-
torităţile electorale prezente la aceste evenimente, 
precum şi realizarea schimbului de informaţii şi ex-
perienţă privind procedurile electorale.
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1. Preliminarii
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu 

Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pe 
anii 2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale (CEC) nr. 1028 din 9 decembrie 
2011. Efectuarea unui studiu în vederea identifi cării 
problemelor de transparenţă în activitatea organe-
lor electorale şi a soluţiilor potrivite se regăseşte ca 
activitate preconizată pentru anii 2012 – 2013 la li-
tera g) din cadrul Obiectivului 7 al Planului strategic.

De asemenea, în Planurile de acţiuni ale Direc-
ţiei analiză şi documentare şi Direcţiei management 
alegeri pe anul 2013 la fel a fost prevăzută ca ac-
ţiune efectuarea unui studiu de analiză în vederea 
identifi cării problemelor de transparenţă în activita-
tea organelor electorale şi a soluţiilor potrivite.

În funcţie de tipologia studiilor de analiză, vom 
menţiona că prezentul studiu este unul descriptiv, 
deoarece a urmărit descrierea detaliată a unui fe-
nomen şi a contextului acestuia, şi anume asigura-
rea transparenţei în activitatea organelor electora-
le. Totodată, studiul pune la dispoziţie inclusiv date 
statistice, care ulterior pot constitui baza altor studii 
de analiză.

Obiectivul general al studiului se regăseşte în 
însăşi denumirea Obiectivului 7 din Planul strategic 
„Îmbunătăţirea imaginii CEC şi sporirea trans-
parenţei în activitatea organelor electorale”.

2. Obiectivele specifi ce sînt:
– descrierea situaţiei curente sub aspectul res-

pectării principiului transparenţei în activita-
tea organele electorale inferioare;

– identifi carea problemelor de transparenţă cu 
care se confruntă sistemul actual al organelor 
electorale;

– prezentarea aspectelor generale privind res-
pectarea principiului transparenţei de către 
organele electorale din alte ţări;

– identifi carea soluţiilor şi formularea recoman-
dărilor privind creşterea nivelului de transpa-
renţă în activitatea organelor electorale.

3. Metodologia studiului
Studiul de caz a fost realizat avînd la bază cer-

cetarea empirică, cantitativă, calitativă şi com-
parativă.

Cercetarea empirică – a presupus efectuarea 
unor observaţii empirice directe asupra fenomenu-
lui analizat, adică asigurarea transparenţei în activi-
tatea organelor electorale, scopul lor fi ind  înţelege-
rea mai aprofundată a acestei realitati complexe. În 

acest sens au fost aplicate unele metode şi tehnici 
specifi ce de colectare a informaţiilor (teste, chesti-
onare etc.). 

Studiul cantitativ a utilizat:
– rapoartele referitoare la analiza documente-

lor de totalizare a alegerilor locale generale 
din 5 iunie 2011 şi alte documente întocmite 
de organele electorale inferioare;

– au fost analizate datele furnizate de rapoar-
tele privind instruirea funcţionarilor electorali 
din teritoriu, desfăşurată în anii 2011-2013; 

– au fost analizate rapoartele privind monito-
rizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 
2011.

Studiul calitativ – a fost realizat prin interme-
diul interviurilor şi focus-grupurilor organizate cu 
funcţionarii electorali care au activat în cadrul scru-
tinului din 2011, reprezentanţi ai partidelor politice, 
organizaţiilor social-politice şi ai autorităţilor publi-
ce locale, desfăşurate în perioada de analiză post-
electorală.

Studiul comparativ – a constat în analiza le-
gislaţiei electorale naţionale şi din alte ţări privind 
respectarea principiului transparenţei de către or-
ganismele electorale, analiza documentelor şi da-
telor statistice în domeniul de referinţă.

4. Analiza contextului
4.1. Aspecte generale privind principiul trans-

parenţei în activitatea autorităţilor electorale 
Edifi carea durabilă a unui stat democratic nu 

poate fi  concepută fără cunoaşterea de către cetă-
ţeni a drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor lor. Alege-
rile reprezintă un element al exercitării drepturilor 
fundamentale ale omului şi, mai ales, a drepturilor 
civile şi politice, iar un proces electoral echitabil şi 
democratic presupune respectarea principiilor care 
stau la baza unor alegeri libere şi corecte: sufragiul 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Votul 
este actul cel mai des întîlnit mod de participare a 
cetăţenilor la procesul decizional în majoritatea re-
gimurilor politice. Scrutinele desfăşurate la date pre-
stabile, prevăzute din punct de vedere constituţional, 
cu posibilitatea participării extinse a tuturor cetăţe-
nilor contribuie la dezvoltarea oricărei democraţii. 

Transparenţa unui scrutin depinde în mare par-
te de profesionalismul autorităţilor responsabile de 
organizarea alegerilor, de legalitatea legilor adop-
tate de Legislativ, de comportamentul concurenţilor 
electorali şi a persoanelor care le reprezintă intere-
sele în alegeri. 
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În acelaşi timp, transparenţa în activitatea orga-
nelor electorale nu este echivalentă doar cu drep-
tul cetăţenilor de a avea acces la informaţie, chiar 
dacă anume acesta reprezintă latura cea mai im-
portantă şi mai larg deschisă diverselor interpretări. 
În afara dreptului de a fi  informat, o administrare 
electorală pe deplin transparentă presupune recu-
noaşterea şi respectarea drepturilor tuturor părţilor 
implicate în procesul electoral, dreptul cetăţeanului 
de a înţelege procesul electoral, dreptul de a face 
cunoscută propria sa opinie şi dreptul de a expune 
critici obiective şi argumentate vis-a-vis de deciziiile 
organului electoral. Din interferenţa acestor drepturi 
rezultă trei domenii distincte ale unei administrări 
electorale transparente şi anume informarea, con-
trolul şi participarea actorilor electorali în procesul 
de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

În studiul de faţă, ne vom referi la problemele 
de transparenţă în activitatea organismele electo-
rale, deoarece acestora le revine un rol-cheie între 
instituţiile democratice ale statului pentru că, prin 
funcţionarea lor corectă, oferă legitimitate politică 
aleşilor, respectiv, guvernării. 

Importanţa deosebită a organismelor electora-
le reiese şi din accentul care se pune în perioada 
contemporană pe dezvoltarea acestora în ţările în 
tranziţie. În democraţiile mai tinere, existenţa unor 
organisme electorale independente reprezintă una 
dintre cele mai importante garanţii instituţionale a 
limitării posibilităţilor de fraudare a alegerilor de că-
tre forţele politice afl ate la guvernare.1 

Pentru a se referi la totalitatea instituţiilor elec-
torale care sînt responsabile de organizarea şi des-
făşurarea alegerilor, literatura de specialitate folo-
seşte termenul de organ de management electoral, 
însă în diverse ţări acestea sînt numite în mod di-
ferit: organe electorale, comisii electorale, consilii 
electorale, autorităţi electorale, comitete sau tribu-
nale electorale etc.

În general, practica internaţională distinge trei 
modele tipice de management electoral:

 modelul independent
 modelul guvernamental
 modelul mixt
Modelul independent – există în acele ţări în 

care alegerile sînt organizate şi administrate de un 
organism electoral independent şi autonom de pu-
terea executivă, care deţine şi gestionează un bu-
get propriu şi nu este în subordinea unui minister 
sau departament, însă ar putea să se subordoneze 

1 Sorescu, Adrian (coord.), 25+2 modele electorale. 
III. Organisme electorale, Asociaţia ProDemocraţia, 
Bucureşti, 2006, p. 7. 

puterii legislative, judecătoreşti sau şefului statului. 
Membrii care intră în componenţa organelor electo-
rale independente la fel sînt în afara puterii execu-
tive. Organisme electorale independente întîlnim în 
următoarele ţări: Armenia, Australia, Bosnia şi Her-
zegovina, Estonia, Georgia, Polonia etc.

Modelul guvernamental – există în acele ţări 
în care alegerile sînt organizate de puterea executi-
vă prin intermediul unui minister (adeseori Ministerul 
de Interne) sau prin intermediul autorităţilor locale. 
De regulă, aceste organe electorale nu dispun de un 
buget autonom şi sînt conduse de un ministru sau de 
un funcţionar public, care poartă răspundere în faţa 
Cabinetului de miniştri. Asemenea model de mana-
gement electoral este întîlnit în: Danemarca, Noua 
Zeelandă, Singapore, Tunisia, Suedia, Elveţia etc.

Modelul mixt – în cazul acestui model de ma-
nagement electoral întîlnim două componente ale 
managementului electoral şi o structură dublă: de 
politică şi de monitorizare sau supraveghere. Prima 
componentă este un organ independent, iar a doua 
este o structură a Guvernului. De regulă, activităţile 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sînt 
repartizate între aceste două instituţii în mod diferit 
în diverse state, una fi ind, de exemplu, responsa-
bilă de organizarea scrutinului, iar cealaltă de to-
talizarea rezultatelor. Modelul mixt de managemet 
electoral este utilzat în: Franţa, Japonia, Spania, în 
unele colonii ale Franţei.

Într-un studiu care a cuprins instituţiile electo-
rale din 214 ţări şi teritorii, efectuat în anul 2006 
de către Institutul Internaţional pentru Democraţie 
şi Asistenţă Electorală, se relevă că în 55% din ţări 
alegerile sînt organizate de instituţii electorale inde-
pendente, în 26% de către aparatul administrativ al 
statului, iar în 15% din ţările incluse în studiu este 
un model mixt de administrare a alegerilor (cele-
lalte 4% corespund ţărilor în care nu au loc alegeri 
naţionale).2

Buna funcţionare a statului de drept şi a demo-
craţiei necesită crearea unor instituţii specializate 
pentru gestionarea procesului electoral cu obiectivi-
tate, competenţă şi independenţă organizaţională şi 
funcţională. De aceea, în timp s-a conturat un set de 
principii ale bunelor practici în domeniul electoral pe 
care membrii instituţiilor electorale tind să le aplice:3 

2 Wall Alan, Ellis Andrew, Ayoub Ayman, Dundas Carl W., 
Rukambe Joram, Staino Sara, „Electoral management 
design: The International IDEA Handbook”, International 
IDEA, Stockholm, 2006, p. 304-324.
3 ACE Encyclopedia, EMB Staffi ng and Development of 
Professional Electoral Management, http://aceproject.org/
ace-en/topics/em/emf/
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a) integritate – capacitatea organelor electorale 
de a acţiona într-o manieră independentă prin asi-
gurarea respectării legii;

b) imparţialitate – capacitatea organelor elec-
torale de a fi  corecte şi de a oferi actorilor electorali 
un tratament echitabil şi onest; 

c) independenţă – capacitatea instituţiei elec-
torale de a-şi îndeplini atribuţiile fără a fi  infl uenţată 
sau controlată de o forţă externă (executiv, partid de 
guvernămînt);

d) transparenţă – capacitatea instituţiei electo-
rale de a fi  deschisă şi sinceră, cu excepţia cazurilor 
cînd securitatea procesului electoral impune un alt 
fel de comportament; 

e) efi cienţă – acest principiu se referă în special 
la gestionarea fondurilor electorale ţinînd cont de 
raportul cost-benefi ciu; 

f) disponibilitate – presupune capacitatea de 
a furniza actorilor electorali informaţiile de interes 
public în timp util; 

g) profesionalism – capacitatea de a fi  corect, 
efi cient, responsabil şi orientat spre oferirea unor 
servicii de calitate tuturor actorilor implicaţi şi, mai 
ales, alegătorilor.

Organismele electorale constituie o componentă 
esenţială în infrastructura instituţională a democraţi-
ei. Prin funcţionarea lor corectă, organismele elec-
torale contribuie la respectarea primului criteriu al 
oricărei democraţii moderne: existenţa unor alegeri 
libere şi corecte, concept indisolubil legat de principi-
ile enunţate mai sus.

Prin transparenţă înţelegem capacitatea orga-
nismului electoral de a fi  deschis publicului şi de 
a oferi în mod explicit informaţii privind activitatea 
desfăşurată tuturor subiecţilor implicaţi în alegeri, 
de a consulta cetăţenii şi alte părţi interesate în 
procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor, în 
special aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor şi 
hotărîrilor deja emise.

De exemplu, funcţionarii electorali din Algeria, 
în scopul păstrării neutralităţii în procesul de orga-
nizare a alegerilor, sînt obligaţi să depună urmă-
torul jurămînt: „Jur pe Dumnezeul cel Atotputernic 
că voi îndeplini sarcinile mele cu bună-credinţă şi 
cu strictă neutralitate şi-mi asum angajamentul de 
a asigura corectitudinea votului!”

În Cambogia, funcţionarii electorali care au în-
călcat prevederile Codului de conduită a funcţio-
narului electoral, sînt penalizaţi prin aplicarea unei 
amenzi sub formă bănească.

Organismul electoral este obligat să manifeste 
transparenţă şi deschidere la fi ecare etapă a pro-

cesului electoral: constituirea organului electoral şi 
alegerea conducerii, convocarea şedinţelor, adop-
tarea hotărîrilor, înregistrarea concurenţilor electo-
rali şi a reprezentanţilor/persoanelor de încredere, 
acreditarea observatorilor, informarea alegătorilor, 
conlucrarea cu mass-media şi societatea civilă, or-
ganizarea votării şi totalizarea rezultatelor alegeri-
lor etc.

