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Comisia Electorală Centrală şi-a desfăşurat ac-
tivitatea conform Planului de activitate a Comisiei 
Electorale Centrale pentru anul 2010, aprobat prin 
hotărîrea nr. 3033 din 15 decembrie 2009. Planul 
a prevăzut revizuirea cadrului normativ al Comi-
siei Electorale Centrale în vederea perfecţionării 
procedurilor electorale; ajustarea Regulamentelor 
şi Instrucţiunilor CEC la practica electorală şi la 
noile modificări ale Codului electoral; elaborarea 
Regulamentului privind procedura de soluţionare 
a contestaţiilor în perioada electorală; elaborarea 
unui studiu privind oportunitatea amendării Legii 
privind administraţia publică locală şi a Legii privind 
statutul alesului local în ceea ce priveşte vacanţa 
funcţiei de primar şi anunţarea alegerilor noi; for-
mularea propunerilor de modificare a legislaţiei în 
acest sens; elaborarea Instrucţiunii cu privire la în-
tocmirea, verificarea şi utilizarea listelor electorale; 
avizarea proiectelor de acte normative şi legislati-
ve remise de către Parlament şi autorităţile publice 
centrale; studierea comentariilor şi recomandărilor 
organismelor internaţionale din domeniul electoral 
şi a literaturii de specialitate în vederea îmbunătăţi-
rii cunoştinţelor de drept electoral etc.

Un loc aparte în activitatea CEC revine pregătirii 
şedinţelor Comisiei şi asigurarea controlului asupra 
executării hotărîrilor adoptate. 

În primul semestru au avut loc 16 şedinţe, la 
care s-au adoptat 207 hotărîri. Mersul şedinţelor a 
fost consemnat în  procese-verbale. De menţionat 

ActivitAteA comisiei electorAle centrAle
în semestrul i Al Anului 2010

Eugeniu Ştirbu,
preşedinte al Comisiei Electorale Centrale

că toate hotărîrile au fost plasate pe site-ul CEC în 
ziua imediat următoare.

În perioada menţionată, au fost desfăşurate ale-
geri locale noi ale primarilor în 15 localităţi. A fost 
elaborat un Program calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind or-
ganizarea alegerilor locale noi pentru funcţia de pri-
mar în aceste localităţi şi exercitat controlul asupra 
executării în termen a acţiunilor respective. Pentru 
membrii consiliilor electorale s-a organizat un se-
minar, la care le-au fost distribuite toate documen-
tele necesare organizării şi desfăşurării alegerilor. 
De asemenea, au fost acordate consultaţii, pe tot 
parcursul perioadei electorale, privind procedurile 
electorale atît funcţionarilor electorali, autorităţilor 
administraţiei publice locale, partidelor politice, cît 
şi altor persoane interesate.

La scrutin au participat 75 de concurenţi, din-
tre care: 14 din partea Partidului Democrat din 
Moldova, 10 din partea Partidului Comuniştilor din 
Republica Moldova, 10 din partea Partidului Libe-
ral Democrat din Moldova, 9 din partea Partidului 
Politic „Partidul Liberal”,  8 din partea Partidului Po-
litic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, 6 din partea 
Partidului „Moldova Unită-Единая Молдова”, 6 din 
partea Partidului „Mişcarea „Acţiunea Europeană”, 
2 din partea Partidului Popular Creştin Democrat, 
1 din partea Partidului Social Democrat,  1 din par-
tea Mişcării social-politice „Forţa Nouă”, precum şi 
8 candidaţi independenţi.

La 16 mai au fost aleşi primarii în 7 din 15 loca-
lităţi:  s. Floreni, r-nul Anenii Noi (PL), s. Vişniovca, 
r-nul Cantemir (PCRM), s. Hansca, r-nul Ialoveni 
(PLDM), s. Roşcani, r-nul Străşeni (PDM), com. Al-
bota de Sus, r-nul Taraclia (PCRM), satele Congaz 
şi Copceac, UTA Găgăuzia (PCRM).

În turul doi de scrutin, fixat pentru 30 mai cu-
rent, au concurat 16 candidaţi, după cum urmează: 
PLDM – 4 candidaţi, PL - 3, PDM - 3, PCRM - 2, 
AMN - 1, MAE - 1 şi 2 candidaţi independenţi. 

După turul doi de scrutin au fost aleşi primarii în 
toate localităţile: com. Selişte, r-nul Orhei (PLDM), 
or. Sîngera, mun. Chişinău (PL), com. Cărpineni, 
r-nul Hînceşti, com. Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni, s. 
Şestaci, r-nul Şoldăneşti (PDM), or. Floreşti, r-nul 
Floreşti (PCRM) şi 2 candidaţi independenţi în s. 
Beleavinţi, r-nul Briceni şi com. Ciolacu Nou, r-nul 
Făleşti.

În data de 21 aprilie 2010, Comisia Electorală 
Centrală a organizat Conferinţa internaţională „No-
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ile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor elec-
torale. Evoluţii şi perspective”, la care au participat 
conducerea de vîrf a Ţării, şefi ai misiunilor diplo-
matice acreditate la Chişinău, oficiali electorali din 
alte state (România, Azerbaidjan, Bosnia şi Her-
zegovina), reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale 
şi internaţionale cu atribuţii în domeniul electoral, 
deputaţi, miniştri, experţi din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale. În organizarea Conferinţei, CEC a 
colaborat cu proiectul PNUD Moldova/UE „Suport 
electoral pentru Moldova” şi IFES Moldova. 

Conferinţa se încadrează în eforturile Comisiei 
Electorale Centrale de a elabora şi a implementa 
Registrul electronic al alegătorilor ca primă etapă a 
Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Ale-
geri”. Registrul este principalul instrument pentru 
elaborarea corectă şi veridică a listelor electorale, 
un mecanism pentru evitarea eventualelor votări 
duble.

Scopul Conferinţei a fost schimbul de informaţii 
şi experienţă privind noile tehnologii în crearea şi 
utilizarea listelor electorale. Acest eveniment a ofe-
rit o platformă favorabilă de discuţii asupra modali-
tăţilor de perfecţionare a listelor electorale folosite 
în Republica Moldova şi în alte ţări.

În vederea executării Legii nr. 101-XVI din 15 
mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului infor-
maţional automatizat de stat “Alegeri”,  Comisia 
Electorală Centrală a desfăşurat un proiect-pilot de 
testare a unor module ale acestui sistem în circum-
scripţia electorală orăşenească Sîngera nr. 4 din 
municipiul Chişinău (oraşul Sîngera, satele Dobro-
gea şi Revaca) la alegerile locale noi ale primarului 
din 16 mai 2010, testarea fiind reluată şi la turul doi 
din 30 mai.

S-a testat blocul de funcţii “Lista electorală”. 
În cadrul testării, calculatoarele de la birourile re-
spective au fost conectate prin internet la serverul 
de date al CEC, respectiv cu Registrul de Stat al 
Populaţiei. În ziua alegerilor, sistemul a funcţionat 
bine, majoritatea problemelor apărute nu au avut o 
legătură directă cu el. 

Comisia Electorală Centrală a realizat o campa-
nie de informare privind implementarea Registrului, 
a prezentat corpului diplomatic din Republica Mol-
dova, societăţii civile, mass-media proiectul-pilot 
implementat numit „Registrul electronic al alegăto-
rilor şi I-voting-ul”. S-a organizat un seminar pentru 
observatorii acreditaţi şi jurnaliştii care doreau să 
reflecte ziua alegerilor în or. Sîngera cu tema: „Tes-
tarea  Registrului electronic al alegătorilor şi testa-
rea votării electronice la 16 mai 2010”. 

CEC, cu suportul proiectul PNUD Moldova/UE 
„Suport electoral pentru Moldova”, a editat culege-
rile trilingve ale materialelor conferinţelor interna-
ţionale „Managementul proceselor electorale din 
Republica Moldova. Evoluţii şi perspective”, desfă-
şurată la 2-3 noiembrie 2009, şi „Noile tehnologii în 
formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi 
perspective”, desfăşurată la 21 aprilie a. c.

A devenit deja o tradiţie ca în prima zi de joi din 
luna februarie să organizăm „Ziua Internaţională a 
Alegerilor”, care şi de data aceasta s-a bucurat de 
succes. Evenimentul a fost pe larg mediatizat. 

Pentru sărbătorirea acestei zile, CEC a colabo-
rat cu Ministerul Educaţiei, IPNA Compania Publică 
„Teleradio-Moldova” şi Parlamentul Tinerilor. Astfel, 
la iniţiativa Comisiei, în perioada 2-4 februarie 2010, 
Teleradio-Moldova a difuzat în direct o emisiune te-
levizată şi 3 radiofonice cu participarea conducerii 
CEC. Subiectele discutate s-au axat pe: importan-
ţa participării tinerilor la alegeri; istoricul procesului 
electoral din Republica Moldova; tehnologiile in-
formaţionale în domeniul electoral; informatizarea 
procesului electoral ş.a. La emisiuni au participat şi 
reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi alte per-
soane oficiale. 

La propunerea CEC, Ministerul Educaţiei a or-
ganizat, în 19 instituţii de învăţămînt superior şi 23 
de colegii, o serie de activităţi tematice (conferinţe, 
seminare, prelegeri, expoziţii de carte, mese rotun-
de, întîlniri cu deputaţii etc.). Membrii CEC au par-
ticipat la 4 mese rotunde organizate de universităţi, 
avînd ca teme de discuţie: „Alegerile – un proces 
al consolidării democraţiei în lume”, „Finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electorale”, „Ziua 
Internaţională a Alegerilor”, „Procesul electoral din 
Republica Moldova”.

Au fost elaborate materiale instructiv-educative 
pe care le-a recomandat profesorilor în procesul 
desfăşurării acţiunii. Materialele au fost plasate pe 
site-urile www.cec.md şi www.edu.md, astfel facilit-
înd accesul instituţiilor de învăţămînt la informaţia 
propusă. 

O altă acţiune, organizată cu prilejul acestei săr-
bători, a fost simularea unui referendum la Liceul Te-
oretic „Vasile Alecsandri” din mun. Chişinău, acesta 
fiind un exerciţiu non-politic şi educativ. Pentru des-
făşurarea „referendumului” au fost instruiţi de către 
Comisia Electorală Centrală 9 elevi, care au con-
stituit biroul electoral al secţiei de votare. Alegerile 
au fost monitorizate de către şase observatori (cîte 
doi din partea fiecărei „formaţiuni” şi doi din partea 
profesorilor). În cadrul campaniei electorale, două 
„formaţiuni”, constituite din liceeni – Partidul Optimi-
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zării Instruirii şi Partidul Celor Inteligenţi, şi-au pro-
movat ideile şi poziţia vizavi de întrebarea supusă 
referendumului: Sînteţi de acord ca programul de 
învăţămînt să includă mai multe activităţi practice şi 
mai puţină teorie?  „Partidele” au desfăşurat agita-
ţie electorală, au elaborat şi plasat afişaj electoral, 
au participat la dezbateri. Pe tot parcursul votării au 
fost respectate prevederile Codului electoral privind 
atribuţiile şi responsabilităţile membrilor birourilor 
electorale, drepturile şi obligaţiile observatorilor. 
La urne s-au prezentat 63% din cei peste 600 de 
alegători-elevi, votarea fiind mediatizată şi de că-
tre mijloacele de informare în masă din Republica 
Moldova. 