Transparenţa promovează şi consolidează par-
teneriatul între societatea civilă şi administraţia elec-
torală, astfel orice participant al procesului electoral 
are posibilitatea de a se expune asupra legalităţii de-
ciziilor adoptate de organul electoral sau să ceară o 
justifi care pe marginea emiterii lor.

4.2. Reglementări privind respectarea principiu-
lui transparenţei în activitatea organelor electo-
rale din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldo-
va, pe parcursul a 15 ani de activitate permanentă, 
şi-a afi rmat deschis apartenenţa la valorile demo-
cratice europene şi internaţionale. 

Atît în cadrul alegerilor locale generale din 
5 iunie 2011, cît şi în scrutinele precedente, Co-
misia Electorală Centrală a dat dovadă de un ni-
vel crescut de transparenţă, a fost deschisă că-
tre toate părţile implicate în procesul electoral, a 
manifestat imparţialitate şi corectitudine în toate 
activităţile sale.

Dreptul alegătorilor de a fi  informaţi şi obligaţia 
autorităţilor electorale de a informa sînt reglementa-
te în art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, care 
obligă autorităţile administraţiei publice să asigure 
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor 
publice şi asupra problemelor de interes personal, 
Legea privind transparenţa în procesul decizional, 
Legea privind accesul la informaţie, Legea cu privi-
re la petiţionare şi altor acte normative şi legislative 
în vigoare.

Pornind de la supremaţia dreptului cetăţeanului 
de a fi  informat despre fi ecare etapă a procesului 
electoral, Comisia Electorală Centrală tinde să fi e 
cît mai transparentă şi deschisă conlucrării cu alţi 
actori electorali şi să aducă la cunoştinţa acestora 
informaţii privind activitatea desfăşurată de CEC şi 
organele ierarhic inferioare. 

Rapoartele de monitorizare a alegerilor emise 
de observatorii naţionali şi internaţionali confi rmă 
faptul că alegerile organizate de Comisia Electorală 
Centrală întrunesc majoritatea standardelor inter-
naţionale în domeniu şi apreciază independenţa 
funcţională a Comisiei. 
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Sistemul autorităţilor electorale
Transparenţa şi imparţialitatea sînt două prin-

cipii foarte importante în activitatea unei autorităţi 
electorale, acestea putînd fi  respectate preponde-
rent în cazul în care se utilizează modelul de mana-
gement electoral independent.

Sistemul autorităţilor electorale, care adminis-
trează alegerile în Republica Moldova, este format 
din: Comisia Electorală Centrală, consiliile electora-
le de circumscripţie şi birourile electorale ale secţi-
ilor de votare. Comisia Electorală Centrală este un 
organ electoral permanent, constituit din 9 membri4 
pentru un mandat de 5 ani.5 Preşedintele, vicepre-
şedintele şi secretarul sînt aleşi din rîndul membri-
lor şi activează permanent. Consiliile electorale de 
circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de 

4 Un membru este desemnat de Preşedintele Republicii 
Moldova, ceilalţi opt membri sînt desemnaţi de către 
Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a 
majorităţii şi opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se 
confi rmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi (art.16 alin.(2) din Codul electoral).
5 La expirarea mandatului, componenţa comisiei poate fi  
modifi cată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale 
Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul 
se prelungeşte de drept pînă la fi nele acestei perioade şi 
intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 
90 de zile (art. 17 alin.(5) din Codul electoral).

votare sînt organe electorale temporare, care au în 
componenţa lor pînă la 11 membri6 şi sînt conduse 
de către preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.

Desfăşurarea şedinţelor şi adoptarea hotărîrilor
Forma de lucru a organelor electorale este şe-

dinţa. Şedinţele CEC, consiliilor şi birourilor elec-
torale sînt prezidate de preşedinte sau, în lipsa
acestuia, de vicepreşedinte. Prima şedinţă a con-
siliului electoral de circumscripţie este condusă 
pînă la alegerea preşedintelui de cel mai în vîrstă 
membru. Toate şedinţele sînt publice. Reprezen-
tanţilor mass-media din ţară şi străinătate li se 
garantează dreptul de a asista la şedinţele des-
făşurate. Orice persoană are dreptul de a lua cu-
noştinţă de hotărîrile adoptate şi procesele-ver-
bale ale şedinţelor.7 

6 Consiliile electorale de circumscripţie se constituie de 
către Comisia Electorală Centrală dintr-un număr impar de 
membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre 
care în consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi 
cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu 
studii în domeniul administraţiei publice. Pot fi  desemnate 
la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel 
persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul 
Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin 
certifi cate de califi care corespunzătoare (art. 27 alin.(2) din 
Codul electoral). Birourile electorale ale secţiilor de votare 
se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie, 
dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 
11 persoane (art. 29 alin.(10) din Codul electoral). La funcţia 
de membru în biroul electoral pot fi  desemnate persoanele 
care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului 
de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certifi cate 
de califi care corespunzătoare (art. 29 alin.(11) din Codul 
electoral).
7 Potrivit pct. 51 din Regulamentul cu privire la activitatea 
Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea nr. 
137 din 14 februarie 2006, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, lucrările şedinţei se consemnează în procesul-
verbal. În procesul-verbal al şedinţei se introduc în mod 
obligatoriu toate observaţiile şi propunerile membrilor 
Comisiei privind problemele luate în discuţie şi, după caz, 
opinia separată prezentată în scris de către reprezentanţii 
cu drept de vot consultativ. Procesul-verbal este semnat de 
către preşedintele şi secretarul Comisiei.

___________________________

4 Un membru este desemnat de Preşedintele Republicii 
Moldova, ceilalţi opt membri sînt desemnaţi de către 
Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a 
majorităţii şi opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se 
confi rmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi (art.16 alin.(2) din Codul electoral).
5 La expirarea mandatului, componenţa comisiei poate fi  
modifi cată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale 
Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul 
se prelungeşte de drept pînă la fi nele acestei perioade şi 
intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 
90 de zile (art. 17 alin.(5) din Codul electoral).
6 Consiliile electorale de circumscripţie se constituie de 
către Comisia Electorală Centrală dintr-un număr impar de 
membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre 
care în consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi 
cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu 
studii în domeniul administraţiei publice. Pot fi  desemnate 
la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel
persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul 
Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin

___________________________

certifi cate de califi care corespunzătoare (art. 27 alin.(2) din 
Codul electoral). Birourile electorale ale secţiilor de votare 
se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie, 
dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel 
mult 11 persoane (art. 29 alin.(10) din Codul electoral). 
La funcţia de membru în biroul electoral pot fi  desemnate 
persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul 
Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin 
certifi cate de califi care corespunzătoare (art. 29 alin.(11) 
din Codul electoral).
7 Potrivit pct. 51 din Regulamentul cu privire la activitatea 
Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea
nr. 137 din 14 februarie 2006, cu modifi cările şi completările 
ulterioare, lucrările şedinţei se consemnează în procesul-
verbal. În procesul-verbal al şedinţei se introduc în mod 
obligatoriu toate observaţiile şi propunerile membrilor 
Comisiei privind problemele luate în discuţie şi, după caz, 
opinia separată prezentată în scris de către reprezentanţii 
cu drept de vot consultativ. Procesul-verbal este semnat de 
către preşedintele şi secretarul Comisiei.
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Pe parcursul perioadei electorale de organiza-
re şi desfăşurare a alegerilor locale generale din
5 iunie 2011, consiliile electorale de circumscrip-
ţie de niv. II s-au întrunit în 505 şedinţe, consiliile 
electorale de circumscripţie de niv. I – în 6645 de 
şedinţe şi birourile electorale ale secţiilor de votare 
în 7427 de şedinţe.

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se adop-
tă cu votul majorităţii membrilor (cel puţin 5 membri) 

şi intră în vigoare la data adoptării. Dacă nu sînt 
de acord cu hotărîrile adoptate, membrii organului 
electoral au dreptul să-şi exprime în scris opinia, 
care se anexează la hotărîrile respective. Hotărî-
rile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în 
termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul ofi -
cial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în 
termen de 5 zile, în Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova.8

8 Art. 18 alin.(4) din Codul electoral.

Consilii electorale 
de niv. II

Consilii electorale 
de niv. I

Birouri electorale 
ale secţiilor de votare
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Consiliul electoral de circumscripţie şi biroul 
electoral al secţiei de votare adoptă hotărîri prin vot 
deschis cu votul majorităţii membrilor cu drept de 
vot deliberativ. În caz de paritate de voturi, hotărî-
rile nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă 
pentru şedinţa imediat următoare. Membrii care nu 
sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi 
exprime în scris opinia, care se anexează la proce-
sul-verbal al şedinţei. Hotărîrile adoptate se aduc la 
cunoştinţă publică, organelor electorale superioare 
şi inferioare, organelor administraţiei publice, insti-
tuţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, concurenţilor 
electorali, precum şi persoanelor interesate în ter-
men de trei zile după adoptare prin orice mijloace de 
publicitate.9

În Republica Moldova, alegerile de toate tipurile 
au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare 
altă zi indicată în actul de stabilire a acestora.10 În-
dată după recepţionarea de către CEC a Hotărîrii 
Parlamentului Republicii Moldova privind stabilirea 
datei alegerilor, Comisia aprobă Programul calen-
daristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor. Aducerea la cunoştinţă pu-
blică a Programului calendaristic este o modalitate 
de a pune la dispoziţie informaţii pertinente privind 
activităţile care urmează a fi  desfăşurate la fi ecare 
etapă a procesului electoral, informaţia cuprinsă în 
Planul calendaristic fi ind utilă pentru toţi subiecţii 

9 Pct. 40, 42 din Regulamentul privind activitatea con-
siliului electoral de circumscripţie, aprobat prin hotărîrea
nr. 395 din 14 decembrie 2006, cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare.
10 Art. 8 din Codul electoral.

implicaţi în alegeri: partide politice, mass-media, 
alegători, observatori etc.

Conform prevederilor Codului electoral, Con-
siliile electorale de circumscripţie numerotează 
secţiile de votare din circumscripţie şi aduc la cu-
noştinţă publică informaţia despre hotarele fi ecărei 
secţii de votare, adresa sediului birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, adresa localului pentru vota-
re şi modul de contactare pentru relaţii. Secţiile de 
votare se numerotează începînd cu localitatea de 
reşedinţă a consiliului electoral de circumscripţie, 
continuînd apoi cu cele din municipii, oraşe, sec-
toare, din comune şi sate, în ordine alfabetică.11

Pînă în ziua alegerilor, în localul biroului electoral 
al secţiei de votare se organizează serviciul membri-
lor biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor expli-
caţii şi informaţii privind alegerile. Orele de audienţă 
ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare 
se determină de birou prin aprobarea unui program 
în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, 
cînd aceştia pot solicita informaţia necesară. 

Gestionarea listelor electorale este asigurată de 
autorităţile administraţiei publice locale: cel tîrziu cu 
20 de zile înainte de ziua alegerilor, ele se întoc-
mesc, se semnează de către primarii localităţilor şi 
se transmit, în baza unui proces-verbal, preşedinţi-
lor birourilor electorale ale secţiilor de votare.12

11Art. 29 alin.(7), (8) din Codul electoral.
12 Art. 39 alin.(1) din Codul electoral, pct. 21, 22 din Regula-
mentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi ac-
tualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea nr. 3364 
din 23 iulie 2010, cu modifi cările şi completările ulterioare.

Numărul de hotărîri adoptate
de organele electorale inferioare

Consilii electorale 
de niv. II

Consilii electorale 
de niv. I

Birouri electorale 
ale secţiilor de votare
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Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua 
cunoştinţă de listele electorale şi de a verifi ca co-
rectitudinea întocmirii lor13. În cazul depistării unor 
erori în listă, alegătorul va depune o cerere scrisă 
însoţită de acte doveditoare care se anexează la 
lista electorală14. Contestaţiile înregistrate se exa-
minează de către organele electorale în decurs de 
24 de ore de la depunere, iar deciziile acestora pot 
fi  contestate de subiecţii interesaţi în organele elec-
torale ierarhic superioare şi instanţa de judecată, 
după procedura stabilită.

La toate operaţiunile desfăşurate de consiliul 
electoral şi biroul electoral al secţiei de votare, au 
dreptul să asiste: 

a) membrii şi reprezentanţii organelor electora-
le ierarhic superioare; 

b) reprezentanţii concurenţilor electorali în or-
ganele electorale; 

c) observatorii naţionali şi internaţionali acredi-
taţi de către organele electorale respective; 

d) reprezentanţii mijloacelor de informare în 
masă.15 

Înregistrarea concurenţilor electorali
În calitate de concurenţi electorali pot fi  înre-

gistrate partidele politice, organizaţiile social-politi-
ce, blocurile electorale şi candidaţii independenţi. 
Aceştia trebuie să depună la Comisia Electorală 
Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie 
documente pentru înregistrare, dar nu mai tîrziu de 
30 de zile înainte de alegeri.16 Organele electorale 
au obligaţia de a efectua înregistrarea candidaţilor 
desemnaţi în alegeri în termen de 7 zile de la data 
primirii documentelor.17 Concurenţii electorali au 
dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întrea-
ga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, 
să anuleze decizia privind includerea în listă a unui 
candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte 
de ziua alegerilor. Decizia privind retragerea candi-
daturii, retragerea sau modifi carea listei de candi-

13 Art. 40 alin.(2) din Codul electoral, pct. 25 din Regulamen-
tul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actua-
lizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea nr. 3364 din 
23 iulie 2010, cu modifi cările şi completările ulterioare
14 Pct. 26 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 
transmiterea şi actualizarea listelor electorale, aprobat 
prin hotărîrea nr. 3364 din 23 iulie 2010, cu modifi cările şi 
completările ulterioare
15   Pct. 27 din Regulamentul cu privire la activitatea 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin 
hotărîrea nr. 396 din 14 decembrie 2006, cu modifi cările şi 
completările ulterioare
16  Art. 44 alin.(1) din Codul electoral
17 Art. 44 alin.(3) din Codul electoral

daţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care 
a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candi-
daţi şi se prezintă organului electoral care a efectu-
at înregistrarea.18 În cadrul alegerilor parlamentare, 
decizia privind retragerea candidaturii, retragerea 
sau modifi carea listei de candidaţi se adoptă de 
persoana sau de formaţiunea care a înaintat candi-
datura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă 
Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducînd-o la 
cunoştinţa publică imediat. Potrivit art. 44 alin.(7) din 
Codul electoral, după expirarea termenului prevă-
zut pentru înregistrarea candidaţilor, organele elec-
torale publică integral lista candidaţilor pe care i-a 
înregistrat, indicînd în ea numele, prenumele, anul 
naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia 
(ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea parti-
dului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului 
electoral care i-a desemnat. Organul electoral este 
obligat de a asigura disponibilitatea listelor de can-
didaţi pentru consultare la fi ecare secţie de votare. 

Pentru a determina ordinea înscrierii concuren-
ţilor în buletinul de vot, organele electorale trebuie 
să efectueze zilnic tragerea la sorţi. Tragerea la 
sorţi se desfăşoară cu participarea şi în prezenţa 
concurenţilor, reprezentanţilor acestora, precum 
şi în prezenţa observatorilor acreditaţi. Organele 
electorale întocmesc un proces-verbal cu privire 
la ordinea de înscriere în buletinul de vot a preten-
denţilor respectivi, care este semnat de toţi mem-
brii acestuia. Fiecărui participant la tragere i se 
înmînează cîte o copie a procesului-verbal. După 
înregistrarea tuturor pretendenţilor în calitate de 
concurenţi electorali, organul electoral, în baza 
proceselor-verbale cu privire la ordinea de înscrie-
re în buletinul de vot, adoptă o hotărîre referitoare 
la ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în 
buletinul de vot, care, conform regulilor generale, 
se aduce la cunoştinţă publică.

Un exemplar al procesului-verbal privind rezul-
tatele votării se afi şează imediat la intrarea în sec-
ţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se 
înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali 
şi observatorilor.19 

Consiliul electoral de circumscripţie consem-
nează rezultatele totalizării voturilor pe întreaga 
circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de toţi 
membrii consiliului, care au posibilitatea să facă co-
mentarii în scris la procesul-verbal. Copiile proce-
sului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor ale-
gerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor 
electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora. 

18 Art. 46 alin.(6) din Codul electoral.
19 Art. 58 alin.(4) din Codul electoral.
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Reprezentanţii partidelor politice, observatorii 
naţionali, internaţionali şi mass-media pot să asiste 
la toate operaţiunile organelor electorale, cu condi-
ţia că aceştia au fost acreditaţi conform legii. Pentru 
perioada campaniei electorale, concurenţii electo-
rali pot desemna în organele electorale care i-au 
înregistrat, precum şi în organele electorale ierar-
hic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot 
consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice 
şi blocurile electorale care iau parte la scrutin pot 
desemna, pentru perioada campaniei electorale, 
cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în 
Comisia Electorală Centrală.20 

Prezenţa reprezentanţilor partidelor politice în 
componenţa organismelor electorale contribuie 
esenţial la creșterea transparenţei şi la îmbunătăţi-
rea încrederii în procesul electoral. Alegătorii devin 
mai motivaţi de a participa la alegeri în cazul în care 
liderii lor de partid politic joacă un rol activ în pro-
cesul electoral, în special prin reprezentarea lui în 
cadrul organului electoral.21

Consiliul electoral de circumscripţie prezintă 
procesul-verbal cu privire la totalizarea rezultate-
lor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale 
Centrale în termen de 48 de ore după închiderea 
secţiilor de votare. Odată cu prezentarea procesu-
lui-verbal Comisiei Electorale Centrale, consiliul 

20 Art. 15 alin.(2) din Codul electoral.
21 Wall Alan, Ellis Andrew, Ayoub Ayman, Dundas Carl W., 
Rukambe Joram, Staino Sara, „Electoral management 
design: The International IDEA Handbook”, International 
IDEA, Stockholm, 2006, p. 304-324.

electoral de circumscripţie afi şează, la intrarea în 
sediul său, o informaţie detaliată privind rezultatele 
alegerilor pe circumscripţie.22 

În cazul efectuării alegerilor parlamentare, lo-
cale generale şi a referendumului republican, în 
baza actelor prezentate de către consiliile elec-
torale de circumscripţie, Comisia Electorală Cen-
trală consemnează rezultatele totalizării voturilor 
pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, care 
se semnează de membrii comisiei, şi întocmeşte 
un raport cu privire la rezultatele alegerilor. Copiile 
procesului-verbal cu privire la totalizarea rezulta-
telor alegerilor se înmînează reprezentanţilor con-
curenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea 
acestora.23 

Alegătorii şi concurenţii electorali pot depune 
în ziua alegerilor la biroul electoral al secţiei de 
votare contestaţiile care se referă la exercitarea 
dreptului la vot sau administrarea alegerilor.24 

Conlucrarea dintre organele electorale şi obser-
vatorii naţionali şi internaţionali

Orice proces electoral trebuie monitorizat. Atît 
observatorii naţionali, cît şi cei internaţionali trebu-
ie să benefi cieze de toate oportunităţile posibile 
pentru monitorizarea alegerilor, să asiste la toa-
te operaţiunile electorale. Observarea alegerilor 
nu trebuie să fi e redusă doar la ziua desfăşurării 

22 Art. 59 alin.(3),(4) din Codul electoral.
23 Art. 60 alin.(2) din Codul electoral.
24 Art. 65 alin.(1) din Codul electoral.

Înregistraţi de consiliile 
electorale de niv. II

Înregistraţi de consiliile 
electorale de niv. I
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alegerilor; monitorizarea trebuie să aibă ca scop 
determinarea încălcărilor care au avut loc înainte, 
în timpul sau după desfăşurarea alegerilor. Obser-
vatorii acreditaţi trebuie să fi e admişi la numărarea 
voturilor liber exprimate.

La cererea concurenţilor electorali, consiliul 
electoral de circumscripţie acreditează cîte un ob-
servator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile 
de votare. Persoanele de încredere ale candidaţilor 
de asemenea pot fi  acreditate ca observatori. Dacă 
consiliul electoral de circumscripţie respinge candi-
datura propusă pentru acreditare de către concu-
rentul electoral, organul electoral este obligat să 
aducă la cunoştinţa acestuia motivele deciziei sale.

La cererea concurenţilor electorali, Comisia 
Electorală Centrală acreditează cîte un observator 
pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare 
constituite în afara Republicii Moldova. În calitate de 
observatori pot fi  acreditaţi atît cetăţeni ai Republicii 
Moldova afl aţi în străinătate, cît şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din 
străinătate.25 La cerere, Comisia Electorală Centrală 
va acredita, ca observatori la alegeri, reprezentanţi 
ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor state-
lor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din 
străinătate şi va înregistra interpreţii acestora.26 

Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală 
Centrală pot monitoriza procesul electoral pe întreg 
teritoriul ţării şi la toate secţiile de votare, iar obser-
vatorii acreditaţi de consiliile electorale de circum-
scripţie – doar pe teritoriul circumscripţiei respec-
tive. Observatorii acreditaţi au dreptul să asiste 

25 Art. 63 alin.(2) din Codul electoral.
26 Art. 63 alin.(3) din Codul electoral.

la toate operaţiile electorale, la toate şedinţele 
organelor electorale, inclusiv în ziua alegerilor, 
fără a interveni în procesul electoral sau în alte 
operaţii electorale, şi să informeze preşedintele 
organului electoral despre neregulile observate. 

Observatorii au acces la toate informaţiile cu 
caracter electoral, la listele electorale, la procesele-
verbale întocmite de organele electorale ei pot efec-
tua fi lmări foto şi video cu înştiinţarea preşedintelui 
organului electoral, fără a pune în pericol secretul 
şi securitatea votării, iar observatorii naţionali pot 
depune şi sesizări privind neregulile depistate, 
care se examinează de către preşedintele organu-
lui electoral, cu informarea obligatorie a autorului 
sesizării despre decizia luată. Observatorii pot fi  
acreditaţi înaintea începerii perioadei electorale şi 
îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît 
şi înaintea începerii, pe parcursul şi după terminarea 
campaniei electorale.27 În scopul asigurării activităţii 
efi ciente a observatorilor internaţionali, în perioada 
electorală Comisia Electorală Centrală constituie 
Ofi ciul de protocol al observatorilor internaţionali. 
Componenţa numerică şi principiile de activitate ale 
acestui ofi ciu sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei 
Electorale Centrale.28 

Conlucrarea dintre organele electorale şi repre-
zentanţii mass-media

O pondere esenţială în perioada electorală revi-
ne comunicării dintre organele electorale şi repre-
zentanţii mass-media. În cazul în care organismul 
electoral nu promovează o relaţie transparentă cu 

27 Art. 63 alin.(6) din Codul electoral.
28 Art. 63 alin.(7) din Codul electoral.

Consilii electorale 
de niv. II

Consilii electorale 
de niv. I

Birourile electorale 
ale secţiilor 
de votare
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mass-media, există un risc mai înalt de apariţie în 
mijloacele de informare în masă a unor informaţii 
incorecte, care ar putea submina credibilitatea ale-
gerilor. Organele electorale trebuie să depună  toa-
te eforturile necesare pentru a avea o comunicare 
efi cientă şi durabilă în această privinţă.

O conlucrare efi cientă cu mass-media înseam-
nă, înainte de toate, transparenţă, operativitate şi 
disponibilitate. În acest sens, Comisia Electorală 
Centrală conlucrează intens cu instituţiile de infor-
mare în masă în vederea refl ectării corecte şi siste-
matice a activităţii sale. În acest scop, CEC elabo-
rează şi difuzează comunicate de presă pe ches-
tiunile electorale şi de interes public, organizează 
conferinţe de presă şi briefi ng-uri.

Referitor la refl ectarea alegerilor de către mij-
loacele de informare în masă, este de menţionat că 
reprezentanţii mijloacelor de informare în masă be-
nefi ciază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii na-
ţionali.29 Potrivit art.64 al.7 din Codul electoral, mij-
loacele de informare în masă au dreptul să refl ecte 
alegerile şi să informeze publicul cu privire la toa-
te aspectele electorale, liber de orice ingerinţă sau 
amestec din partea autorităţilor publice, concurenţi-
lor/candidaţilor electorali. Mijloacele de informare în 
masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, 
iar radiodifuzorii difuzează gratuit, la solicitarea orga-
nelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie 
civică şi electorală, desfăşoară campanii de informa-
re a alegătorilor despre procedura de vot şi despre 
alte particularităţi ale votării.30 

29 Art. 641 alin.(1) din Codul electoral.
30  Art. 641 alin.(11) din Codul electoral.

Consilii electorale 
de niv. II

Consilii electorale 
de niv. I

Birouri electorale 
ale secţiilor de votare

Numărul comunicatelor de presă difuzate de către CEC

Numărul jurnaliştilor prezenţi la operaţiunile electorale 
din ziua alegerilor     
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4.3. Asigurarea principiului transparenţei prin 
intermediul paginii ofi ciale web a Comisiei Elec-
torale Centrale 

Un instrument important în asigurarea trans-
parenţei organului electoral, care în acelaşi timp 
contribuie la organizarea efi cientă a alegerilor, îl 
reprezintă site-urile autorităţilor electorale. Astfel, 
prin noţiunea de transparenţă a organului electo-
ral înţelegem, totodată, şi plasarea pe paginile-web 
ofi ciale a informaţiilor relevante şi utile cu privire la 
activitatea organismelor electorale.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 188 din 03.04.2012 privind pagi-
nile ofi ciale ale autorităţilor administraţiei publice în 
reţeaua Internet, pagină-web ofi cială constituie un 
ansamblu de informaţii ofi ciale în formă electronică 
şi al mijloacelor de dialog interactiv, pe care auto-
ritatea administraţiei publice le pune la dispoziţie 
cetăţenilor în reţeaua Internet.

Comisia Electorală Centrală se numără printre 
instituţiile care asigură transparenţa activităţii sale 
şi accesul larg la informaţia de interes public prin 
intermediul paginii-web ofi ciale. 