A fost prelungită colaborarea cu instituţiile admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţiile 
neguvernamentale calificate în vederea organizării 
activităţilor de educaţie civică.

CEC acordă mare importanţă colaborării cu or-
ganismele internaţionale în vederea implementării 
reformelor electorale.

Comisia Electorală Centrală şi Fundaţia Inter-
naţională pentru Sisteme Electorale (IFES), confir-
mîndu-şi dorinţa de a continua relaţiile de coopera-
re, bună-credinţă şi prietenie dintre ele, au semnat 
un acord de colaborare în domeniul alegerilor, con-
venind să colaboreze în ceea ce priveşte: 

listele electorale şi gestionarea procesului - 
de actualizare a datelor din Registrul alegă-
torilor;   
instruirea funcţionarilor electorali de toate - 
nivelurile;
procesul de planificare strategică; - 
susţinerea reformelor cadrului juridic;- 
educaţia civică a alegătorilor;- 
protejarea drepturilor electorale constituţio-- 
nale ale cetăţenilor.

Acest Acord ridică la un nivel superior relaţiile 
de colaborare dintre CEC şi IFES. 

Comisia Electorală Centrală cu asistenţa Re-
prezentanţei IFES din Moldova a organizat şi des-
făşurat pînă în prezent mai multe training-uri pentru 
funcţionarii electorali de toate nivelurile, au fost ela-
borate împreună o serie de materiale didactice fo-
losite în cursul instruirilor şi a fost început procesul 
de planificare strategică. 

În perioada de referinţă au fost pregătite mate-
riale pentru deplasările delegaţiilor CEC în vederea 
monitorizării alegerilor în alte state, participării la 
conferinţe şi seminare şi schimbului de experienţă.

Cooperăm în continuare cu ACEEEO pentru 
Crearea Centrului de informare regional în dome-
niul alegerilor.  

Conducerea Comisiei Electorale Centrale a 
avut întrevederi de lucru cu experţi din cadrul Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei, IFES 
referitor la modificarea Codului electoral. 

În cadrul lor au fost prezentate principalele mo-
dificări şi completări la legislaţia electorală, înain-
tate de Comisia Electorală Centrală Parlamentu-
lui şi Guvernului. Acestea vizează implementarea 
Registrului electronic al alegătorilor, crearea unui 
Centru de instruire continuă în domeniul electoral 
şi îmbunătăţirea modalităţilor de soluţionare a con-
testaţiilor. Au fost expuse chestiunile problematice 
sau neclare din proiectul existent de modificare a 
Codului electoral. 

Conducerea CEC a subliniat necesitatea res-
pectării recomandărilor Comisiei de la Veneţia, in-
clusiv Codul bunelor practici în materie electorală 
în procesul de reformă a legislaţiei electorale din 
Republica Moldova. 

În perioada de referinţă au fost elaborate avize 
la următoarele proiecte de acte normative remise 
Comisiei:

-  2 avize privind modificarea şi completarea 
Codului electoral;

-  proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la 
aprobarea Planului naţional de acţiuni în do-
meniul drepturilor omului pentru anii 2010-
2013;

-  proiectul Instrucţiunii privind ordinea de exe-
cutare a lucrărilor de perfectare a legitimaţi-
ilor aleşilor locali şi a proiectului contractului 
de antrepriză.

Au fost elaborate opinii şi comentarii asupra 
Rapoartelor sau constatărilor legate de realizarea 
Planului de acţiuni RM-UE;

Au fost înaintate Parlamentului propuneri de 
modificare şi completare a Codului electoral şi a Le-
gii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele 
de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. 
În cazul ultimei legi, propunerile au fost remise şi 
Ministerului Justiţiei. 

CEC, în comun cu Comisia parlamentară speci-
ală pentru perfecţionarea cadrului legislativ electo-
ral, a organizat prezentarea publică a proiectului de 
modificare a Codului electoral, colaboratorii CEC 
au participat activ la dezbaterile publice organiza-
te de Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte 
asupra acestui proiect.

În domeniul relaţiilor externe, au fost efectuate 
următoarele deplasări: 

secretarul CEC, dl Iurie Ciocan, în Oslo - 
(Norvegia), unde la 18-19 martie  2010 s-a 
desfăşurat un atelier de lucru pe tema „Mo-
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nitorizarea alegerilor cu aplicarea tehnologi-
ilor electronice” sub egida Ministerului Dez-
voltării Administraţiei Locale şi Regionale din 
această ţară;
vicepreşedintele CEC, dna Renata Lapti, la - 
Geneva (Elveţia) în data de 9 şi 10 martie 
2010 la conferinţa „Migraţie şi transnaţiona-
lism. Oportunităţi şi provocări”, desfăşurat de 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie;
secretarul CEC, dl Iurie Ciocan, în Marea - 
Britanie pentru observarea alegerilor din 6 
mai 2010 (invitaţie remisă de Ministerul de 
Externe al Marii Britanii);
preşedintele CEC, dl Eugeniu Ştirbu, secre-- 
tarul CEC, dl Iurie Ciocan, membrul CEC, 
dl Nicolae Gîrbu şi dl Corneliu Pasat, con-
sultant superior, Secţia educaţie civică, trai-
ning-uri şi secretariat, la seminarul cu tema 
„Votarea peste hotarele ţării”, organizat de 
către Autoritatea Electorală Permanentă a 
României împreună cu Organizaţia Naţiu-
nilor Unite (7-8 iunie), la seminarul cu tema 
„Calitatea  listelor electorale în democraţii-
le în tranziţie” (9 iunie) şi la şedinţa Biroului 
Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa (10 iunie), organizate de ACE-
EEO şi Autoritatea Electorală Permanentă a 
României. Toate cele trei evenimente s-au 
desfăşurat la Bucureşti (România);
preşedintele CEC, dl Eugeniu Ştirbu, mem-- 
brul CEC, dl Victor Kosteţki, la monitoriza-
rea alegerilor prezidenţiale din Republica 
Polonă din 20 iunie 2010 (invitaţie remisă de 
Comisia Electorală Naţională a Republicii 
Polone).

În această perioadă au avut loc mai multe în-
trevederi ale membrilor CEC cu reprezentanţi ai: 
Consiliului Europei, PNUD şi OSCE/ODIHR, Or-
ganizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. La solici-

tarea OSCE, a avut loc o întrevedere cu consilierii 
în problemele migraţiei şi în domeniul drepturilor 
omului. 

A fost organizat un atelier de planificare strategi-
că a CEC pentru anii 2010-2013, la care au partici-
pat reprezentanţii Consiliului Europei, Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţiune, PNUD, IFES.

În domeniul managementului resurselor umane, 
au fost stabilite obiectivele şi indicatorii de perfor-
manţă ai funcţionarilor publici din cadrul aparatului 
CEC pentru anul 2010; a fost efectuată procedura 
de evaluare a performanţelor profesionale ale co-
laboratorilor; a fost elaborat Ghidul noului angajat, 
conform prevederilor Regulamentului cu privire la 
perioada de probă pentru funcţionarul public debu-
tant, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 201 din 
02.03.2009 etc.

A fost asigurată desfăşurarea procedurilor lega-
le privind anunţarea funcţiilor publice vacante şi a 
condiţiilor de concurs, au fost angajaţi prin concurs 
3 funcţionari în aparatul CEC.

Conform unui plan, se efectuează perfecţiona-
rea colaboratorilor aparatului CEC. Au fost organi-
zate: studierea aprofundată a legislaţiei electorale, 
inclusiv a practicilor internaţionale, 

În perioada 29 martie-2 aprilie 2010, CEC, îm-
preună cu PNUD Moldova, a desfăşurat un curs in-
ternaţional de administrare electorală BRIDGE cu 
tema „Planificarea strategică şi financiară”. De in-
struire au beneficiat 7 funcţionari ai aparatului CEC, 
6 reprezentanţi ai administraţiei publice locale (APL) 
şi două persoane din partea IFES. Totodată, trei re-
prezentanţi CEC, care au participat la elaborarea şi 
desfăşurarea cursului, au primit acreditare deplină 
în calitate de formator BRIDGE.

Săptămînal la şedinţele de lucru în cadrul sec-
ţiilor şi direcţiilor se analizează activitatea curentă 
şi cea de perspectivă a colaboratorilor aparatului 
CEC.
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Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldo-
va a preluat preşedinţia Asociaţiei Oficialilor Electo-
rali din Europa (ACEEEO) în urma votului statelor 
membre în cadrul conferinţei anuale organizate la 
Erevan (Armenia), desfăşurată în perioada 3-5 sep-
tembrie 2009. 

În acest context, la Chişinău urma să se desfă-
şoare în perioada 22-23 aprilie curent două şedinţe 
de lucru închise şi anume – întrunirea partenerilor 
proiectului „Perfectarea calitativă a listelor electora-
le în democraţiile în tranziţie” şi Adunarea Biroului 
Executiv al ACEEEO.

Totodată, fiind conştienţi de importanţa calităţii 
listelor electorale pentru desfăşurarea unor alegeri 
libere şi corecte şi avînd în vedere problemele cu 
care s-au confruntat organele electorale şi autorită-
ţile administraţiei publice locale în procesul de pre-
gătire şi utilizare a acestor liste în alegerile trecute, 
Comisia Electorală Centrală şi-a propus să desfă-
şoare la 21 aprilie curent şi o conferinţă internaţio-
nală cu tema “Noile tehnologii utilizate în formarea 
şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspecti-
ve”. Tematica formulată în aşa mod este foarte ac-
tuală şi utilă pentru Republica Moldova în contextul 
implementării Registrului electronic al alegătorilor şi 

Conferinţa internaţională 
„noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor eleCtorale. 

evoluţii şi perspeCtive”

Iurie Ciocan,
doctor în ştiinţe politice,

secretar al Comisiei Electorale Centrale

ca proiect de viitor utilizarea votării electronice şi 
prin intermediul internetului. 

Pe lîngă membrii Comisiei Electorale Centrale 
şi funcţionarii aparatului, la eveniment şi-au anunţat 
participarea conducerea de vîrf a statului, şefi de 
misiuni diplomatice acreditate la Chişinău, oficiali 
electorali din 14 state din Europa şi Asia, repre-
zentanţi ai organizaţiilor naţionale şi internaţionale 
cu atribuţii în domeniul electoral (OSCE/ODIHR, 
Consiliul Europei, grupul-ţintă comun CE-PNUD, 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune, CSI, 
ACEEEO), deputaţi, miniştri, experţi din cadrul or-
ganizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai ad-
ministraţiei publice centrale şi locale.