Condiţia preliminară pentru desfăşurarea alegeri-
lor libere reprezintă alegerea în cunoştinţă de cauză. 
Alegătorii nu vor putea nici să-şi formuleze, nici să-şi 
exprime voinţa, dacă nu vor avea acces la informaţii 
despre candidaţi, partide şi procesul electoral. Ast-
fel, trasarea şi realizarea obiectivelor de informare 
a alegătorilor reprezintă un element decisiv pentru 
desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte. 

Pagina-web ofi cială a Comisiei Electorale Cen-
trale oferă cetăţenilor posibilitatea de a avea ac-
ces la informaţiile privind şedinţele desfăşurate de 

CEC, hotărîrile adoptate, evenimentele organizate, 
precum şi informaţii referitoare la transparenţa pro-
cesului de elaborare a proiectelor de hotărîri. 

Comisia Electorală Centrală, prin intermediul 
site-ului ofi cial, asigură un nivel înalt de transpa-
renţă în activitatea sa, punînd la dispoziţia cetăţe-
nilor şi persoanelor interesate informaţii ce ţin de: 
structura autorităţii publice şi datele de contact, 
date privind obiectivele şi funcţiile subdiviziunilor 
Aparatului CEC, datele cu privire la conducerea 
CEC, modelele de cereri şi de alte documente, 
acceptate de acestea spre examinare, informa-
ţii privind colaborarea CEC cu partidele politice, 
mass-media, societatea civilă şi evenimentele or-
ganizate, acordurile de colaborare semnate, date-
le privind vizitele ofi ciale şi deplasările efectuate.

Site-ul Comisiei Electorale Centrale are o struc-
tură bine dezvoltată şi o interfaţă uşor aplicabilă 
pentru toţi vizitatorii, astfel, alegătorii pot oricînd 
obţine informaţii referitoare la procesul electoral, 
date ofi ciale, inclusiv de arhivă, privind scrutinele 
organizate. Prin intermediul paginii-web ofi ciale, 
alegătorii pot accesa rapid planurile de acţiuni, ra-
poartele analitice şi articolele informaţionale privind 
activitatea desfăşurată de CEC, lista funcţiilor va-
cante existente în cadrul instituţiei, orele de primire 
în audienţă a cetăţenilor, datele necesare privind 
modul de depunere a petiţiilor, precum şi altă infor-
maţie utilă.

Totodată, pentru a creşte nivelul de transparen-
ţă în activitatea desfăşurată, Comisia Electorală 
Centrală a creat pe pagina web, începînd cu anul 
2012, rubrica „Anticamera”. Aceasta conţine mai 
multe subrubrici, prin intermediul cărora cetăţe-
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nii pot adresa o cerere on-line, întrebări frecvente 
legate de procesul electoral, pot lua cunoştinţă de 
contactele CEC, modul de petiţionare, documente-
le de intrare şi ieşire, care zilnic sînt scanate şi pla-
sate pe site-ul Comisiei.

Pe pagina-web ofi cială a Comisiei, alegătorii şi 
alte persoane interesate pot lua cunoştinţă de or-
dinea de zi a şedinţei care urmează să aibă loc, 
procesele-verbale ale şedinţelor şi hotărîrile adop-
tate, dar şi de datele privind transparenţa în pro-
cesul decizional: anunţurile privind organizarea 
consultării publice, proiectele de hotărîri elaborate 
şi materialele aferente acestora, rezultatele consul-
tării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice 
consultative, sinteza recomandărilor), raportul anu-
al al autorităţii publice cu privire la transparenţa în 
procesul decizional etc.

Informaţia plasată pe pagina-web ofi cială a Co-
misiei poate fi  accesată în două versiuni lingvistice: 
limba de stat şi cea rusă.

Asigurarea transparenţei, de către organele in-
ferioare, la alegerile locale noi, prin intermediul pa-
ginii-web ofi ciale a Comisiei Electorale Centrale, se 
realizează prin amplasarea efectivă a actelor şi do-
cumentelor, în ordinea emiterii/adoptării acestora.

Actele şi documentele emise de organele elec-
torale inferioare sînt plasate la rubrici corespunză-
toare, în titlul cărora se indică luna şi anul desfă-
şurării alegerilor, în ordine cronologică. Cu referire 
la compartimentul „Alegeri locale noi 2010”, vom 
menţiona că informaţia plasată nu implică în sine 
o refl ectare deplină a activităţii organelor electo-
rale inferioare, conţinînd doar Regulamentele şi 
instrucţiunile Comisiei şi modele de documente 
electorale care ghidează activitatea acestora. 

Detalierea informaţiei privind activitatea organelor 
electorale inferioare capătă amploare şi transpa-
renţă după desfăşurarea scrutinului din mai 2012, 
atunci cînd la această rubrică au fost plasate şi 
procesele-verbale scanate ale consiliilor şi birou-
rilor electorale. Materialele respective se diversifi -
că gradual spre alegerile locale noi din noiembrie 
2012 şi căpătă o diversitate şi transparenţă maxi-
mă în cazul alegerilor locale noi din mai 2013.

În acelaşi timp, compartimentul „Alegeri loca-
le noi” de pe pagina-web are un neajuns major, 
acesta constînd în modul de stocare a informaţiei. 
Hotărîrile, documentele, circularele, procesele-
verbale afi şate nu sînt sistematizate după un sis-
tem deductibil. Una dintre rigorile stabilite de lege 
spune că design-ul paginii web ofi ciale trebuie să 
asigure „accesul efectiv al utilizatorilor cu nivele di-
ferite de instruire şi pregătire tehnică la conţinutul 
diferitelor compartimente şi rubrici ale paginii-web 
ofi ciale” (pct. 23 al Hotărîrii nr. 188 din 03.04.2011 
privind paginile ofi ciale ale autorităţilor administra-
ţiei publice în reţeaua Internet), însă “efectivitatea 
accesului” este îngreunată de volumul de date pu-
blicate la acest compartiment. Navigarea îşi pier-
de accesibilitatea în absenţa unei ierarhizări a do-
cumentelor în conformitate cu organul emitent sau 
cu statutul juridic al acestora. 

Cuprinzînd date de o utilitate înaltă pentru func-
ţionarii electorali (instrucţiuni, regulamente, modele 
de documente), compartimentul devine impractica-
bil pentru un alegător sau o altă persoană intere-
sată. Datele nu sînt separate în secţiuni în funcţie 
de localităţi, ceea ce poate crea confuzii. Organele 
electorale asigură transparenţa activităţii lor prin 
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transmiterea informaţiei relevante, care se publică 
pe măsura acumulării ei, însă nestructurarea aces-
teia o face incomprehensibilă.

O altă caracteristică contradictorie a acestui 
compartiment este plasarea repetată, la fi ecare 
dintre secţiunile destinate alegerilor locale, acelo-
raşi gen de date. De exemplu „Modelele de docu-
mente electorale” apar de fi ecare dată, fără a-şi 
schimba conţinutul. Plasate cu scopul de a facilita 
activitatea membrilor birourilor şi consiliilor, care 
le-ar putea accesa dintr-o altă sursă, acestea 
afectează accesibilitatea pentru utilizatori şi impli-
că un efort inutil al administratorului conţinutului 
informaţional.

Informaţia care apare la fi ecare rubrică este me-
reu actualizată, în ordinea apariţiei acesteia, per-
miţînd părţilor interesate să analizeze actele care 
însoţesc parcurgerea fi ecărei etape a scrutinului.

Totodată, Comisia Electorală Centrală acordă 
o importanţă deosebită canalelor moderne de co-
municare (reţele de socializare, paginile ofi ciale ale 
CEC, SMS, bloguri, forumuri, linia verde, transmi-
siuni live) asigurînd astfel un nivel înalt de transpa-
renţă în activitatea desfăşurată. 

4.4. Securizarea datelor cu caracter personal în 
cadrul procesului electoral

Chiar dacă transparenţa întregului proces elec-
toral depinde în mare parte de activitatea transpa-
rentă a organului electoral, există totuşi cazuri cînd 
securitatea procesului electoral impune organismu-
lui electoral un alt fel de comportament. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în ca-
drul procesului electoral cade sub incidenţa Legii 
privind protecţia datelor cu caracter personal.31 
Suplimentar, la 28 februarie 2013, Centrul Naţio-
nal pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
a aprobat instrucţiunile privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal în procesul electoral.32

Instrucţiunile au stabilit anumite proceduri or-
ganizatorice şi tehnice necesar a fi  respectate, în 
special sub aspectul aducerii la cunoştinţă publică 
a listelor electorale, şi anume: elaborarea şi apro-
barea unei proceduri de întocmire, verifi care şi

31 Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor 
cu caracter personal, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 170-
175/492 din 14.10.2011.
32 Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în procesul electoral aprobate de Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin ordinul 
nr. 03/1 din 28 februarie 2013.

Machetare_tipar.indd   42Machetare_tipar.indd   42 20.01.2014   11:43:1620.01.2014   11:43:16



BULETIN  INFORMATIV  NR. 11 43

actualizare a listelor electorale, de primire şi trans-
mitere a listelor către birourile electorale; de in-
cludere/excludere din liste a alegătorilor de către 
membrii biroului electoral al secţiei de votare; re-
glementarea procedurii de acces a observatorilor 
acreditaţi la informaţiile cu caracter electoral și la lis-
tele electorale, inclusiv procedura și limitele în care 
aceștia pot efectua fi lmări foto şi video, ţinîndu-se 
cont nu doar de necesitatea asigurării secretului şi 
securităţii votării, dar și a principiilor de confi denţi-
alitate și securitate a prelucrării datelor, precum şi 
alte aspecte necesare care presupun prelucrarea 
datelor cu caracter personal.

Informarea subiecţilor de date cu caracter per-
sonal referitor la particularităţile operaţiunilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal în peri-
oadele electorale se recomandă a fi  efectuată şi 
generalizate prin mijloace de informare în masă de 
nivel republican sau local, după caz, inclusiv prin 
afi şarea informaţiilor corespunzătoare pe panourile 
informative ale autorităţilor publice locale şi centra-
le şi utilizarea mijloacelor de comunicare disponibi-
le (telefon, afi şe, internet).

Subiecţilor de date cu caracter personal – ale-
gători, le va fi  asigurat dreptul de acces și posi-
bilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale 
în scopul verifi cării corectitudinii întocmirii lor, con-
testării împotriva neincluderii lor în listă sau exclu-
derii din ea, precum şi împotriva altor erori comise 
la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi 
alegători. În acest sens, persoanele responsa-
bile de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
conţinute în listele electorale, vor asigura accesul 
cetăţeanului doar la datele cu caracter personal, 
care-l vizează nemijlocit, fi ind exclusă posibilitatea 
consultării datelor cu caracter personal ce vizează 
alţi subiecţi, conţinute de listele electorale, cu ex-
cepţia cazurilor în care solicitanţii își realizează un 
interes legitim care nu prejudiciază interesele sau 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectu-
lui datelor cu caracter personal.

În cazul plasării datelor cu caracter personal 
conţinute în listele electorale prin intermediul pagi-
nii web ofi ciale a Comisiei Electorale Centrale sau 
autorităţii publice locale, urmează a fi  instituite so-
luţii tehnice necesare pentru excluderea accesului 
nerestricţionat la acestea, fi ind asigurate măsurile 
tehnice de program, specializate în securitatea in-
formaţiei, măsuri de protecţie în vederea confi rmării 
neechivoce a identităţii subiectului de date cu ca-
racter personal, care îşi realizează dreptul de acces 
sau rectifi care, prin excluderea accesului neautori-
zat la aceste date.

4.5. Refl ectarea respectării principiului transpa-
renţei de către organele electorale în rapoartele 
privind monitorizarea alegerilor locale generale 
din 5 iunie 2011 

Rapoartele Asociaţiei Obşteşti „Promo-LEX” şi 
a Misiunii OSCE/BIDDO de observare a alegerilor 
locale generale din 5 iunie 2011 relevă că organele 
electorale au fost constituite în termenele stabilite 
de calendarul electoral al CEC și au avut în mare 
parte comportament corect şi imparţial faţă de toţi 
actorii electorali.

Totuşi rapoartele respective au făcut referinţă şi 
la anumite defi cienţe depistate în procesul de orga-
nizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale 
din 5 iunie 2011. Mai jos prezentăm unele extrase 
privind repectarea principiului transparenţei în acti-
vitatea administraţiei electorale şi refl ectat în aces-
te rapoarte. 

„Organele electorale au fost constituite, cu une-
le excepţii, în termenele stabilite de lege şi au dat 
dovadă de comportament echitabil faţă de con-
curenţii electorali. Defi cienţe mai pronunţate s-au 
constatat la constituirea secţiilor de votare, afi şarea 
informaţiilor privind sediile secţiilor de votare şi 
modul de contactare pentru relaţii a acestora. Pînă 
la 3 mai 2011, pe pagina ofi cială a Comisiei Electo-
rale Centrale nu a fost plasată informaţia sistema-
tizată privind sediile secţiilor de votare şi modul de 
contactare pentru relaţii”. 

„Numărul insufi cient de membri, dar și efortul 
solicitat în vederea modifi cării componenţei orga-
nelor electorale au cauzat întîrzieri în publicarea 
documentelor relevante și depășiri ale termenelor 
prescrise”.

„Misiunea de observare a constatat lipsa la sca-
ră largă a inscripţiilor respective în localităţi rurale, 
inclusiv lipsa informaţiilor privind adresa secţiilor de 
votare și orarul de lucru al BESV. 

În cel puţin 5 raioane au fost observate cazuri în 
care sediile organelor electorale, de cele mai dese 
ori afl ate în clădirile Caselor de Cultură, dar și pri-
mării, erau încuiate în timpul orelor de lucru. Unele 
secţii de votare au fost amplasate în clădiri afl ate în 
folosinţa altor instituţii publice sau private. De ase-
menea, un număr foarte mare de organe electorale 
din localităţi rurale mici nu au afi șat, contrar norme-
lor, listele candidaţilor, hotărîrile organului electoral, 
listele de alegători”.

„În cadrul Consiliului Electoral de Circumscrip-
ţie de nivelul II din raionul Sîngerei a fost viciată 
procedura de tragere la sorţi, prin faptul că un can-
didat desemnat, care a depus documentele pentru 
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Astfel, la posturile de televiziune locală (...) este de-
rulat zilnic avizul text-voce ce ţine de componenţa 
nominală a CE de nivelul II, sediul, modul de con-
tactare, orele de înregistrare a candidaţilor, organul 
de conducere a CE de nivelul II.

Ziarele (...) au plasat informaţii despre consti-
tuirea CE2, CE1, cît si hotărîrile adoptate de către 
acestea”. 

„În zilele votării, observatorii nu au fost împiedi-
caţi să monitorizeze procesul electoral din incinta 
sau apropierea secţiilor de votare. Cu toate aces-
tea, au fost înregistrate cel puţin 7 cazuri în care ob-
servatorilor li s-a restricţionat deplasarea în incinta 
secţiilor de votare sau, mai grav în trei cazuri, li s-a 
sugerat să plece de bună voie din incinta secţiilor 
de votare”. 

Extrase din Raportul Misiunii OSCE/BIDDO 
de observare a alegerilor locale generale din 
5 iunie 2011.

„Alegerile au fost administrate de o structură în 
patru nivele, formată din CEC, 35 consilii electora-
le de circumscripţie (CC) de nivelul 2, 896 CC de 
nivelul 1 şi 1.955 birouri electorale ale secţiilor de 
votare. Administrarea alegerilor s-a desfăşurat în 
general de o manieră transparentă şi profesionistă 
şi a fost percepută ca fi ind imparţială de majoritatea 
părţilor interesate”.

„Partidele politice s-au folosit de posibilitatea le-
gală de a introduce modifi cări în lista de candidaţi 
cel tîrziu cu şapte zile înainte de ziua alegerilor. In-
formaţia despre candidaţi şi substituirile ulterioare 
ale candidaţilor nu a fost întotdeauna disponibilă şi 
în rezultat opţiunile alegătorilor puteau fi  afectate”.

„Transparenţa procesului de totalizare după pri-
mul tur a fost afectată de întîrzierile publicării rezul-
tatelor preliminare şi de actualizările informaţionale 
neregulate pe pagina web a CEC”.

„Majoritatea partidelor nu au pus la îndoială pro-
cedurile de instituire a organelor electorale. Totuşi, 
PCRM şi-a exprimat preocupările în privinţa faptu-
lui că actuala componenţă a CEC nu asigură o re-
prezentare echilibrată a majorităţii parlamentare şi 
opoziţiei, în special în funcţiile de conducere. Orga-
nele electorale au activat în general de o manieră 
transparentă şi profesionistă şi au fost percepute 
drept imparţiale de majoritatea părţilor interesate”.

„Şedinţele CEC, care aveau loc de două ori pe 
săptămînă pe durata celei mai mari părţi a campa-
niei, au devenit mai frecvente odată cu apropierea 
zilei alegerilor şi între cele două tururi de alegeri. 

înregistrare în aceeaşi zi cu alte partide nu a parti-
cipat la tragerea la sorţi pentru stabilirea locului în 
buletinul de vot, fi ind inclus automat pe locul 1 în 
buletinul de vot. Cazuri similare au fost înregistrate 
la consiliile electorale de circumscripţie de nivelul 1 
din s. Balabanu, raionul Taraclia, şi s. Lebedenco, 
raionul Cahul”.

„Potrivit Programului calendaristic de desfăşu-
rare a alegerilor, listele electorale urmau a fi  puse 
la dispoziţia publicului în localurile secţiilor de vo-
tare pînă la data de 15 mai inclusiv. În majoritatea 
circumscripţiilor monitorizate, listele electorale au 
fost puse la dispoziţia publicului prin modalitatea 
de afi şare a acestora în incinta BESV. În cel pu-
ţin 16 BESV din 9 circumscripţii electorale, listele 
electorale au fost afi şate în incinta primăriilor. Ast-
fel de practici limitează posibilităţile alegătorilor de 
a verifi ca listele electorale, actualizarea acestora 
din urmă fi ind împuternicirea exclusivă a membrilor 
BESV”.

„În conformitate cu p.4 al Regulamentului pri-
vind activitatea consiliului electoral de circumscrip-
ţie, aprobat prin Hotărîrea CEC nr.395 din 14 de-
cembrie 2006, Consiliul electoral de circumscripţie 
trebuie să dispună de inscripţia „Consiliul electoral 
de circumscripţie”.

La sediile consiliilor electorale de circumscripţie 
de nivelul 1 s. Capaclia, s. Antoneşti, s. Aluatu, 
s. Celîc, raionul Taraclia, a fost constat faptul neafi -
şării programului de lucru şi a inscripţiilor consiliilor, 
ceea ce făcea imposibil găsirea acestora. Abateri 
similare au fost constatate şi în unele circumscripţii 
electorale din raionul Cahul”.

„Conform art.58 al.4 Cod Electoral, un exem-
plar al procesului-verbal privind totalizarea rezulta-
telor votării, în mod obligatoriu, se înmînează obser-
vatorilor. Observatorii Promo-LEX au întîmpinat ob-
stacole în primirea proceselor-verbale de totalizare 
a alegerilor la CER II din r-nele Cahul, Cantemir, 
Căuşeni şi Glodeni. Motivele invocate ale refuzului 
erau că procesele-verbale erau transmise la CEC 
sau necesitatea de a asigura siguranţa acestora”.

Observatorii au sesizat implicarea activă a 
mass-medii locală şi regională în refl ectarea cam-
paniei electorale şi anume a prestaţiei administra-
ţiei electorale, inclusiv publicarea unor decizii ale 
acestora, prezentarea informaţiilor despre concu-
renţii electorali, publicitate electorală, dezbateri 
electorale şi mediatizarea rezultatelor scrutinului.

„În mare parte, mass-media locală/regională s-a 
implicat activ în refl ectarea campaniei electorale. 
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poporul bosniac, croat şi sîrb, şi un reprezentant 
al celorlalte popoare. Membrii Comisiei Electora-
le sînt numiţi de Parlament pentru un mandat de 
cinci ani, iar preşedintele se schimbă din rîndul 
membrilor Comisiei, la fi ecare 15 luni, conform 
principiului rotaţiei. Totodată, în fi ecare unitate ad-
ministrativă, numită canton, activează cîte o co-
misiei electorală, căreia îi revin doar nişte atribuţii 
marginale, avînd mai mult un rol de monitorizare 
şi coordonare.

Comisia Electorală Centrală din Bosnia şi Her-
zegovina se subordonează Parlamentului, iar în 
acest sens, prezintă în fi ecare an Parlamentului un 
raport privind activităţile desfăşurate.

Alegerile de toate tipurile şi la toate nivelurile se 
desfăşoară în Bosnia şi Herzegovina în prima zi de 
duminică a lunii octombrie, cu excepţia cazului în 
care în această zi coincide cu o sărbătoare religioa-
să a unui popor din Bosnia şi Herzegovina. În ase-
menea cazuri, ziua alegerilor este stabilită pentru a 
doua duminică din luna octombrie.

Articolul 2.13 din Codul electoral stabileşte că 
toate şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt 
publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
Comisia este obligată să aducă la cunoştinţă pu-
blică data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor şi să 
pună la dispoziţia alegătorilor informaţiile necesare 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sînt 
adoptate cu votul a două treimi din numărul mem-
brilor Comisiei, însă dacă hotărîrea nu a întrunit 
numărul necesar de voturi, atunci la şedinţa urmă-
toare hotărîrea poate fi  adoptată cu votul majorităţii 
simple a membrilor.

Comisia Electorală Centrală a Bosniei şi Her-
zegovinei este investită cu puterea de a emite re-
glementări referitoare la toate aspectele procesu-
lui electoral, pentru a organiza alegerile de toate 
nivelurile, pentru a asigura menţinerea şi actuali-
zarea Registrului Central al Alegătorilor, pentru a 
înregistra partidele politice şi candidaţii indepen-
denţi etc. Totodată, Comisia Electorală Centrală 
are competenţa de a coordona, supraveghea şi de 
a reglementa activitatea tuturor celorlalte comisii 
electorale ierarhic inferioare în corespundere cu 
prevederile Codului electoral. Comisia Electorală 
Centrală este responsabilă de tipărirea şi distri-
buirea buletinelor de vot pentru alegerile de toate 
tipurile şi la toate nivelurile şi este împuternicită 
să verifi ce fi nanţele partidelor politice, chiar şi în 
perioada neelectorală.

De regulă ele se desfăşurau într-un mod colegial şi 
erau deschise publicului şi reprezentanţilor mass-
media”.

„Toate consiliile electorale au fost create res-
pectînd termenii legali. Observatorii OSCE/BIDDO 
au raportat că ambele nivele de consilii electorale 
au fost bine organizate şi au efectuat majoritatea 
pregătirile electorale conform cerinţelor. Consiliile 
electorale au operat de o manieră independentă, 
fără cazuri de intimidare sau intervenţie în activi-
tatea lor. Au avut loc multiple modifi cări în compo-
nenţa unor consilii electorale, majoritatea din cauza 
retragerii membrilor care de asemenea participau 
în cursa electorală în calitate de candidaţi sau erau 
rudele acestora”.

5. Asigurarea principiului transparenţei de 
către organismele electorale din alte ţări

5.1. Bosnia si Herzegovina
Semnarea Acordului-cadru general pentru pace, 

care a avut loc la 14 decembrie 1995 în Paris, a pus 
capăt confl ictelor violente desfășurate pe teritoriul 
fostei Republici Socialiste Federative a Iugoslaviei 
şi a recunoscut Bosnia şi Herţegovina ca un stat 
parlamentar suveran. Fiind una din cele 6 republici 
ale Iugoslaviei, aceasta a fost descentralizată şi îm-
părţită, din punct de vedere administrativ, în două 
entităţi: Federaţia Bosniei şi Herzegovinei şi Repu-
blica Serbia. 

Anexa III a Acordului menţionat mai sus a pus 
în sarcina Organizaţiei pentru Securitate şi Coo-
perare în Europa (OSCE) din Bosnia şi Herzego-
vina organizarea şi desfăşurarea alegerilor gene-
rale din 1996. În acest sens, OSCE a instituit o 
Comisie Electorală Provizorie, aceasta fi ind un or-
ganism autonom şi independent. Comisia avea în 
componenţa sa 7 membri, calitatea de preşedinte 
fi ind deţinută de Şeful Misiunii OSCE din Bosnia şi 
Herzegovina. Comisia instituită de OSCE a admi-
nistrat cele şase scrutine care au avut loc în perioa-
da 1996-2000.

În data de 21 august 2001, Parlamentul Bosni-
ei şi Herzegovinei a instituit prin Codul electoral o 
Comisie Electorală permanentă şi independentă şi a 
prevăzut, în acelaşi timp, toate elementele necesare 
pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte.

În prezent, în Bosnia şi Herzegovina este uti-
lizat un model de management electoral indepen-
dent, Comisia Electorală Centrală fi ind compusă 
din 7 membri, inclusiv cîte doi reprezentanţi pentru 
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reprezentanţii partidelor politice, candidaţii inde-
pendenţi şi observatorii acreditaţi.

La sfîrşitul zilei alegerilor, comisia electorală 
întocmeşte procesul-verbal privind mersul votării. 
Orice membru al organului electoral, alegător sau 
observator are dreptul de a luat cunoştinţă de conţi-
nutul acestuia. Președintele comisiei electorale este 
obligat să ofere subiecţilor respectivi posibilitatea 
de a anexa plîngeri, contestaţii sau alte comentarii 
privind desfăşurarea alegerilor în secţia de votare.  

Comisia trebuie să examineze plîngerile depu-
se şi să ia  o decizie pe marginea lor în decursul 
a 48 de ore de la data depunerii şi este obligată 
să informeze imediat reclamantul şi celelalte părţi 
interesate despre soluţionarea contestaţiei depuse.

Reprezentanţii partidelor politice şi ai societă-
ţii civile, observatorii naţionali şi internaţionali pot 
să asiste la toate operaţiunile organelor electora-
le, cu condiţia că aceştia au fost acreditaţi conform 
legislaţiei. Observatorii acreditaţi au acces la toate 
ședinţele publice ale Comisiei Electorale Centrale 
şi la documentele relevante referitoare la organiza-
rea alegerilor.  