În paralel cu activităţile sus-menţionate, comisia 
a invitat reprezentanţii a peste 40 de companii in-
ternaţionale de profil pentru a participa la expoziţia 
tematică internaţională „Tehnologii şi echipamente 
utilizate în procesul electoral”.

În organizarea evenimentelor descrise mai sus, 
CEC a colaborat cu ACEEEO, proiectul PNUD Mol-
dova/UE „Suport electoral pentru Moldova” şi IFES 
Moldova.

Din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile şi 
ca urmare a închiderii spaţiului aerian din Europa, 
o serie de invitaţi nu au avut posibilitatea să ajun-
gă la Chişinău şi Comisia Electorală Centrală a fost 
nevoită să amîne desfăşurarea celor două şedinţe 
ACEEEO preconizate pentru perioada 22-23 aprilie 
şi să anuleze organizarea expoziţiei internaţionale. 

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în for-
marea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi per-
spective” a avut loc, cum şi a fost planificat, la data 
de 21 aprilie curent, la Leogrand Hotel&Convention 
Center, mun. Chişinău. Cu toate că o parte din de-
legaţii străini nu au avut posibilitatea să participe, 
evenimentul a reuşit să-şi atingă scopurile propuse 
şi a constituit un succes, dovadă fiind mesajele de 
mulţumire, aprecierile pozitive date de către partici-
panţi, interesul de care au dat dovadă reprezentanţii 
autorităţilor locale şi ai instituţiilor internaţionale din 
Moldova şi experienţa bogată pe care a acumulat-o 
Comisia Electorală Centrală. Totodată, conferinţa 
a fost pe larg mediatizată în presa locală, la acest 
eveniment fiind prezenţi circa 20 de reprezentanţi 
ai mass-media.

Evenimentul dat se încadrează în eforturile co-
misiei de a elabora şi implementa Registrul electro-
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nic al Alegătorilor ca prima etapă a Sistemului Infor-
maţional Automatizat de Stat „Alegeri”. De menţio-
nat că implementarea acestor proiecte reprezintă 
principalul instrument pentru întocmirea corectă şi 
veridică a listelor electorale, un mecanism pentru 
evitarea eventualelor duble votări, precum şi pentru 
soluţionarea problemei votării cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotarele ţării.

Scopul Conferinţei a fost elucidarea rolului noilor 
tehnologii în crearea şi utilizarea listelor electorale, 
evenimentul oferind o platformă favorabilă de discu-
ţii în ceea ce priveşte modalităţile de perfecţi-onare 
a listelor electorale folosite în Republica Moldova 
şi în lume, corelarea activităţilor tuturor autorităţilor 
moldoveneşti pentru atingerea acestui deziderat. 
Totodată, evenimentul a reprezentat o oportunita-
te de a prezenta Republica Moldova, preocupările 
sale şi realizările de pînă acum în domeniul men-
ţionat partenerilor străini. Aşa cum implementarea 
noilor tehnologii în domeniul electoral reprezintă un 
proces nou, complicat şi destul de costisitor, Co-
misia Electorală Centrală mizează în continuare pe 
asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare, a Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 
Electorale, a Consiliului Europei, Comisiei Europe-
ne etc.

După cuvintele de salut din partea oficialităţi-
lor şi a organizatorilor, a urmat o sesiune la care 
reprezentanţii autorităţilor din Moldova (Comisia 
Electorală Centrală, ÎS „CRIS Registru”, Ministe-
rul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al 
Republicii Moldova şi reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale) au prezentat experienţa lor în întoc-
mirea şi utilizarea listelor electorale cu accent pe 
folosirea noilor tehnologii informaţionale. În special 
s-a vorbit despre Legea nr. 101 cu privire la Siste-
mul informaţional de stat “Alegeri” şi implementarea 
primului modul al acestui sistem – Registrul electro-
nic al alegătorilor. Proiecte-pilot ale acestui registru 
au fost implementate anterior cu suportul PNUD, în 
cadrul alegerilor noi în mai multe localităţi din Re-
publica Moldova. 

În partea a doua a conferinţei a fost discutată 
practica altor ţări în acest domeniu, precum şi stan-
dardele internaţionale aplicabile. 

În încheierea conferinţei au fost formulate urmă-
toarele concluzii şi propuneri:

Este necesară consolidarea eforturilor în ve-• 
derea implementării registrului electronic al 
alegătorilor;
Se impune consolidarea cadrului de regle-• 
mentări şi organizarea training-urilor pentru 
autorităţile locale şi organele responsabile 

de evidenţa populaţiei în sensul transmiterii 
rapide a informaţiei privind migraţia în inte-
riorul ţării şi spre exterior a populaţiei şi evi-
denţa acestui fenomen; 
Crearea Centrului de instruire continuă în • 
domeniul electoral, unde vor fi instruiţi atît 
funcţionarii electorali, cît şi  reprezentanţii ad-
ministraţiei publice locale în vederea utilizării 
eficiente a soft-ului destinat formării listelor 
electorale în baza Registrului alegătorilor;  
Sînt necesare verificări în toate secţiile de • 
votare privind  respectarea prevederilor le-
gale referitoare la obligativitatea afişării pu-
blice a listelor electorale; 
Avantajele informatizării procesului electoral, • 
deschiderea perspectivelor reale de asigura-
re a dreptului de vot pentru toţi cetăţenii trebu-
ie să fie popularizate, fiind necesară o amplă 
campanie de informare şi educaţie civică;
Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi • 
Integrării Europene, urmează să fie identi-
ficate necesităţile de bază care ar permite 
exercitarea dreptului de vot peste hotarele 
ţării şi să fie efectuate operaţiuni ce vizează 
standardizarea infrastructurii, materialelor şi 
cerinţelor de securitate, precum şi moderni-
zarea paginilor web ale misiunilor diploma-
tice şi consulare, care ar permite oferirea 
unor informaţii electorale şi servicii on-line 
îmbunătăţite;
Este necesară crearea unui mecanism clar • 
de colaborare bidirecţională cu Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunica-
ţiilor în vederea utilizării informaţiei din Re-
gistrul de stat al populaţiei pentru formarea 
Registrului alegătorilor.

Important este faptul că toţi participanţii la con-
ferinţă au confirmat faptul că vectorul de imple-

Mihai Ghimpu, preşedintele RM, 
Eugeniu Ştirbu, preşedintele CEC, 

Vladimir Filat, prim-ministrul RM
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mentare a tehnologiilor informaţionale în domeniul 
electoral, inclusiv în Republica Moldova, este unul 
corect şi trebuie continuat, indiferent de greutăţile 
cu care ne confruntăm.

Reprezentanţii autorităţilor electorale, prezenţi 
la conferinţă, au reuşit să găsească răspunsuri la 
multe dintre problemele cu care se confruntă în 
procesul de întocmire, utilizare a listelor electora-
le şi aplicare a noilor tehnologii în acest domeniu. 

Delegaţiile străine care nu au 
reuşit să participe la conferinţă 
au transmis prezentările sale, 
care vor fi ulterior publicate în-
tr-o broşură.

Beneficiind de prezenţa re-
prezentantului oficiului central 
al Fundaţiei Internaţionale pen-
tru Sisteme Electorale (IFES) şi 
confirmînd dorinţa de a continua 
relaţiile în spiritul existent de 
cooperare, bună-credinţă şi pri-
etenie, la 22 aprilie 2010 Comi-
sia Electorală Centrală (CEC) a 
semnat cu această instituţie un 
acord de colaborare în domeniul 
alegerilor. 

În concret părţile au convenit să colaboreze în 
ceea ce priveşte: listele electorale şi gestionarea 
procesului de actualizare a datelor din Registrul 
alegătorilor, instruirea funcţionarilor electorali de 
toate nivelurile, procesul de planificare strategică, 
susţinerea reformelor cadrului juridic, educaţia ci-
vică a alegătorilor, protejarea drepturilor electorale 
constituţionale ale cetăţenilor.

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor 
electorale. Evoluţii şi perspective”, Chişinău, 21 aprilie 2010

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspective”, 
Chişinău, 21 aprilie 2010
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Interviu cu dl Steven Gray, expert IFES, la tema: 

Centrul de instruire Continuă în domeniul eleCtoral

Steven Gray, expert IFES

Ce implicaţie are IFES în creşterea profesi-1. 
onalismului în alegeri? Ce înseamnă în vizi-
unea Dumneavoastră a fi profesionist în do-
meniul electoral?  

IFES şi-a început activităţile în 1987 prin des-
făşurarea unor schimburi de informaţii între insti-
tuţiile electorale despre cele mai bune practici în 
alegeri şi de gestionare a alegerilor, scopul fiind 
îmbunătăţirea modului de organizare şi ai perfor-
manţei instituţiilor de management electoral din în-
treaga lume. Deseori, este foarte puţin să spun că 
sîntem în business-ul de îmbunătăţire a nivelului 
de profesionalism al instituţiilor electorale.

Profesionalismul deseori este definit ca un “set 
de atitudini şi conduită considerate a fi adecvate 
pentru o ocupaţie particulară”. Aceasta înseamnă 
că ceea ce înţelegem prin “profesionist” depinde de 
fiecare post de lucru în particular. În programele, 
în curs de dezvoltare, pentru îmbunătăţirea profe-
sionalismului personalului de management electo-
ral, vom evalua mai întîi tipurile de “competenţe” 
pe care personalul electoral trebuie să le posede. 
Competenţele trebuie să cuprindă abilităţi, cunoş-
tinţe şi atitudini. De exemplu, ne aşteptăm ca per-
sonalul de management electoral “profesionist” să 
fie: informat pe deplin în materie de lege electorală, 
calificat în procesul de catalogare a voturilor, apt să 

răspundă la toate întrebările din partea publicului cu 
privire la procedurile electorale, capabil de a admi-
nistra sarcinile multiple în ziua alegerilor şi onest în 
raportarea rezultatelor alegerilor. Acestea sînt doar 
cîteva dintre calităţile care trebuie să le posede un 
profesionist în domeniul electoral. Profesionalismul 
este, de asemenea, de multe ori definit prin grijă de 
a oferi servicii pentru alţii, fiind vorba şi de existenţa 
unor trăsături de caracter puternice, corelat cu un 
sistem de valori care consideră serviciile de înaltă 
calitate pentru alţii ca o prioritate.

IFES oferă asistenţă tehnică prin intermediul 
experţilor şi consultanţilor în domeniul manage-
mentului electoral şi consultanţă cu privire la modul 
de a gestiona mai eficient alegerile în ţară. Calităţi 
potrivite, aptitudini, cunoştinţe şi abilităţi – iată ce 
defineşte în întregime un profesionist. Sperăm că 
prin îmbunătăţirea managementului electoral, vom 
ajuta oamenii din Moldova (şi oamenii din cele 100 
de alte ţări, în care am lucrat) de a fi capabili să-şi 
exprime liber opţiunile faţă de cine ar trebui să con-
ducă ţara lor.

Ce proiecte realizează IFES în Republica 2. 
Moldova? 