Comisia Electorală Centrală este obligată să 
anunţe primele rezultate preliminare şi incomplete  
la ora 24.00 a zilei în care au avut loc alegerile. 
Ulterior, această informaţie urmează a fi  prezenta-
tă la fi ecare 12 ore, pînă la publicarea completă, 
fi nală şi ofi cială a rezultatelor.

Conform prevederilor Codului electoral, Comi-
sia Electorală Centrală publică rezultatele fi nale 
ale alegerilor în „Monitorul Ofi cial”, în buletinele 
ofi ciale ale entităţilor din Bosnia şi Herzegovi-
na, în „Monitorul Ofi cial din Districtul Brcko” și în 
mass-media.

Comisia Electorală din Bosnia şi Herzegovina 
se bucură de prezenţa unor relaţii foarte strînse cu 
mass-media. Şedinţele Comisiei sînt mereu deschi-
se pentru reprezentanţii mass-media și observatori, 
iar după desfăşurarea acestora sînt difuzate cu re-
gularitate comunicate de presă.

În conformitate cu articolul 16.9 din Codul elec-
toral, radiodifuzorii publici TV şi radio au obligaţia 
de a difuza în mod gratuit spoturi video, declaraţii-
le și informaţiile emise de către Comisia Electorală 
Centrală, astfel încît alegătorii să fi e informaţi des-
pre toate aspectele procesului electoral.

Comisia Electorală Centrală are competenţa 
de a emite reglementări cu privire la comporta-
mentul în perioada electorală atît a mass-mediei, 
cît şi a celorlalţi subiecţi implicaţi în alegeri. Re-
glementările ce ţin de desfăşurarea şi publicarea 

Comisia Electorală Centrală întocmeşte şi admi-
nistrează Registrul Central al Alegătorilor. Ea este 
responsabilă pentru integritatea acestuia şi exac-
titatea datelor incluse în Registru. Comisia Electo-
rală Centrală prezintă date statistice segregate pe 
diverse criterii: vîrstă, gender, apartenenţa la secţia 
de votare etc.

Pentru desfăşurarea alegerilor, fi ecare comisie 
electorală de circumscripţie primeşte un extras din 
Registrul Central al Alegătorilor şi în baza lui se în-
tocmesc listele electorale, nu mai tîrziu de 20 de 
zile înainte de alegeri.

Totodată, în baza prevederilor Codului electoral, 
Comisia Electorală Municipală este obligată să pu-
blice, nu mai tîrziu de 15 zile înainte de ziua alege-
rilor, lista secţiilor de votare care au fost constituite 
pentru ca alegătorii să-şi poată exprima opţiunea.

În calitate de concurenţi electorali pot fi  înre-
gistrate partidele politice, coaliţiile şi candidaţii in-
dependenţi. Aceştia trebuie să depună la Comisia 
Electorală Centrală un dosar de înregistrare, dar nu 
mai tîrziu de 135 de zile înainte de alegeri. Comisia 
are obligaţia de a examina solicitarea de înregis-
trare în termen de cel mult 15 zile de la data depu-
nerii dosarului. Comisia Electorală Centrală anunţă 
partidul politic sau candidatul independent despre 
neregulile depistate în documentele depuse pentru 
înregistrare, în special dacă este vorba despre res-
pingerea înregistrării unui candidat din lista prezen-
tată de partid. La rîndul său, partidul este obligat 
în decursul a 5 zile să înlocuiască candidatul sau 
să prezinte documentele suplimentare solicitate. 
Modifi cările în listele de candidaţi pot fi  operate cel 
tîrziu cu 25 de zile înainte de alegeri şi doar în două 
cazuri: candidatul în alegeri a decedat sau a deve-
nit neeligibil.

Conform articolului 5.15 din Codul electoral, 
imediat ce perioada de înregistrare a luat sfîrşit, 
Comisia Electorală Centrală are obligaţia de a adu-
ce la cunoştinţa publicului lista partidelor şi lista 
candidaţilor independenţi înregistraţi în calitate de 
concurenţi electorali. Listele de candidaţi sînt publi-
cate în Monitorul Ofi cial nu mai tîrziu de 45 de zile 
înainte de alegeri. Totodată, comisiile electorale au 
obligaţia de a afi şa listele de candidaţi la secţiile de 
votare şi de a le publica în mass-media.

Codul electoral stabileşte că pentru a determina 
ordinea înscrierii concurenţilor electorali în buleti-
nul de vot, Comisia Electorală Centrală trebuie să 
organizeze tragerea la sorţi. Despre desfăşurarea 
acesteia, data, ora şi locul tragerii la sorţi, CEC tre-
buie să anunţe toate partidele politice înregistrate, 
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Conform Codului electoral al Georgiei, siste-
mul organelor electorale este denumit „adminis-
traţie electorală”, care este formată din 3 trepte: 
Comisia Electorală Centrală a Georgiei, comisiile 
electorale de circumscripţie şi comisiile electorale 
ale secţiilor de votare. Comisiile de toate trepte-
le au în componenţa lor cîte 13 membri fi ecare. 
Organul superior al administraţiei electorale este 
Comisia Electorală Centrală a Georgiei, care con-
duce şi controlează comisiile electorale de toate 
nivelurile pe tot teritoriul Georgiei. 

Comisiile electorale de circumscripţie sînt for-
mate din 13 membri, dintre care 5 sînt desemnaţi 
de către CEC pentru o perioadă de 5 ani, 7 membri 
sînt numiţi de către partidele politice, iar un membru 
este desemnat de către CEC, dar doar pentru  pe-
rioada electorală.

Comisiile electorale ale secţiilor de votare la fel 
sînt compuse din 13 membri (articolul 24.1 din Co-
dul electoral): 6 membri sînt aleşi de către Comisia 
electorală de circumscripţie, în bază de concurs, 
iar ceilalţi 7 membri sînt numiţi de către partide.

Administraţia electorală este ghidată de princi-
piul respectului reciproc şi al schimbului de informa-
ţii între părţile interesate. Comisia Electorală Cen-
trală aduce la cunoştinţă publică rapoarte periodice 
cu privire la planurile de acţiuni, activităţile în curs 
de realizare sau cele care urmează a fi  desfăşurate.

Lucrările fi ecărei şedinţe a Comisiei sînt con-
semnate într-un proces-verbal, acesta fi ind elabo-
rat în termen de o zi de la desfăşurarea şedinţei.

Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electora-
lă Centrală se plasează în decurs de 24 ore de la 
adoptare pe pagina-web ofi cială, se publică în de-
curs de 3 zile de la adoptare în “Legislative Herald 
of Georgia (Saqartvelos SakanonmdebloMatsne)” 
şi sînt de asemenea aduse la cunoştinţa publicu-
lui prin intermediul mass-mediei. Hotărîrile CEC 
se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la 
şedinţa Comisiei, dar nu mai puţin de o treime din 
numărul total de membri ai CEC.

Comisiile electorale de circumscripţie publică cu 
29 de zile înainte de alegeri lista membrilor comisi-
ilor electorale ale secţiilor de votare, iar lista mem-
brilor organelor electorale constituite în afara ţării 
este făcută publică de către CEC nu mai tîrziu de 
data de 10 înainte de ziua alegerilor.

În conformitate cu art. 8 din Codul electoral al 
Georgiei, toate documentele ce ţin de organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor urmează a fi  aduse 

sondajelor de opinie sînt expres prevăzute de Co-
dul electoral. Toate reuniunile care au loc între Co-
misie şi reprezentanţii mass-media se desfăşoară 
în mod transparent.

Pagina-web ofi cială a Comisiei Electorale din 
Bosnia şi Herzegovina reprezintă un mecanism 
efi cient în creşterea nivelului de transparenţă a 
activităţii Comisiei. Astfel, site-ul http://www.izbori.
ba pune la dispoziţie informaţii privind şedinţele 
desfăşurate, ordinea de zi a şedinţei care urmea-
ză să aibă loc, deciziile emise, componenţa şi da-
tele de contact ale Comisiei, fi nanţarea partidelor 
politice, date statistice privind alegerile. Totodată, 
site-ul are o structură bine definită şi cuprinde 
rubrici destinate special alegătorilor, partidelor po-
litice, organizaţiilor neguvernamentale, mass-me-
diei etc. Vom menţiona că pe pagina-web este de 
asemenea o rubrică care conţine informaţii despre 
organele electorale inferioare, date de contact şi 
link-uri către site-urile acestora.

5.2. Georgia
În Planul strategic al Comisiei Electorale Cen-

trale din Georgia pentru anii 2012-2015 se menţi-
onează că principiile directoare ale administraţiei 
electorale sînt: independenţa, imparţialitatea, trans-
parenţa, publicitatea şi responsabilitatea.

Articolul 4 din Codul electoral al Georgiei pre-
vede că activităţile administraţiei electorale, a su-
biecţilor electorali, autorităţilor publice şi locale tre-
buie să se desfăşoare în mod public. Toate activi-
tăţile ce ţin de administrarea alegerilor în Georgia 
trebuie să fi e desfăşurate într-un mod transparent, 
iar informaţiile privind organizarea alegerilor tre-
buie să fi e accesibile pentru toate părţile implicate 
în procesul electoral. 
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tare, observatorii acreditaţi, reprezentanţii concu-
renţilor electorali şi mass-media. Comisia Electo-
rală Centrală este responsabilă pentru prelucrarea 
electronică a datelor despre alegători conţinute în 
listele electorale şi plasarea pe pagina-web ofi ci-
ală a acelor date care pot fi  făcute publice. Lista 
electorală cuprinde date privind numele, prenume-
le alegătorului, data naşterii, adresa, numărul de 
identifi care, locul actual de reşedinţă, data inclu-
derii în lista alegătorilor.

Toate persoanele autorizate să asiste la ope-
raţiunile electorale au dreptul de a face înregistrări 
în registrul comisiei electorale a secţiei de votare, 
inclusiv cereri, plîngeri și comentarii legate de pro-
cedura de votare. 

Rezultatele preliminare privind totalizarea ale-
gerilor sînt plasate pe fi ecare secţie în parte pe 
pagina-web a Comisiei Electorale Centrale nu mai 
tîrziu de ziua următoare zilei alegerilor.

Site-ul ofi cial http://cec.gov.ge al Comisiei Elec-
torale Centrale din Georgia conţine informaţii vaste 
despre toată activitatea desfăşurată de CEC, pro-
cesul electoral, documente de arhivă referitoare la 
scrutinele precedente, precum şi materiale pentru 
toţi subiecţii implicaţi în alegeri. Site-ul este bine 
structurat şi conţine mai multe rubrici cu denumiri 
tematice care facilitează accesarea informaţiei de 
către cetăţean.

la cunoştinţa publicului. Dacă cetăţeanul depune o 
cerere privind accesul la documentaţia electorală, 
atunci Comisia Electorală Centrală este obligată 
să-i ofere un răspuns în termen de 2 zile de la data 
depunerii cererii.

Toate şedinţele Comisiei Electorale Centrale 
sînt deschise publicului, reprezentanţilor partidelor 
politice, observatorilor şi reprezentanţilor mass-me-
dia acreditaţi de Comisie. Codul electoral al Georgi-
ei stabileşte că secretarii comisiilor de circumscrip-
ţie şi ai comisiiilor secţiilor de votare sînt responsa-
bili de întocmirea ordinii de zi a şedinţelor organului 
electoral şi de comunicarea cu mass-media.

Şedinţa organului electoral se consideră deli-
berativă dacă la ea participă majoritatea membrilor 
Comisiei, dar nu mai puţin de 7 membri.

Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electora-
lă Centrală se plasează în decurs de 24 ore de la 
adoptare pe pagina-web ofi cială, se publică în de-
curs de 3 zile de la adoptare în “Legislative Herald 
of Georgia (Saqartvelos SakanonmdebloMatsne)” 
şi sînt de asemenea aduse la cunoştinţa publicu-
lui prin intermediul mass-media. Hotărîrile CEC se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la 
şedinţa Comisiei, dar nu mai puţin de o treime din 
numărul total de membri ai CEC.

În termen de 2 zile de la data anunţării alegeri-
lor, CEC este obligată să aducă la cunoştinţa publi-
cului informaţii cu privire la circumscripţiile electo-
rale constituite, inclusiv prin intermediul presei şi al 
altor mijloace.

Pentru a se înregistra în calitate de concurent 
electoral, partidul politic trebuie să adreseze preşe-
dintelui CEC un demers de înregistrare, dar nu mai 
tîrziu de 57 de zile înainte de alegeri, în cazul par-
tidelor care au reprezentare în Parlamentul Geor-
giei, iar de la 1 ianuarie pînă la 1 august a anului 
electoral pentru partidele care nu au reprezentare 
în Parlament şi nu au fi nanţare din partea statului.

Nu mai tîrziu de 30 de zile înainte de ziua ale-
gerilor, CEC publică prin intermediul mass-media 
lista partidelor şi blocurilor electorale înregistrate, 
în funcţie de ordinea în care au fost depuse cererile 
de înregistrare, precum şi lista partidelor şi blocu-
rilor electorale a căror înregistrare a fost refuzată 
sau anulată.

Comisia Electorală Centrală a Georgiei acredi-
tează reprezentanţi ai mass-media, dar nu mai tîr-
ziu decît 3 zile înainte de scrutin.

La toate operaţiunile electorale din ziua alege-
rilor pot asista membrii CEC, comisiilor electorale 
de circumscripţie şi ai comisiilor birourilor de vo-
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care au în componenţa lor pînă la 8 membri şi sînt 
conduse de preşedinte. 