IFES oferă asistenţă Comisiei Electorale Cen-
trale în diferite domenii. În primul rînd, noi am adus 
cîţiva experţi internaţionali pentru a examina mai 
multe aspecte ale sistemului electoral din ţară. 
Aceasta include examinarea sistemului de înregis-
trare a alegătorilor, modul în care sînt instruiţi ofi-
cialii electorali, modul în care se transmit informa-
ţiile electorale altor persoane şi modul în care ar 
putea fi îmbunătăţit Codul electoral. Aceste studii 
s-au finalizat prin elaborarea de recomandări pen-
tru CEC privind verificarea listelor electorale, modul 
de administrare a reclamaţiilor electorale, precum 
şi modul de îmbunătăţire a formării şi educaţiei 
publicului. În al doilea rînd, am adus cîţiva consul-
tanţi internaţionali pentru a lucra, în special, asupra 
formării în domeniul managementului electoral şi 
îmbunătăţirii mesajelor publice de educaţie privind 
înregistrarea alegătorilor şi procedurile electorale. 
Accentul a fost pus pe îmbunătăţirea distribuirii in-
formaţiei de la CEC  către cei ce lucrează în calitate 

„Faptul că un Centru de Formare Continuă a fost luat în considerare este un prim pas bun 
şi IFES va lucra cu CEC pentru planificarea modului în care această idee poate deveni 
realitate.”
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de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 
şi birourile electorale ale secţiilor de votare, pentru 
ca funcţionarii electorali care activează temporar să 
aibă o şansă de a aplica unele dintre competenţele 
de care au nevoie în ziua alegerilor. În plus, IFES a 
creat un film video şi un manual de instruire pentru 
cei care activează în birourile electorale ale secţi-
ilor de votare şi un manual pentru membrii consi-
liilor electorale de circumscripţie. În al treilea rînd, 
IFES asistă CEC în crearea unui plan strategic şi 
viziunii pentru organizarea activităţii sale. A fi o in-
stituţie profesionistă înseamnă a-ţi fi clar ce încerci 
să realizezi. IFES asistă CEC în a-i fi clar care sînt 
scopurile, obiectivele şi planurile de acţiune pentru 
următorii 3-5 ani.

Ce credeţi despre instituirea unui Centru de 3. 
Instruire Continuă în domeniul electoral în 
Moldova? 

IFES crede că un Centru de Formare Continuă 
este o idee bună, pentru că CEC are nevoie de 
formare profesională continuă. IFES acum solicită 
fonduri de la USAID pentru a sprijini CEC în înfiin-
ţarea unui centru de formare. Totuşi CEC trebuie să 
demonstreze că acesta are capacitatea de a opera 
şi de a gestiona o astfel de instituţie. IFES va lucra 
cu personalul formator de la CEC pentru a le dez-
volta aptitudini necesare pentru planificarea, imple-
mentarea, gestionarea şi evaluarea programelor 
multiple de formare profesională pe o scară largă. 
Faptul că un Centru de Formare Continuă a fost 
luat în considerare este un prim pas bun şi IFES va 
lucra cu CEC pentru planificarea modului în care 
această idee poate deveni realitate. 

Ce experienţă internaţională, în acest sens, ar 4. 
putea fi folosită ca model pentru Moldova? 

Există mai multe modele pentru Moldova. Eu 
am o experienţă personală în zece ţări diferite, 

care luptă cu aceeaşi problemă. Ţările dezvolta-
te din Europa, America, de asemenea Australia şi 
Noua Zeelandă (de unde vin eu) au cele mai bune 
exemple de centre de formare profesională, dar au 
şi mai mulţi bani pentru a lucra. Poate că exemplul 
cel mai de succes de instruire în domeniul mana-
gementului electoral într-o ţară în curs de dezvolta-
re sau cu venit mai mic vine din Ghana, o ţară din 
Africa de Vest, dar, de asemenea există modele în 
Europa de Est şi Asia. Ghana a avut recent alegeri, 
din 8.5 milioane de voturi, diferenţa dintre cei doi 
candidaţi principali fiind de aproximativ 100 000 de 
voturi sau puţin peste 1% din totalul voturilor expri-
mate, nu au existat nici controverse, nici proteste 
şi nici violenţă, pentru că toată lumea a văzut că 
alegerile au fost libere şi corecte, s-a făcut şi o eva-
luare onestă a voturilor. La nivel de sate, alegerile 
au fost gestionate de către persoane din localităţile 
respective care au fost instruiţi de către un depar-
tament de formare profesională în cadrul comisiei 
electorale. Ele ştiau ce trebuie să facă şi au făcut-o 
într-o manieră deschisă, transparentă şi profesio-
nistă. Înainte de a-i fi acordată asistenţa din partea 
IFES, alegerile erau marcate de o mulţime de con-
troverse şi conflicte. Cu o bună pregătire şi cu o 
serie de alte activităţi de construire a încrederii, s-a 
produs diferenţa.

Am vizitat recent Bangladesh-ul unde de 15 ani 
există un Institut de Formare Electorală. Totuşi au 
nevoie de asistenţă importantă în aducerea acestu-
ia la nivel “profesionist” pe care ei şi-l doresc, deoa-
rece nu s-au oferit acestui institut un suport finan-
ciar şi resursele umane de care are nevoie. Lecţia 
aici este că nu puteţi avea un centru de instruire 
numai cu numele, CEC trebuie să fie pe deplin an-
gajat şi să posede suport de la guvernare, altfel nu 
va avea resursele necesare pentru a face lucrul pe 
care trebuie să-l facă.

Interviu realizat de Angela Musteaţă
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pe care le-a recomandat profesorilor în procesul desfă-
şurării acţiunii. Materialele respective au fost plasate pe 
site-urile www.cec.md şi www.edu.md, astfel facilitînd 
accesul instituţiilor de învăţămînt la informaţia propu-
să. Prin conţinutul materialelor propuse, s-au accentuat 
principalele aspecte ale procesului electoral din Repu-
blica Moldova, s-a dat răspuns la cele mai frecvente în-
trebări referitoare la participarea cetăţenilor la alegeri.

O altă acţiune organizată de către CEC, cu prilejul 
acestei sărbători, a fost simularea unui referendum la 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din mun. Chişinău, 
acesta fiind un exerciţiu non-politic şi educativ. Pentru 
desfăşurarea referendumului, au fost instruiţi, de către 
Comisia Electorală Centrală 9 elevi care au constituit „bi-
roul electoral al secţiei de votare”. Alegerile au fost mo-
nitorizate de către şase „observatori” (cîte doi din partea 
fiecărei „formaţiuni” şi doi din partea profesorilor). În ca-
drul „campaniei electorale”, două „formaţiuni” constituite 
din liceeni, „Partidul Optimizării Instruirii” şi „Partidul Ce-
lor Inteligenţi”, şi-au promovat ideile şi poziţia vizavi de 
întrebarea supusă referendumului: Sînteţi de acord ca 
programul de învăţămînt să includă mai multe activităţi 
practice şi mai puţină teorie? „Partidele” au desfăşurat 
agitaţie electorală, au elaborat şi au plasat afişaj electo-
ral, au participat la dezbateri. 

Pe tot parcursul votării au fost respectate preve-
derile Codului electoral privind atribuţiile şi responsa-
bilităţile membrilor birourilor electorale şi drepturile şi 
obligaţiile observatorilor. La urne s-au prezentat 63% 
din cei peste 600 de alegători-elevi, votarea fiind me-
diatizată de către mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova. 

Prin sărbătorirea anuală a Zilei Internaţionale a 
Alegerilor, CEC demonstrează ataşamentul său faţă 
de valorile democratice şi contribuie la dezvoltarea 
culturii politice a cetăţenilor Republicii Moldova.

La 4 februarie 2010, Comisia Electorală Centrală 
a sărbătorit pentru a 3-a oară consecutiv Ziua Inter-
naţională a Alegerilor. Anul acesta, Comisia a reuşit 
să desfăşoare un program mult mai amplu de acţiuni, 
consacrat acestei zile, decît în anii precedenţi. 

Pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei Internaţi-
onale a Alegerilor, CEC a colaborat cu Ministerul Edu-
caţiei, IPNA Compania Publică „Teleradio-Moldova” şi 
Parlamentul Tinerilor. Astfel, la iniţiativa Comisiei, în 
perioada 2-4 februarie 2010, IPNA Compania „Telera-
dio-Moldova” a difuzat în direct 1 emisiune televizată 
şi 3 radiofonice cu participarea conducerii CEC. Su-
biectele discutate s-au axat pe următoarele aspecte: 
importanţa participării tinerilor la alegeri; istoricul pro-
cesului electoral din Republica Moldova; tehnologiile 
informaţionale în domeniul electoral; informatizarea 
procesului electoral şi actualitatea Comisiei Electorale 
Centrale. La emisiuni au participat şi reprezentanţi ai 
societăţii civile, precum şi alte persoane oficiale. 

Comisia Electorală Centrală vede Ziua Internaţiona-
lă a Alegerilor drept un prilej de a sensibiliza tinerii ale-
gători privind importanţa alegerilor şi a votării conştiente. 
În acest sens, la propunerea CEC, Ministerul Educaţiei 
a organizat în 19 instituţii de învăţămînt superior din ţară, 
şi în 23 de colegii, o serie de activităţi tematice (confe-
rinţe, seminare, prelegeri, expoziţii de carte, mese rotun-
de, întîlniri cu deputaţii etc.). Membrii CEC au participat 
la 4 mese rotunde organizate de universităţi, avînd ca 
teme de discuţie: „Alegerile – un proces al consolidării 
democraţiei în lume”, „Finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale”, „Ziua Internaţională a Alegeri-
lor”, „Procesul electoral din Republica Moldova”.

Totodată, Comisia a elaborat materiale instructiv-
educative (diapozitive la tema „Ziua Internaţională a 
alegerilor”, Îndrumar pentru prezentarea diapozitivelor)  

sărbătorirea zilei internaţionale a alegerilor 
în republiCa moldova

Simularea unui referendum, Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri”, mun. Chişinău, 3 februarie 2010

Membrii biroului electoral al secţiei de votare, 
simularea unui referendum,  Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri”, mun. Chişinău, 3 februarie 2010 
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Începînd cu mijlocul anilor 1980, în majoritatea 
ţărilor lumii se observă un şir de reforme democra-
tice în domeniul electoral. Are loc regîndirea ma-
nagementului alegerilor şi a instituţiilor responsabi-
le de organizarea şi desfăşurarea lor. În ţările din 
fostul lagăr socialist, organele electorale dobîndesc 
funcţii reale, nu simbolice ca pînă atunci, iar rolul lor 
în cadrul sistemului de instituţii politice se consoli-
dează. Alegerile sînt considerate o formă a suvera-
nităţii1, iar prevederile legale clare în domeniu sînt 
semne determinante ale unui stat de drept. 