Forma de lucru a organismelor electorale esto-
niene este şedinţa, prezidată de preşedinte sau, în 
lipsa acestuia, de vicepreşedinte. În cazul în care 
ambii lipsesc, şedinţa este condusă de către cel 
mai tînăr membru al comitetului electoral.

Membrii Comitetului Electoral Naţional sînt numiţi 
pe un termen de 4 ani, cel tîrziu cu zece zile înainte 
de expirarea mandatului Comitetului precedent.

Toate şedinţele organelor electoral sînt publice. 
Orice persoană are dreptul de a lua cunoştinţă de 
hotărîrile adoptate şi de procesele-verbale ale şe-
dinţelor. Hotărîrile sînt adoptate cu votul majorităţii 
membrilor şi intră în vigoare a treia zi de la data pu-
blicării în „Jurnalul de Riga”. Orice opinie separată 
a unui membru al Comitetului se consemnează în 
procesul-verbal al şedinţei.

Alegătorii sînt înregistraţi în Registrul populaţiei 
din Estonia, acesta fi ind luat ca bază pentru întoc-
mirea listelor de alegători. Ţinerea listelor electora-
le este similară Republicii Moldova: cu 30 de zile 
înainte de scrutin ele se generează, se tipăresc şi 
se distribuie comitetelor de circumscripţie. Alegăto-
rii pot solicita modifi cări în lista electorală pînă în 
ziua alegerilor. Cel tîrziu cu 15 zile înainte de ale-
geri fi ecare alegător primeşte prin email sau la do-
miciliu cartela alegătorului, care confi rmă înscrierea 
acestuia în lista electorală şi conţine informaţii cu 
privire la data alegerilor, adresa secţiei de votare, 
precum şi datele de contact ale organului electoral.

Fiecare alegător poate să se verifi ce în lista 
electorală. Acest lucru poate fi  realizat prin telefon, 
dar şi prin intermediul paginii-web a Comitetului 
Electoral Naţional. Cartela de alegător la fel poate fi  
solicitată în mod electronic.

Comitetul Electoral Naţional este obligat ca 
după ziua alegerilor să pună la dispoziţia reprezen-
tanţilor autorizaţi ai partidelor politice şi candidaţilor 
independenţi listele electorale, dacă examinarea lor 
prezintă un interes justifi cat.

Toate contestaţiile depuse de subiecţii implicaţi în 
alegeri sînt examinate în şedinţe publice. Comitetul 
electoral este obligat să informeze contestatarul cu 
privire la data şi locul de revizuire a plîngerii depuse. 

Legea electorală a Estoniei nu reglementea-
ză statutul observatorilor, acest lucru este pus 
pe seama Comitetului Electoral Naţional, care 
elaborează în acest sens Regulamentul privind 
statutul observatorilor. Observatorii acreditaţi au 
dreptul de a asista la toate operaţiunile electorale 
din ziua alegerilor. 

De exemplu, pe site găsim compartimentul des-
tinat administraţiei electorale, unde sînt plasate in-
formaţii cu privire la componenţa, structura CEC şi 
a organelor inferioare, regulamente de activitate, 
date de contact, compartimentul care cuprinde ho-
tărîrile adoptate de Comisie şi ordinele emise de 
conducerea Comisiei. La fel pe pagina-web ofi ci-
ală găsim o rubrică aparte „Planul strategic 2012-
2015”, „Mass-media”, precum şi o rubrică adresată 
special persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a face 
cît mai accesibilă pentru cetăţeni informaţia ce ţine 
de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, Comisia 
Electorală Centrală a Georgiei a pus la dispoziţie 
mai multe instrumente efi ciente, care asigură co-
municarea dintre administraţia electorală şi alegă-
tor: serviciul „On-line operator”, „On-line chat”, „Call 
Center” etc., prin intermediul cărora cetăţeanul 
poate oricînd obţine informaţia de care are nevo-
ie. În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală din 
Georgia foloseşte pe larg canalele moderne de co-
municare şi paginile de socializare.

5.3. Estonia
Estonia este o republică parlamentară, iar pute-

rea legislativă este exercitată de către Parlamentul 
unicameral (Riigikogu), ales pentru un mandat de 
patru ani. 

În Estonia toate tipurile de alegeri (în Riigikog, 
consiliile locale şi în Parlamentul European) se or-
ganizează în 12 circumscripţii electorale plurino-
minale. De la un scrutin la altul, acestea pot suferi 
modifi cări sub aspectul delimitării şi numerotării cir-
cumscripţiilor sau amplasării secţiilor de votare. În 
cazul în care intervin asemenea schimbări, organe-
le electorale sînt obligate să informeze publicul nu 
mai tîrziu de 5 zile înainte de alegeri.

Alegerile din Estonia sînt administrate de auto-
rităţi electorale de trei niveluri: Comitetul Naţional 
Electoral, comitetele electorale judeţene şi orăşe-
neşti, precum şi comitetele de circumscripţie. Comi-
tetul Naţional Electoral, comitetele electorale jude-
ţene şi orăşeneşti sînt organisme constituite pentru 
un mandat de 4 ani. Comitetul Naţional Electoral 
are în componenţa sa 7 membri, iar preşedintele 
şi vicepreşedintele sînt aleşi din rîndul membrilor. 
Membrii Comitetului Naţional Electoral nu activează 
permanent şi se întrunesc, de regulă, în şedinţe ad-
hoc. Comitetele electorale judeţene şi orăşeneşti 
sînt conduse de secretarul judeţului sau al oraşului 
şi au în componenţa lor pînă la 12 membri. Comi-
tetele de circumscripţie sînt organisme temporare, 
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Raportul Misiunii de observare OSCE/ODIHR 
care a monitorizat alegerile în Riigikogu (Parlamen-
tul) din 6 martie 2011 a specifi cat că alegerile s-au 
desfăşurat într-un mediu caracterizat prin respecta-
rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omu-
lui. Totodată,  toţi subiecţii implicaţi în alegeri şi-au 
exprimat încrederea în procesul general, inclusiv în 
votarea prin Internet. Astfel, organele electorale au 
manifestat imparţialitate şi s-au bucurat de un grad 
sporit de încredere.

Observatorii au înregistrat un nivel ridicat de în-
credere al profesionalismului, efi cienţei şi transpa-
renţei în administrarea alegerilor. 

Organele electorale, în general, au lucrat efi ci-
ent şi au respectat toate procedurile. Toate operaţi-
unile din ziua alegerilor au fost realizate într-un mod 
efi cient, ordonat şi transparent. OSCE / BIDDO a 
remarcat o strînsă conlucrare a comitetelor electo-
rale de circumscripţie cu administraţiile locale.

În acelaşi timp, misiunea de monitorizare a men-
ţionat în raportul său despre întîrzierea de două ore 
produsă în anunţarea rezultatelor alegerilor în Par-
lament din 6 martie 2011. Acest lucru a fost cauzat 
de defecţiunea sistemului informaţional. Comitetul 
Electoral Naţional a recurs la o soluţie temporară, 
anunţînd rezultatele alegerilor prin intermediul pagi-
nilor de socializare, totuşi acest lucru a scăzut nive-
lul de transparenţă al alegerilor. Comitetul Electoral 
Naţional nu a reuşit să aducă rezultatele la cunoş-
tinţă publică în timp util. Potenţialul de neîncredere 
şi îngrijorarea ar fi  fost atenuate dacă rezultatele 
alegerilor s-ar fi  afi şat imediat după numărare în in-
cinta secţiilor de votare.

5.4. Armenia
În Armenia sistemul organelor electorale este 

format din Comisia Electorală Centrală, comisiile 
electorale de circumscripţie şi comisiile electorale 
ale secţiilor de votare. Comisia Electorală Centrală 
şi comisiile electorale de circumscripţie îşi desfă-
şoară activitatea permanent sînt constituite fi ecare 
din 7 membri, mandatul lor este de 6 ani, atribuţiile 
membrilor Comisiei Electorale Centrale şi ai co-
misiilor electorale de circumscripţie fi ind exercitate 
pînă la stabilirea unei noi componenţe ale Comisi-
ei Electorale Centrale şi, respectiv, ale comisiilor 
electorale de circumscripţie (art. 40, 41 CE).

Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt de-
semnaţi de preşedintele ţării, trei fi ind numiţi la 
propunerea Apărătorului drepturilor omului din Re-
publica Armenia, doi – a preşedintelui Curţii de Ca-
saţie a Republicii Armenia şi doi – a preşedintelui 

În Estonia se atestă o conlucrare strînsă între 
administraţia electorală şi mass-media, care ofe-
ră alegătorilor informaţii pertinente şi necesare 
privind desfăşurarea alegerilor. Cu toate acestea, 
în legislaţia electorală a Estoniei, spre deosebire 
de alte ţări, nu există o autoritate autonomă care 
să aibă competenţa de a reglementa comporta-
mentul mass-mediei în campania electorală şi de 
a supraveghea respectarea acestor reguli de către 
mass-media.

Pentru a asigura un nivel înalt al educaţiei elec-
torale şi al transparenţei în alegeri, Comitetul Na-
ţional Electoral realizează campanii de informare şi 
educare a alegătorilor care constau în publicarea 
informaţiilor relevante în ziare, difuzarea spoturi-
lor audio şi video, inclusiv în limba rusă, tipărirea 
posterelor care descriu procedurile de votare etc. 
Totodată, Comitetul Naţional Electoral foloseşte pe 
larg diverse canale de comunicare, în special pagi-
nile de socializare: Facebook, YouTube şi Twitter.

Informaţia plasată pe pagina-web ofi cială a 
Comitetului Naţional Electoral este foarte vastă şi 
actualizată cu regularitate în limba estonă şi în lim-
ba engleză.

Site-ul Comitetului Electoral Naţional conţine 
o rubrică specială destinată alegătorilor „Informa-
ţii pentru alegători”. Aceasta este divizată în mai 
multe subrubrici, în care electoratul poate accesa 
informaţii referitoare la dreptul de vot, lista electo-
rală şi cardul alegătorului, despre circumscripţiile şi 
organele inferioare, totalizarea rezultatelor şi exa-
minarea contestaţiilor.

La fel site-ul conţine acte legislative privind 
modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, 
modalităţi de votare, date statistice referitoare la 
scrutinele desfăşurate anterior, date de contact ale 
organelor electorale inferioare etc.

Machetare_tipar.indd   50Machetare_tipar.indd   50 20.01.2014   11:43:2120.01.2014   11:43:21



BULETIN  INFORMATIV  NR. 11 51

termenele de modifi care a listelor electorale. Fieca-
re alegător poate primi, contra plată, de la autorita-
tea municipală o copie a listei electorale. Modifi că-
rile în listele electorale sînt efectuate cel tîrziu cu 5 
zile înainte de scrutin.

Observatorii naţionali şi internaţionali sînt acre-
ditaţi de către Comisia Electorală Centrală nu mai 
tîrziu de 10 zile înainte de alegeri.

În ziua alegerilor, comisiile electorale ale sec-
ţiilor de votare transmit comisiei electorale de cir-
cumscripţie, la fi ecare trei ore, informaţia privind 
mersul votării. Comisiile electorale de circumscrip-
ţie aduc la cunoştinţă publică informaţia primită şi 
o transmit Comisiei Electorale Centrale. Rezul-
tatele fi nale privind numărul alegătorilor care au 
participat la votare sînt publicate de Comisia Elec-
torală Centrală nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei 
următoare alegerilor.

Începînd cu ora 20.00, imediat ce votarea a luat 
sfîrşit, la fi ecare trei ore şi pînă la anunţarea rezul-
tatelor preliminare, în incinta CEC se efectuează 
transmisiunea în direct a şedinţelor Comisiei. 

Site-ul Comisiei Electorale Centrale a Repu-
blicii Armenia are o structură bine dezvoltată şi o 
interfaţă uşor accesibilă utilizatorilor. Astfel, pe pa-
gina-web ofi cială găsim informaţii şi date statisti-
ce privind scrutinele organizate anterior, legislaţie 
în domeniu, componenţa, structura şi competenţa 
Comisiei Electorale Centrale, datele de contact, ho-
tărîrile adoptate. Prin intermediul compartimentului 
„Centrul de informare” de pe pagina-web ofi cială, 

Baroului de Avocaţi al Republicii Armenia. Membrii 
comisiei electorale de circumscripţie sînt desemnaţi 
de Comisia Electorală Centrală, iar membrii comisi-
ilor electorale ale secţiilor de votare sînt desemnaţi 
cîte unul de partidele şi blocurile electorale care 
sînt reprezentate de fracţiuni în Adunarea Naţiona-
lă (Parlament) şi doi – de comisia electorală de cir-
cumscripţie corespunzătoare.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Co-
misiei Electorale Centrale se aleg de comisie din 
rîndul membrilor acesteia. Preşedinţii, vicepreşe-
dinţii şi secretarii comisiilor electorale de circum-
scripţie se aleg de comisia electorală de circum-
scripţie corespunzătoare din rîndul membrilor săi. 
Preşedinţii şi secretarii comisiilor electorale ale 
secţiilor de votare sînt desemnaţi prin decizie a co-
misiei electorale de circumscripţie respective din 
rîndul membrilor desemnaţi în comisie de partidele 
şi blocurile electorale care au fracţiuni în Adunarea 
Naţională. Numărul de preşedinţi şi secretari ai co-
misiilor electorale ale secţiilor de votare ce îi revine 
fi ecărui partid şi bloc electoral se stabileşte printr-o 
formulă specială, prevăzută la art. 41 alin. 5 din Co-
dul electoral al Republicii Armenia.