Alegerile libere şi corecte sînt esenţiale pentru 
funcţionarea eficientă a statului, iar independenţa 
şi profesionalismul celor care organizează şi desfă-
şoară alegeri este o garanţie a respectării regulilor 
jocului democratic. Din acest punct de vedere, or-
ganismele electorale au un rol-cheie între instituţiile 
democratice ale statului pentru că, prin funcţiona-
rea lor corectă, oferă legitimitate politică aleşilor, re-
spectiv, guvernării. Importanţa deosebită a organis-
melor electorale reiese şi din accentul care se pune 
în perioada contemporană pe dezvoltarea acesto-
ra 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 către forţele politice aflate la guverna-
re2. De altfel şi Comisia Europeană pentru Demo-
craţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), instituită 
sub egida Consiliului Europei, recomandă ţărilor în 
curs de democratizare sau democratizate de curînd 
să asigure independenţa cît mai accentuată a orga-
nelor electorale. 

Într-un studiu care a cuprins instituţiile electorale 
din 214 ţări şi teritorii, efectuat la nivelul anului 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 

1   Promoting democracy by means of elections, workshop in 
Ramallah, West Bank, 19-20 June 2005, p. 11.
2   Sorescu, Adrian (coord.), 25+2 modele  electorale. III.Organis-
me electorale, Asociaţia ProDemocraţia, Bucureşti, 2006, p. 7. 
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naţionale)3. Modelul sub care apar structurate in-
stituţiile electorale dintr-o ţară este rezultatul unui 
proces politic de evaluare a necesităţilor interne co-
relat cu tradiţiile democratice şi cultura politică din 
ţara respectivă. Totodată, el corespunde unei serii 
de compromisuri între forţele politice din ţară. 

Vorbind despre locul pe care îl ocupă instituţiile 
electorale în cadrul sistemului de instituţii ale statu-
lui, putem spune cu certitudine că ele sînt un ele-
ment de bază al întregului sistem politic democra-
tic. Procesul de democratizare implică construcţia 
unui sistem electoral şi a autorităţilor electorale ca 
instituţii de guvernare. Deşi nu există două modele 
identice de administrare a alegerilor, identificarea 
asemănărilor şi deosebirilor dintre instituţiile elec-
torale din două ţări distincte este utilă pentru o mai 
bună înţelegere a funcţionării acestora. În unele 
state, precum Costa Rica sau Venezuela, rolul in-
stituţiilor electorale este sporit prin faptul că auto-
ritatea electorală este desemnată prin Constituţie 
drept cea de-a patra ramură a puterii îmbinînd ele-
mente de executiv, legislativ şi judecătoresc4.  

Succesul alegerilor depinde de măsura în care 
acestea sînt acceptate drept fiind legitime de că-
tre participanţii şi observatorii alegerilor. Pentru a 
asigura aceasta, procesul electoral trebuie să co-

3   Wall, Alan, Ellis, Andrew, Ayoub, Ayman, Dundas, Carl. W., 
Rukambe, Joram, Staino, Sara, Electoral management design: 
The International IDEA Handbook, International IDEA, Stock-
holm, 2006, p. 304-324.
4   Lopez-Pintor, Rafael, Electoral Management Bodies as Insti-
tutions of Governance, Bureau for Development Policy United 
Nation Development Program, New York, 2000, p. 20.
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respundă standardelor internaţionale5, precum şi 
regulilor şi actelor normative interne, la toate etape-
le sale. Pentru ca alegerile să fie credibile, actorii 
implicaţi trebuie să aibă încredere în:

–  procesul electoral;
–  instituţiile care administrează acest proces;
–  modalitatea în care acest proces este admi-

nistrat.  
Buna funcţionare a statului de drept şi a democra-

ţiei necesită astfel 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 
principii6 ale bunelor practici în domeniul electoral pe 
care membrii instituţiilor electorale tind să le aplice:  

a)  integritate – capacitatea organelor electora-
le de a acţiona într-o manieră independentă 
prin asigurarea 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 in-
fluenţată 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 electo-
ral impune un alt fel de comportament; 

e)  eficienţă – acest principiu se referă în speci-
al la gestionarea fondurilor electorale ţinînd 
cont de raportul cost-beneficiu; 

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

g)  profesionalism – capacitatea de a fi corect, 
eficient, responsabil şi orientat spre oferirea 
unor servicii de calitate tuturor actorilor im-
plicaţi şi, mai ales, alegătorilor.

Profesionalismul oficialilor electorali poate îm-
bunătăţi calitatea procesului electoral, întrucît creş-
te nivelul de încredere al alegătorilor şi inspiră mai 
mult respect faţă de deciziile luate. La baza profesi-
onalismului se află instruirea.

Este evident că profesionalismul poate fi atins şi 
păstrat mai uşor în cadrul instituţiilor electorale per-
manente. Aceasta se face prin cursuri de perfecţi-

5   European Commission, Compendium of International Stan-
darts for Elections. Second edition, ed. Elanders Sverige, Bru-
xelles, 2007, p. 190.
6   ACE Encyclopedia, EMB Staffing and Development of Pro-
fessional Electoral Management, http://aceproject.org/ace-en/
topics/em/emf/onePage.

onare şi evaluări periodice, schimb de experienţă 
internă şi externă, participare la misiuni de obser-
vare a alegerilor din alte state, simulări tematice, 
dezvoltarea memoriei instituţionale prin arhivarea 
materialelor electorale etc. 

În materie de dezvoltare a unui staff profesional, 
provocarea cea mai mare o reprezintă instituţiile 
electorale temporare. Funcţionarii respectivi acti-
vează, de obicei, o perioadă limitată de timp, peri-
oadă insuficientă pentru a beneficia de un training 
adecvat. Pe de altă parte, personalul temporar este 
responsabil doar de anumite activităţi, avînd nevoie 
de o specializare îngustă. Prin urmare, instruirea lui 
va fi centrată pe sarcini specifice. Cea mai nume-
roasă categorie de funcţionari electorali temporari o 
constituie membrii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. În funcţie de modalitatea prin care aceş-
tia sînt recrutaţi şi atribuţiile pe care urmează să le 
exercite, este apreciată necesitatea de instruire. În 
Ungaria, de exemplu7, autorităţile locale recrutează 
funcţionarii secţiilor de votare, în Africa de Sud sînt 
antrenaţi tineri şomeri, în Mexic se organizează o 
loterie naţională pentru selecţia acestora, în Româ-
nia preşedintele tribunalului şi prefectul sînt respon-
sabili de desemnarea membrilor birourilor secţiilor 
de votare, iar în Republica Moldova – consiliile lo-
cale şi partidele reprezentate în Parlament.     

După cum se observă, în unele ţări funcţionarii 
publici sînt atraşi în calitate de funcţionari electorali. 
Unul dintre avantajele implicării funcţionarilor publici 
rezidă în faptul că experienţa în domeniul adminis-
traţiei publice poate reduce necesarul de instruire. 
Pe de altă parte însă, există riscul ca aceştia să nu 
fie percepuţi drept neutri şi imparţiali, fapt care va 
reduce credibilitatea procesului electoral.   

Fie că este vorba de funcţionari electorali per-
manenţi, fie că sînt temporari, instruirea este o ga-
ranţie a unui proces electoral corect.  

În demersul de profesionalizare a funcţionarilor 
electorali pot apărea probleme de ordin intern (poli-
tica de prioritizare a necesităţilor şi resurselor) şi de 
ordin extern (climat politic, legislaţia electorală, lipsa 
de fonduri sau alocarea tîrzie a acestora, lipsa con-
tinuităţii în activitate)8. Personalul calificat, inclusiv 
cel temporar angajat în secţiile de votare, păstrea-
ză memoria instituţională a instituţiilor electorale. 
De aceea, stabilitatea în funcţie trebuie încurajată, 
inclusiv prin stimulare financiară, perfecţionare pro-
fesională, oportunităţi de promovare.     

7   Ibidem.
8   Ellis, Andrew Electoral Institutions and People: Money Well 
Spent?, discurs rostit la Conferinţa IDEA/CIDA Asistenţă elec-
torală eficientă, 2 mai 2006, Ottawa, Canada, http://www.idea.
int/elections/upload/EEA-Ellis.pdf, p. 4. 
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În Republica Moldova, instruirea este pusă în 
sarcina Comisiei Electorale Centrale şi a consiliilor 
electorale de circumscripţie. Aceasta poate avea 
loc atît în perioada dintre alegeri, cît, mai ales, în 
perioada electorală. La 8 iulie 2008 Comisia Electo-
rală Centrală a adoptat Strategia de instruire a func-
ţionarilor electorali şi educaţie civică a alegătorilor 
pentru anii 2008-20139. Prin acest document, CEC, 
a declarat perfecţionarea şi instruirea continuă a 
funcţionarilor din cadrul aparatului propriu de lucru, 
a celor din rezerva de funcţionari electorali a CEC 
şi a altor persoane implicate în procesul de organi-
zare şi desfăşurare a alegerilor drept o prioritate. 
În prezent este promovată activ necesitatea de a 
constitui, pe lîngă Comisie, un Centru de instruire 
continuă în domeniul electoral responsabil de in-
struirea tuturor actorilor electorali: membrii organe-
lor electorale, informaticieni, contabili, judecători, 
observatori, mass-media, concurenţi electorali. 

După cum am menţionat anterior, nu doar faptul 
de a avea alegeri libere şi corecte este important, ci 
şi percepţia acestor alegeri ca fiind libere şi corec-
te. Această percepţie se identifică,  într-o oarecare 
măsură, cu percepţia asupra instituţiilor electorale şi 
a gradului lor de responsabilitate publică. O instituţie 
electorală, ca orice instituţie publică, răspunde pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu norme-
le legale, etice, calitative şi financiare. Ea este res-
ponsabilă de modalitatea prin care realizează politica 
electorală a statului în general şi de fiecare decizie a 
sa în particular. Actorii politici şi alegătorii au dreptul 
de a verifica activitatea organelor electorale sub as-
pectul performanţei acestora, inclusiv, fiind vorba de 
bani publici, a performanţei financiare. Acest control 
poate fi formal sau informal, intern sau extern. Potrivit 
specialiştilor, el poate lua trei forme10:  
1) consultarea şi comunicarea (control informal) 

– au loc prin contacte regulate cu ceilalţi actori 
electorali, metode transparente de lucru, infor-
mări periodice asupra activităţilor desfăşurate;

2) evaluarea performanţelor (control formal) – are 
loc prin elaborarea rapoartelor de activitate anu-
ale, rapoartelor asupra desfăşurării unui scrutin, 
rapoartelor în faţa executivului, legislativului sau 
altei părţi interesate;

3) audit financiar (control formal) – este procedura 
prin care se verifică gestionarea banilor publici. 
Instituţia raportează executivului, legislativului şi 
contribuabililor asupra execuţiei bugetului său. 

9   Strategia de instruire a funcţionarilor electorali şi educaţie 
civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013, aprobată prin hotă-
rîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1765 din 8 iulie 2008.
10   ACE Encyclopedia, Assessing EMB Performance, http://
aceproject.org/ace-en/topics/em/emi/onePage.

Pentru a-şi îmbunătăţi imaginea în societate, 
organul electoral va trebui să preia iniţiativa în re-
alizarea controlului asupra sa. Cu alte cuvinte, să 
aibă o atitudine pro-activă şi să apară periodic cu 
rapoarte publice. Un exemplu bun, în acest sens, 
este demersul Comisiei Electorale Centrale din Re-
publica Moldova care, după alegerile parlamentare 
din 5 aprilie 2009 şi alegerile parlamentare anticipa-
te din 29 iulie 2009, a organizat un amplu proces de 
autoanaliză. Obiectivul principal al acestuia a fost 
obţinerea, prin intermediul evaluărilor interne şi a 
dezbaterilor publice, a consensului tuturor actorilor 
implicaţi în procesul electoral asupra aspectelor le-
gislative şi procedurale care trebuie perfecţionate.  

Transparenţa este o precondiţie în efortul orga-
nului electoral de a consolida încrederea publică în 
operaţiunile electorale. În practică, transparenţa şi 
responsabilitatea instituţiei electorale se materiali-
zează în rapoarte de activitate plasate pe pagina 
oficială, buletine informative difuzate tuturor actori-
lor electorali, rapoarte de totalizare asupra fiecărui 
proces electoral, analiza rapoartelor observatorilor, 
menţinerea unui dosar de presă, deschiderea cen-
trelor de informare şi documentare etc.      

ConCluzii 

Instituţiile electorale sînt un element de bază al 
întregului sistem politic democratic. De fapt, între 
desfăşurarea alegerilor libere şi corecte şi consolida-
rea unui stat de drept există o relaţie bidirecţională. 
Pe de o parte, alegerile libere şi corecte vor permite 
instituirea unei puteri legitime şi democratice, iar, pe 
de altă parte, doar un guvern care ţine cont de drep-
turile omului şi este un stat de drept, va fi capabil şi 
disponibil să organizeze un scrutin democratic.

Domeniul electoral este vast şi dinamic. El nu 
poate fi redus la perioada electorală, ci se prezintă 
ca o înşiruire de activităţi care se finalizează prin ale-
geri. Procesul electoral formează un întreg funcţional 
care trebuie gestionat permanent. Anume de aceea 
se impune studierea, dezvoltarea şi perfecţionarea 
continuă a sistemelor instituţionale electorale. 
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Avînd sarcina de a elabora un material care să 
se numească ABC-ul funcţionarului electoral şi me-
ditînd asupra conţinutului viitoarei lucrări, a trebu-
it să ne clarificăm ce se înţelege prin noţiunea de 
funcţionar electoral. De vreme ce abordezi o temă, 
trebuie să cunoşti foarte bine ce conotaţii are obiec-
tul despre care vrei să vorbeşti.

Sarcina era cu atît mai complicată, cu cît se 
aştepta modificarea Codului electoral şi nu se ştia 
exact ce va conţine varianta finală a Codului. La ar-
ticolul cu noţiunile generale urma să fie introdusă şi 
noţiunea de funcţionar electoral, definită de autorii 
proiectului de lege ca „persoană care activează sau 
a activat în calitate de membru al consiliului electo-
ral al circumscripţiei electorale sau biroului electoral 
al secţiei de votare”.

În acest context, a şi apărut ideea scrierii artico-
lului de mai jos.

La momentul elaborării materialului de faţă, Codul 
electoral în vigoare opera cu noţiunea de funcţionar 
electoral în două articole, dar nu o definea în mod 
expres, ceea ce ne-a făcut să desprindem sensul ei 
din contextele în care apărea. Am apelat şi la varianta 
Codului electoral în limba rusă pentru comparaţie.

La art. 26 unde aceasta era utilizată pentru pri-
ma oară, se enumerau atribuţiile Comisiei Electora-
le Centrale din perioada electorală, la alin. (1) (lit.k) 
fiind numită şi atribuţia de a asigura „instruirea func-
ţionarilor electorali”. 

A doua oară această noţiune se folosea la alin. 
(3) al art. 27 „Constituirea circumscripţiilor electora-
le şi consiliilor electorale de circumscripţie”, pe care 
(alineatul) îl vom cita în întregime: „În cazul alege-
rilor şi referendumurilor locale, consiliile electorale 
de circumscripţie se constituie în baza propunerilor 
consiliilor locale de nivelul întîi sau doi, iar în cazul 
cînd lipsesc aceste propuneri, ele sînt numite de 
Comisia Electorală Centrală din rezerva funcţiona-
rilor electorali”. Din text se putea conchide că e vor-
ba de persoane care au mai activat sau/şi persoane 
care pot activa în organele electorale inferioare în 
calitate de membri ai acestora. 

Deoarece noţiunea respectivă s-a folosit pentru 
prima dată într-un context ce privea instruirea, ca 
punct de pornire ne-a servit şi art. 22 despre atribuţiile 
generale ale Comisiei Electorale Centrale în perioa-
da dintre alegeri, una dintre ele constînd în a organi-

za „cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele 
care vor lua parte la procesul electoral în calitate de 
membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate 
de membri reprezentanţi ai partidelor şi ai altor orga-
nizaţii social-politice, sau ai potenţialilor candidaţi, în 
calitate de funcţionari ai aparatului consiliilor electo-
rale, de membri ai grupului de iniţiativă” (lit.p).  

Acesta fiind materialul „factologic” pe care să ne 
bazăm, ne-am pus mai  multe întrebări. În primul rînd, 
de ce funcţionari electorali pot fi numai persoanele 
din componenţa consiliului electoral de circumscripţie 
şi biroului electoral al secţiei de votare şi, în al doilea 
rînd, de ce sînt numite funcţionari electorali persoa-
nele care nu mai au calitatea de membru al acestor 
organe electorale, în cazul de faţă – inferioare.

Prima întrebare e legată de faptul că membrii 
Comisiei Electorale Centrale deseori sînt numiţi 
funcţionari electorali, probabil din cauza că şi Comi-
sia Electorală Centrală este organ electoral şi mem-
brii ei sînt numiţi astfel prin analogie. De vreme ce 
se stabileşte că numai membrii consiliului electoral 
de circumscripţie sau biroului electoral al secţiei de 
votare pot fi funcţionari electorali, va trebui să omi-
tem această denumire în raport cu membrii organu-
lui electoral superior.  

În cazul celei de-a doua întrebări am apelat 
la semnificaţia termenului. Dicţionarul explicativ 
al limbii române defineşte cuvîntul „funcţionar” ca 
„persoană care prestează, într-o instituţie sau într-o 
întreprindere, în schimbul unei retribuţii, o muncă 
cu caracter administrativ”.11 Deci nu a prestat, nu 
va presta, ci prestează, fiind vorba de o acţiune 
care se desfăşoară în prezent. Nu poţi să-i spui, de 
exemplu, unui fost funcţionar public ce prestează 
în prezent o muncă la o uzină sau unui fost funcţi-
onar public, pensionat în prezent, că este şi astăzi 
funcţionar public. De ce dar atunci îi putem spune 
astfel unui fost membru al organului electoral inferi-
or? S-ar putea  presupune că autorul s-a condus de 
sintagma „rezerva funcţionarilor electorali”. 

Sintagma „rezerva funcţionarilor electorali” trebu-
ie înţeleasă ca o rezervă de persoane care eventual 
pot fi cooptate pentru această prestaţie în caz de ne-

11   Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române / Eugenia Dima, 
Doina Cobeţ, Laura Manea, … - Ch.: Arc : Gunivas. 2007

Angela Musteaţă, 
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voie. „Rezerva funcţionarilor electorali” nu înseamnă 
funcţionari electorali permanenţi, ci viitori funcţionari 
electorali. Eşti funcţionar atîta timp cît îndeplineşti 
această funcţie, după ce ai încetat să fii membru al 
organului electoral, nu te mai poţi numi funcţionar al 
organului electoral, deci funcţionar electoral. Cu atît 
mai mult că pentru a presta această activitate este 
neapărat să cunoşti procedurile în vigoare la mo-
mentul exercitării calităţii de membru. 

Încă un argument pentru a spune că „rezerva 
funcţionarilor electorali” nu înseamnă funcţionari 
electorali permanenţi este faptul că această rezer-
vă se constituie nu numai din foşti membri ai or-
ganelor electorale inferioare, ci şi din persoane, de 
preferat cu studii juridice, care nu au fost nici o dată 
funcţionari electorali. Rezerva se constituie pentru 
cazul în care partidele nu îşi înaintează în termenul 
stabilit candidaturile în componenţa organului elec-
toral inferior sau cînd cineva dintre membri îşi dă 
demisia ori este revocat. 

Prin proiectul de modificare a Codului electo-
ral se prevedea înfiinţarea unui Centru de instruire 
continuă în domeniul electoral – subdiviziune speci-
alizată, instituită în cadrul Comisiei Electorale Cen-
trale în scopul sporirii calificării funcţionarilor electo-
rali, perfecţionării profesionale continue a acestora, 
precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul elec-
toral. Se presupune că persoanele care vor face 
acolo cursuri speciale şi vor trece un examen, vor 
fi calificaţi drept funcţionari electorali. De vreme ce 
legislaţia electorală se află într-un proces continuu 
de perfecţionare, persoanele respective vor trebui 
să primească periodic certificate speciale că pot 
presta această activitate. O persoană care a fost 
membru al organului electoral inferior, de exemplu 
în anul 2009, va fi instruită în perioada electorală 
pentru care va fi cooptată.

O altă întrebare referitoare la definiţia dată ter-
menului de autorii proiectului are tot o conotaţie tem-
porală: de ce membri care activează sau au activat, 
de ce nu şi viitori membri? Dacă prin acelaşi proiect 

de modificare şi completare a Codului electoral se 
propune înfiinţarea Centrului de instruire continuă, 
înseamnă că în acest centru vor primi pregătirea 
corespunzătoare doar persoanele care activează 
sau au activat ca membri ai organelor electorale in-
ferioare. Să presupunem că acolo nu vor fi admise 
persoane fără această experienţă? Sau Centrul va 
oferi pregătire persoanelor după ce acestea vor fi 
confirmate în calitate de membri ai organului elec-
toral (ca să se încadreze în condiţia „activează”).

De asemenea, pentru a ne lămuri mai bine ce 
se înţelege prin „funcţionar electoral” am analizat 
textul din varianta rusă a Codului electoral. Ca so-
luţie pentru sintagma „funcţionari electorali” legiui-
torul a dat în limba rusă o întreagă construcţie, şi 
anume: лица, компетентные в организации 
и проведении выборов. De ce nu a zis избира-
тельные служащие, избирательные чиновники 
sau сотрудники избирательных органов?  Pro-
babil nu numai pentru că nu a găsit un echivalent 
pentru această sintagmă sau pentru că în organele 
electorale ruseşti activează membri (члены) şi lor 
altfel nu li se spune, dar s-a gîndit că nu poţi să te 
numeşti служащий  sau чиновник, dacă în prezent 
nu exerciţi această activitate. Şi, ca să evite inter-
pretările, a preferat să dea o construcţie care să 
exprime adecvat sensul cerut.