Membrul unui organ electoral ierarhic superior 
poate asista la orice şedinţă a organului electoral 
ierarhic inferior, inclusiv la operaţiunile electorale 
din ziua alegerilor.

În conformitate cu prevederile Codului electoral 
al Armeniei, toate activităţile de organizare şi desfă-
şurare a alegerilor sînt realizate într-un mod transpa-
rent. Toate deciziile comisiilor electorale, autorităţilor 
publice centrale şi locale, care ţin nemijlocit de pre-
gătirea şi desfăşurarea alegerilor, se publică în presa 
ofi cială în termen de 3 zile de la adoptarea lor.

La toate şedinţele organelor electorale şi la ope-
raţiunile electorale au dreptul să participe persoane 
de încredere, observatorii acreditaţi, reprezentanţii 
mass-media.

Comisia Electorală Centrală a Armeniei este 
obligată să informeze alegătorii despre constituirea 
secţiilor de votare, componenţa, adresa şi orarul 
de lucru al comisiilor electorale, despre procedurile 
de înregistrare a candidaţilor etc. Totodată, Comi-
sia, cu 3 zile înainte de ziua alegerii Preşedintelui 
Republicii şi a alegerilor pentru Adunarea Naţională, 
aduce la cunoştinţă publică numărul total de alegă-
tori din Republica Armenia.

Fiecare alegător poate lua cunoştinţă de listele 
electorale. Acestea sînt afi şate la secţiile de vota-
re, cu 40 zile înainte de alegeri. Împreună cu listele 
electorale, este afi şată şi informaţia privind modul şi 
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Din materialele analizate rezultă necesitatea 
găsirii şi aplicării unor instrumente şi mijloace de 
creştere a nivelului de trasparenţă în activitatea 
organelor electorale. Pe parcursul celor 15 ani de 
activitate permanentă, Comisia Electorală Centrală 
s-a afi rmat ca o instituţie modernă, deschisă, trans-
parentă şi profesionistă şi a creat condiţii prielnice 
pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, 
fapt menţionat şi în rapoartele misiunilor de moni-
torizare. Deoarece organele electorale de nivel in-
ferior în Republica Moldova se constituie doar în 
perioada desfăşurării alegerilor şi au o capacitate 
tehnică necorespunzătoare, acestea întîmpină difi -
cultăţi în asigurarea unui nivel înalt de transparenţă 
a activităţii desfăşurate. 

În acest context, mai jos vom prezenta unele 
recomandări de îmbunătăţire a situaţiei curente şi 
propuneri de soluţionare a problemelor întîlnite de 
organele electorale inferioare în asigurarea unui ni-
vel înalt de transparenţă:

1. Identifi carea unor instrumente care să asi-
gure o comunicare mai efi cientă între orga-
nele electorale de toate nivelurile, astfel încît 
informaţiile cu privire la organizarea, desfă-
şurarea şi totalizarea alegerilor să fi e aduse 
la cunoştinţă publică fără tergiversări.

2. Elaborarea unui Cod de conduită a funcţio-
narului electoral care va stabili anumite obli-
gaţii şi responsabilităţi faţă de funcţionarul 
electoral, acesta fi ind obligat să-l semneze 
imediat ce a  devenit membru al organului 
electoral.

3. Identifi carea şi stabilirea unor pîrghii efi ciente 
pentru o colaborare constructivă între organe-
le electorale inferioare şi reprezentanţii con-
curenţilor electorali, societăţii civile şi mass-
media. În special, este absolut necesar ca un 
organ electoral să aibă o legătură durabilă cu 
mass-media, care să asigure jurnaliştilor un 
acces direct la toate informaţiile privind activi-
tatea desfăşurată de organul electoral.

4. De acordat o atenţie sporită instruirii func-
ţionarilor electorali, deoarece profesionalis-
mul oamenilor care organizează şi desfă-
şoară alegeri este o garanţie a unui proces 
electoral transparent şi, totodată, de com-
pletat aceste instruiri cu tematica „Trans-
parenţa în activitatea organelor electorale”, 
în cadrul căreia funcţionarii electorali vor fi  
informaţi despre mijloacele şi procedeele 
menite să asigure un nivel înalt de transpa-
renţă în alegeri. 

alegătorii pot accesa rapid planurile de acţiuni, di-
verse rapoarte analitice şi articolele informaţionale 
privind activitatea desfăşurată de CEC, manuale 
elaborate de CEC, precum şi altă informaţie utilă. 
E de remarcat faptul că site-ul ofi cial al Comisiei 
Electorale Centrale  din Armenia  are o rubrică spe-
cială „Registrul alegătorilor”, unde orice persoană 
cu drept de vot poate verifi ca dacă este sau nu 
încrisă în lista electorală, adresa secţiei de votare 
la care urmează să meargă pentru a-şi exercita 
votul. Acest lucru contribuie considerabil la creşte-
rea credibilităţii în activitatea autorităţii electorale. 

6. Defi nirea problemei 
Formularea obiectivului cuprins în Planul stra-

tegic de a efectua un studiu în vederea identifi cării 
problemelor de transparenţă în activitatea organe-
lor electorale şi a soluţiilor potrivite s-a bazat pe re-
zultatele rapoartelor de analiză postelectorală, fo-
cus-grupurilor organizate cu funcţionarii electorali, 
rapoartelor privind instruirea funcţionarilor electorali 
din teritoriu, desfăşurată în anii 2011-2013 şi a celor 
de monitorizare a alegerilor.

Rezultatele analizelor efectuate au permis de-
terminarea următoarelor probleme: 

1. Capacitate tehnică nesatisfăcătoare a orga-
nelor electorale inferioare, care reduce consi-
derabil din transparenţa activităţii acestora;

2. Lipsa resurselor fi nanciare şi umane nece-
sare pentru asigurarea unui nivel înalt al 
transparenţei funcţionale a organelor electo-
rale inferioare;

3. Comunicare defectuoasă între organele 
electorale inferioare şi Comisia Electorală 
Centrală;

4. Conlucrare inefi cientă între organele electo-
rale inferioare şi reprezentanţii concurenţilor 
electorali şi mass-media;

5. Lipsa suportului logistic corespunzător.

7. Concluzii şi recomandări
Alegerile libere şi corecte sînt esenţiale pentru 

funcţionarea efi cientă a statului. Astfel, toate ac-
tivităţile desfăşurate şi comportamentul actorilor 
electorali trebuie să fi e realizate cu respectarea 
principiului transparenţei. Deschiderea manifesta-
tă de către toţi participanţii la procesul electoral 
este o garanţie a respectării regulilor jocului demo-
cratic care consolidează indubitabil încrederea pu-
blicului în autoritatea electorală şi corectitudinea 
operaţiunilor tehnice specifi ce unui scrutin.
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Comisiei www.cec.md, precum şi crearea 
unei rubrici speciale, destinată alegerilor din 
circumscripţia electorală corespunzătoare. 
Acest lucru va consolida relaţiile de colabo-
rare dintre organele electorale şi autorităţile 
locale, va contribui la facilitarea informării 
funcţionarilor publici şi electorali din teritoriu, 
dar şi a cetăţenilor, totodată, avînd şi rolul de 
creştere a nivelului de transparenţă în activi-
tatea organelor electorale. Pînă la începutul 
anului 2013, bannerul CEC a fost plasat pe 
12 site-uri ale consiliilor raionale.

11. După cum am menţionat mai sus, site-ul 
Comisiei Electorale Centrale necesită a fi  
restructurat pentru a oferi tuturor celor in-
teresaţi un acces cît mai rapid la informa-
ţia solicitată. În mare parte, necesită a fi  
revăzute toate rubricile paginii-web ofi ciale 
a Comisiei, în special compartimentul „Ale-
geri locale noi”. Ajustarea acestuia va faci-
lita accesul rapid la informaţii, simplifi cînd 
identifi carea categoriei necesare. În cazul 
desfăşurării alegerilor locale noi în cîteva 
localităţi, separarea materialelor publica-
te pe categorii este indispensabilă, pentru 
că volumul mare a informaţiei face difi cilă 
separarea urmăririi mersului alegerilor. Sis-
tematizarea informaţiei va contribui la ac-
cesarea mai frecventă a publicului larg a 
informaţiei de pe pagina ofi cială a Comisiei 
Electorale Centrale şi, totodată, va contri-
bui la educaţie civică prin crearea posibili-
tăţii de a deduce logic treptele desfăşurării 
procesului electoral.  Mai jos, prezentăm un 
model de structurare a informaţiei conţinute 
în compartimentul „Alegeri locale noi”.

5. Modifi carea Codului electoral prin introduce-
rea unei noi reglementări care să stabilească 
un termen-limită pentru înlocuirea membrilor 
birourilor electorale, astfel încît să fi e preve-
nită fl uctuaţia cadrelor electorale, iar organul 
electoral să-şi desfăşoare activitatea într-un 
mod continuu şi transparent.

6. Implementarea unor proceduri care vor fa-
cilita conlucrarea dintre organele, consiliile 
şi birourile electorale şi vor responsabiliza 
autorităţile administraţiei publice locale în 
vederea oferirii suportului logistic necesar 
organelor electorale.

7. Confecţionarea de către CEC a unor plăcu-
ţe standardizate,  care urmează a fi  afi şate 
pe frontispiciul clădirilor corespunzătoare şi 
care conţin inscripţiile privind denumirea or-
ganului electoral, numărul, adresa, numărul 
secţiei de votare etc.

8. Implementarea completă a SIAS „Alegeri”, 
inclusiv defi nitivarea şi punerea în practică a 
aplicaţiei care va permite alegătorului să-şi 
verifi ce on-line datele sale personale conţi-
nute în lista electorală.

9. Diversifi carea canalelor de comunicare utili-
zate de către organele electorale inferioare 
pentru a asigura un acces mai rapid la infor-
maţiile de interes public, necesare alegăto-
rilor la fi ecare etapă a procesului electoral 
(pagini de socializare, linie fi erbinte, on-line 
chat etc.).

10. Plasarea pe paginile-web ofi ciale ale tutu-
ror autorităţilor administraţiei publice locale 
de niv. II a bannerului on-line al Comisiei 
Electorale Centrale, utilizarea căruia ar per-
mite accesarea directă a paginii ofi ciale a 

Rubrica 1 Rubrica 2 Rubrica 3 Categorii Notă
Denumirea 
localităţii

Hotărîrile Comisiei 
Electorale Centrale

Data alegerilor şi
consiliile electorale 
de circumscripţie 
electorale

Hotărîre cu privire la stabilirea datei ale-
gerilor locale noi;
Hotărîre cu privire la constituirea Consiliu-
lui electoral de circumscripţie electorală;
Hotătrîre cu privire la aprobarea Pro-
gramului calendaristic pentru rea-
lizarea acţiunilor de organizare şi 
desfăşurare a alegerilor locale noi;
Hotărîre cu privire la dizolvarea consili-
ilor electorale de circumscripţie şi a bi-
rourilor electorale ale secţiilor de votare;
Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliu-
lui electoral de circumscripţie şi a birouri-
lor electorale ale secţiilor de votare.
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Degrevare şi fi nanţe Hotărîre cu privire la stabilirea plafo-
nului mijloacelor fi nanciare ce pot fi  
virate în fondul electoral al concuren-
tului electoral la alegerile locale noi;
Hotărîre cu privire la confi rmarea persoa-
nelor responsabile de fi nanţe (trezorieri) 
din partea partidelor politice pe perioada 
campaniei electorale pentru organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor locale noi;
Hotărîre cu privire la raportul fi nanciar pri-
vind veniturile şi cheltuielile concurenţilor.

Monitorizarea 
alegerilor 

Hotărîre cu privire la acreditarea obser-
vatorilor.

Tirajul documentelor 
electorale şi buletinele 
de vot

Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor 
preliminare privind stabilirea tirajului do-
cumentelor electorale pentru organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor locale noi;
Hotărîre cu privire la aprobarea textului 
buletinelor de vot; Hotărîre cu privire la 
tipărirea buletinelor de vot.

Organele 
ierarhic inferioare

Hotărîri cu privire la constituirea secţiilor 
de votare;
Procesele-verbale scanate.

Concurenţii
electorali

Modele de documente pentru partide, 
organizaţii social-politice, blocuri elec-
torale (formaţiuni politice) şi candida-
ţii independenţi la alegerile locale noi;
Candidaţi la funcţia de primar şi consilier;
Cerinţe pentru înregistrarea concurenţi-
lor electorali.

Circulare

Contestaţii Hotărîri cu privire la contestaţiile 
concurenţilor electorali.

Totalizarea rezultate-
lor alegerilor

Hotărîre cu privire la totalizarea 
rezultatelor votării.

Modele de docu-
mente

Se va da link-
ul care va 
redirecţiona 
spre setul de 
documente 
comun pentru 
toate scrutine-
le electorale
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Tel.: 022 44-00-91
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
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