În finalul celor menţionate mai amintim de o 
regulă privind vocabularul unei limbi. Dacă într-o 
limbă există un termen pentru a desemna o anu-
mită realitate, nu trebuie să inventezi un alt termen 
pentru aceeaşi realitate. De altfel, nu s-a inventat 
un cu totul alt termen, invenţia s-a exprimat prin 
adăugarea la un vechi şi consacrat termen a unui 
determinativ, încercîndu-se încărcarea noii îmbinări 
de cuvinte cu sensuri improprii.

Îi putem spune unui membru al organului elec-
toral inferior că este funcţionar electoral, dar nu-l 
putem numi tot aşa pe un fost funcţionar electoral 
sau pe un viitor funcţionar electoral. Şi asta deoa-
rece cuvîntul ce stă la baza acestei construcţii, şi 
anume termenul „funcţionar”, nu permite astfel de 
interpretări. 

Reflecţiile asupra noţiunii de funcţionar electoral 
ne conduc la cunoscutul proverb: de şapte ori mă-
soară şi o dată taie. Sperăm că se va găsi în final 
definiţia potrivită pentru realitatea concretă, iar admi-
nistratorii Centrului de instruire continuă vor formula 
calificative exacte pentru absolvenţii cursurilor, cu 
atît mai mult că în Centru se presupune să fie instruiţi 
şi reprezentanţi ai partidelor, mass-media etc. 

18 mai 2010
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Constituirea organelor puterii de stat pe calea 
desfăşurării unor alegeri democratice, libere şi co-
recte, care să reflecte adecvat voinţa corpului elec-
toral, este posibilă doar în cazul în care se asigură 
respectarea cerinţelor legislaţiei electorale de către 
toţi participanţii la procesul electoral.1

 
Ce reprezintă încălcări ale legislaţiei electorale 
conform Codului electoral? Formele acestora

Codul electoral conţine o secţiune aparte refe-
ritoare la răspunderea pentru încălcarea legislaţiei 
electorale. În conformitate cu alin.(1) al art. 69 din 
Codul electoral, persoanele fizice şi juridice, care 
încalcă prevederile legislaţiei electorale, împiedică 
exercitarea liberă a drepturilor electorale ale cetă-
ţenilor, împiedică activitatea organelor electorale, 
poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Potrivit alin. (2) şi (3) ale aceluiaşi articol, pentru 
încălcarea legislaţiei electorale, Comisia Electora-
lă Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie 
poate aplica concurenţilor electorali sancţiuni sub 
formă de avertisment sau poate solicita aplicarea 
sancţiunii anulării înregistrării. Avertismentul se 
aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale 
în cazul oricăror alegeri, precum şi prin hotărîre a 
consiliului electoral de circumscripţie – în cazul ale-
gerilor locale.

Sub aspectul tipurilor (formelor) de încălcări ale le-
gislaţiei electorale, distingem 3 categorii ale acestora:

–  încălcări ale prevederilor Codului electoral;
–  contravenţii, prevăzute la art. 71;
–  infracţiuni, prevăzute la art. 70. 
Prevederile art. 70-71 din Codul electoral pot fi 

analizate în corelaţie cu cele ale Codului contraven-
ţional şi penal, astfel contravenţiile cu caracter elec-
toral sînt prevăzute la art. 47-53 din Codul contra-
venţional, iar infracţiunile electorale sînt prevăzute 
la art. 181-182 din Codul penal.

Astfel, pentru comitere de încălcări care repre-
zintă contravenţie sau infracţiune se aplică sancţiu-
nile prevăzute de Codul contravenţional şi, respec-
tiv, Codul penal.

1   А.Г. Сидякин „Отмена регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов): законодательство и судебная прак-
тика”, Москва, ЗЕРЦАЛО-М, 2003

Fiecare dintre aceste forme de încălcări se ca-
racterizează printr-un anumit grad de gravitate, su-
biecţi şi tipul răspunderii: răspunderea pentru încăl-
carea normelor electorale, răspunderea administra-
tivă şi răspunderea penală.

Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei elec-
torale constă în aplicarea, în modul prevăzut, faţă 
de un subiect (cetăţean, instituţie de stat, persoană 
juridică), care a încălcat normele dreptului electo-
ral, a măsurilor constrîngerii de stat, a sancţiunilor 
prevăzute de lege, care se răsfrîng asupra lui cu 
urmări negative de ordin personal, organizaţional şi 
material.2 

Despre încălcările prevederilor 
Codului electoral

Această categorie de încălcări include acele acţi-
uni care sînt realizate contrar normelor Codului elec-
toral, dar nu constituie contravenţii sau infracţiuni. 

În situaţiile de încălcare a Codului electoral 
survin anumite consecinţe. În cele ce urmează voi 
aduce unele exemple. 

La art. 20 alin. (2) se stabileşte că “membrul 
Comisiei Electorale Centrale este demis de către 
autoritatea care l-a desemnat în caz de încălcare 
gravă a Constituţiei Republicii Moldova şi a Codului 
electoral”. O prevedere similară (art.33) se aplică 
faţă de membrii consiliilor şi birourilor electora-
le care pot fi revocaţi. În acelaşi timp, la art. 93 şi 
138 se stipulează că pentru comiterea încălcărilor 
prevederilor Codului electoral consiliile şi birourile 
electorale se înlocuiesc.

Conform art. 26 lit.(p), în caz de utilizare inten-
ţionată de către concurentul electoral a mijloacelor 
financiare nedeclarate sau din străinătate, CEC 
are prerogativa de a adresa, adoptînd o hotărîre, 
în acest sens, Curţii de Apel Chişinău, o cerere de 
anulare a înregistrării concurentului electoral, în ca-
zul alegerilor parlamentare, sau instanţei de jude-
cată în a cărei rază teritorială se află consiliul elec-
toral respectiv, în cazul alegerilor locale generale 
sau alegerilor locale noi.

Această prevedere se aplică cumulativ cu cea 
de la art. 69 alin. (2)-(4) şi 36 din Codul electoral. 

2   Д.Б. Катков, Е. В. Корчиго „Избирательное право”, 
Москва, Юриспруденция, 2001 

Corina Borzin, 
şef al Direcţiei juridice şi relaţii cu publicul

aspeCte legale privind înCălCările legislaţiei eleCtorale 
şi răspunderea pentru Comiterea aCestora
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Totodată, conform art.93 şi 138 din cod, “Concu-
renţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor 
Codului electoral se sancţionează sau se exclud din 
buletinele de vot, în baza unei hotărîri judecătoreşti 
definitive”.

Potrivit art. 38 alin.(6) şi (7), sînt interzise urmă-
toarele acţiuni: 

–  comandarea de către persoanele fizice şi 
juridice a materialelor electorale publicitare 
pentru şi în favoarea concurenţilor electorali 
şi achitarea cheltuielilor aferente producerii 
acestora fără acordul concurenţilor electorali 
şi cu mijloace financiare care nu au fost vira-
te pe contul “Fond electoral” al concurenţilor 
respectivi;

–  propunerea de către concurenţii electorali 
alegătorilor a banilor, cadourilor, distribui-
rea fără plată a bunurilor materiale, inclusiv 
din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni 
de binefacere. Este de menţionat că recent 
CEC a propus Parlamentului o modificare a 
Codului electoral în această privinţă, şi anu-
me înăsprirea acestei norme prin includerea 
acesteia la categoria de contravenţii.

Anterior modificărilor operate prin Legea nr. 119 
din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completa-
rea Codului electoral (în continuare legea nr.119), la 
art. 47 alin.(1) din Codul electoral era prevăzută o 
condiţie pentru desfăşurarea agitaţiei electorale, şi 
anume efectuarea acesteia fără “încălcarea ordinii 
publice şi normelor etice”. În campaniile electorale 
din 2009 concurenţii electorali deseori au invocat în-
călcarea acestei prevederi, astfel CEC fiind în situa-
ţia să aprecieze de fiecare dată dacă a avut loc sau 
nu această încălcare prin votul majorităţii membrilor 
săi.3 Această  prevedere s-a dovedit a fi una contra-
dictorie şi pasibilă interpretării, deoarece legiuitorul 
nu a explicat limitele noţiunii de “normă etică”.

Ambiguitatea acestei prevederi a fost sesizată 
şi în Opinia comună cu privire la Codul electoral al 
Republicii Moldova adoptată de OSCE/ODIHR şi 
Comisia de la Veneţia  nr. 357/2005.4 

Prin legea nr. 119, această problemă a fost so-
luţionată prin omiterea acestei sintagme şi stipula-
rea faptului că exerciţiul dreptului de aface agitaţie 
electorală poate fi supus unor formalităţi, condiţii, 
restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege.
3   Conform hotărîrilor CEC nr. 2286, nr. 2296 şi nr. 2298 din 
10.03.09, a hotărîrii CEC nr. 2787 din 21.07.09
4   Potrivit Opiniei, această interdicţie este prea largă şi ar putea 
fi aplicată într-un mod care ar îngrădi dreptul persoanei la libera 
exprimare, respectiv ar împiedica desfăşurarea unei campanii 
energice şi viguroase, o componentă esenţială pentru desfăşu-
rarea unor alegeri cu adevărat democratice

În conformitate cu art. 68 alin.(4), „instanţa de 
judecată nu confirmă rezultatele alegerilor locale în 
circumscripţia respectivă în cazul constatării unor în-
călcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea 
rezultatelor dacă aceste încălcări au influenţat rezul-
tatele alegerilor”. Sub acest aspect, în cadrul campa-
niei electorale din iunie 2007 instanţele de judecată, 
în unele cazuri, nu au confirmat legalitatea alegerilor 
constatînd unele încălcări care au influenţat rezulta-
tele votării, printre care: transportarea alegătorilor la 
secţia de votare de către unii candidaţi în alegeri, par-
ticiparea la votare cu alte documente de identificare 
decît cele prevăzute de lege, în unele cazuri votarea 
de către cetăţenii străini, încălcarea procedurii de vot 
cu urna mobilă, aprobarea şi tipărirea unor buletine 
de vot  cu abateri de la prevederile art. 48 alin.(2) şi 
alin.(4) din cod (denumirea greşită a partidului şi im-
primarea greşită a simbolului electoral, neincluderea 
în buletinul de vot a unui concurent electoral), utiliza-
rea unor liste electorale care nu conţin toate datele 
necesare conform legii (lipsa datelor din buletinul de 
identitate) etc. 

În acest caz, potrivit art.137-138, alegerile sînt 
declarate nule, respectiv, Comisia Electorală Cen-
trală adoptă o hotărîre cu privire la declararea ale-
gerilor nule în baza hotărîrilor instanţelor de jude-
cată şi dispune votarea repetată în circumscripţia 
electorală sau secţia de votare respectivă.

Pentru alegerile parlamentare, art. 92 stipulea-
ză că în cazul în care Curtea Constituţională stabi-
leşte că în procesul alegerilor şi/sau la numărarea 
voturilor au fost comise încălcări ale codului care 
au influenţat rezultatele votării şi atribuirea manda-
telor, alegerile sînt declarate nule. Similar, ca şi în 
cazul alegerilor locale, Comisia Electorală Centrală 
organizează votarea repetată.

Alte încălcări ale normelor Codului electoral 
sînt acelea care vizează nerespectarea proceduri-
lor stabilite la art. 42-43, 78, 127 şi 154-157 care 
prevăd colectarea semnăturilor şi prezentarea lis-
telor de subscripţie cu semnăturile în susţinerea 
candidatului independent sau iniţierea referendu-
mului republican şi verificarea acestora. Reieşind 
din articolele citate, precum şi art. 44, cetăţeanului 
îi va fi refuzată înregistrarea în calitate de candidat 
independent dacă în urma verificării se va constata 
că listele de subscripţie nu conţin numărul sufici-
ent de semnături. Şi în cazul prezentării listelor de 
subscripţie de către grupul de iniţiativă în vederea 
iniţierii referendumului republican, Comisia Electo-
rală Centrală va respinge propunerea de a efectua 
referendumul republican în cazul în care nu va fi 
prezentat numărul necesar de semnături.

paginare.indd   20 28.09.2010   18:20:35



buletin  informativ  nr. 5 21

O încălcare specifică pentru campania electo-
rală constituie cazurile de prejudiciere a imaginii 
unui subiect electoral, încălcare prevăzută la art. 
64 alin.(6) din Codul electoral, potrivit căruia con-
curenţii electorali şi/sau candidaţii care se consi-
deră lezaţi în drepturi beneficiază de dreptul la re-
plică. Cererea scrisă privind acordarea dreptului la 
replică se depune la mijlocul de informare în masă 
în termen de 2 zile calendaristice de la difuzarea/
publicarea informaţiei. În cazul radiodifuzorilor, 
refuzul de a acorda dreptul la replică se contestă 
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar în 
cazul mijloacelor de informare în masă scrise – în 
instanţele de judecată. 

Este de menţionat faptul că pîna la modificarea 
codului electoral prin legea nr.119, Comisia era or-
ganul abilitat cu acordarea dreptului la replică. În 
acest context, în anumite cazuri, în care s-a con-
statat prin hotărîrea CEC faptul prejudicierii imaginii 
unui sau altui concurent electoral, Comisia Electo-
rală Centrală a obligat unele posturi TV de a acorda 
dreptul la replică unor concurenţi electorali.5 

Utilizarea resurselor administrative în scopuri 
electorale la fel reprezintă o încălcare invocată în 
campaniile electorale. Aici trebuie să menţionez 
că anterior legea electorală nu reglementa expres 
acest tip de încălcare. Indirect, acest lucru era in-
dicat la art.13 din Codul electoral, unde se enume-
ră categoriile de persoane obligate să-şi suspen-
de activitatea în funcţiile deţinute, iar la art. 46 se 
arata că tuturor concurenţilor electorali li se oferă 
posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi 
financiară a campaniei electorale. La acest capitol, 
Comisia Electorală Centrală a propus în proiectul 
de modificare şi completare a Codului electoral o 
prevedere care are drept scop împiedicarea uti-
lizării resurselor administrative. Astfel, prin adop-
tarea legii nr. 119, la art. 47 alin. (6) s-a prevăzut 
că „Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile 
publice (resursele administrative) în campaniile 
electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele 
asimilate acestora nu pot transmite/acorda concu-
renţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri 
decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate 
pentru toţi concurenţii electorali”.

Cele menţionate mai sus reprezintă o enume-
rare exhaustivă a încălcărilor electorale, deoarece 
codul prevede şi alte norme imperative, a căror ne-
respectare  reprezintă o încălcare, cum ar fi cele de 
la art. 18 alin. (3), art. 32 alin.(7), art. 47 alin.(7), 641 
alin. (10) etc.
5   Hotărîrea CEC nr. 2747 din 14.07.09, nr. 2767, nr. 2768, nr. 
2770 din 18.07.09, nr. 2747 din 14.07.09, nr. 2809 din 23.07.09

Reieşind din cele expuse mai sus, se constată 
că, de fapt, încălcarea prevederilor Codului elec-
toral poate avea drept rezultat:  survenirea unor 
consecinţe negative pentru subiecţii respectivi (ex. 
anularea alegerilor, refuzul înregistrării candidatu-
lui independent etc.) sau aplicarea uneia dintre 
sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. (2). Totuşi, 
unele încălcări nu aduc după sine vreo urmare/
sancţiune concretă, fapt care poate duce la inefici-
enţa acestor norme.

Astfel, potrivit prevederilor legale, în vigoare la 
moment, Comisia Electorală Centrală, după caz, 
consiliul electoral de circumscripţie poate aplica 
sancţiuni doar faţă de concurenţii electorali: sau 
aplicarea avertismentului, sau solicitarea anulării 
înregistrării (adresată Curţii de Apel Chişinău sau 
instanţei de judecată).

Făcînd o retrospectivă, putem menţiona că prin 
Legea pentru modificarea şi completarea Codului 
electoral nr. 176 din 22.05.2005 a fost introdusă 
prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a apli-
ca sancţiune atît sub formă de avertisment, cît şi 
sub formă de amendă, dar ulterior prin Legea  pen-
tru modificarea articolului 69 din Codul electoral nr. 
79 din 6.04.2006 acestea au fost excluse.

Completarea art. 69 din Codul electoral cu atri-
buţia CEC de a sancţiona concurenţii electorali cu 
avertisment şi amendă pentru încălcarea legislaţiei 
electorale a generat discuţii controversate, care au 
condus la excluderea acestor atribuţii peste un an.6 

Astfel, în urma alegerilor locale generale din 2007, 
OSCE a formulat recomandarea ce vizează restabi-

6   Contextul preelectoral, Igor Boţan, Ion Creangă, Corneliu 
Gurin, p. 70
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lirea autorităţii CEC de a impune sancţiuni, ca o pîr-
ghie în supravegherea implementării legislaţiei.7 

Ulterior, Parlamentul a intervenit prin completa-
rea Codului electoral şi stabilirea prerogativei CEC 
de a aplica sancţiunea sub formă de avertisment 
sau de a solicita instanţei de judecată anularea în-
registrării.

Este important faptul că prin modificarea opera-
tă prin legea nr. 119, cu dreptul de a aplica sancţiuni 
a fost împuternicit şi consiliul electoral de circusm-
cripţie, or anterior această prerogativă  o avea doar 
CEC. Astfel, potrivit art. 69 alin. (3) avertismentul se 
aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale 
în cazul oricăror alegeri, precum şi prin hotărîre a 
consiliului electoral de circumscripţie – în cazul ale-
gerilor locale.

Anularea înregistrării se aplică la solicitarea 
Comisiei Electorale Centrale, iar în cazul alegerilor 
locale – şi la solicitarea consiliului electoral de cir-
cumscripţie, prin hotărîre judecătorească definitivă 
care constată încălcările enumerate la art. 69 alin.
(4) din Codul electoral.

Anterior modificărilor introduse prin Legea pen-
tru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 
76 din 10.04.2008, Codul electoral conţinea unele 
prevederi care formal stabileau anularea înregistră-
rii unui candidat fără a fi indicată cerinţa de a exis-
ta o decizie definitivă în acest sens a instanţei de 
judecată. Asupra acestei situaţii s-a expus inclusiv 
Comisia de la Veneţia şi în urma recomandărilor 
formulate de experţii săi în Opiniile comune asu-
pra legislaţiei electorale, s-au modificat art. 26, 93 
şi 138, fiind introdusă condiţia anulării înregistrării 
concurentului electoral doar în baza unei hotărîri ju-
decătoreşti definitive.8 

În ceea ce priveşte subiectul încălcării legislaţiei 
electorale, la art. 69 se indică persoanele fizice şi 
juridice, prin urmare în această categorie intră ale-
gătorii, precum şi alţi actori electorali ca şi persoane 
juridice, cum ar fi, de exemplu, mijloacele de infor-
mare în masă sau asociaţiile obşteşti. O categorie 
aparte o constituie concurenţii electorali. 

Este de menţionat că, în cursul examinării con-
testaţiilor asupra încălcărilor legislaţiei electorale 
CEC a aplicat faţă de concurenţii electorali avertis-
mente. La fel, CEC a obligat unii concurenţi elec-
torali să includă cheltuielile legate de campanie în 

7   Raportul Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/ODIHR 
pt. alegerile locale 3-17 iunie 2007, p. 31.
8   Opiniile comune asupra legislaţiei electorale a Republicii 
Moldova ale Comisiei de la Veneţia şi OSCE/ODIHR, adoptate 
la 14-15 decembrie 2007, CDL-AD (2007)040 şi la 18-19 iunie 
2004, CDL-AD (2004)027

contul „fondului electoral”, alţii au fost obligaţi de a 
retrage din grila de emisie unele materiale publici-
tare electorale.

Luînd în considerare faptul că, în campaniile 
electorale precedente, CEC a fost sesizată asupra 
încălcărilor comise şi de alţi actori electorali decît 
concurenţii electorali, şi anume de către mass-me-
dia, aceasta a luat atitudine în conformitate cu art. 
26 alin.(1) lit.(b) din Codul electoral, unde se sti-
pulează că CEC supraveghează executarea preve-
derilor prezentului cod şi ale altor legi care conţin 
dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor. În 
aceste condiţii CEC a atenţionat unele publicaţii 
periodice şi instituţii ale audiovizualului asupra ne-
cesităţii respectării legislaţiei electorale, iar în une-
le cazuri a obligat cîteva posturi TV de a nu difuza 
anumite spoturi electorale.

Totodată, hotărîrile adoptate asupra încălcă-
rilor electorale ale radiodifuzorilor şi contestaţiile 
cu materialele aferente au fost remise Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului (CCA) în vederea 
efectuării controlului sub aspectul reflectării corecte 
şi echidistante a campaniei electorale de către pos-
turile de televiziune şi emiterii unor hotărîri în acest 
sens.9 În această privinţă, potrivit Codului audiovi-
zualului, pentru încălcarea normelor legale de către 
radiodifuzori CCA poate aplica sancţiuni.10 

Este de menţionat faptul că, odată cu modificarea 
Codului electoral prin legea nr.119, a fost stabilit ex-
pres la art. 65 alin.(3) că competenţa de examinare a 
contestaţiilor privind reflectarea campaniei electorale 
de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii 
Moldova o are Consiliul Coordonator al Audiovizu-
alului în conformitate cu prevederile Codului audio-
vizualului al Republicii Moldova, iar contestaţiile ce 
vizează mijloacele de informare în masă scrise se 
examinează de către instanţa de judecată.

La fel, în procesul de supraveghere asupra res-
pectării legislaţiei electorale CEC a anulat în parte 
sau integral unele hotărîri ale consiliilor electorale 
de circumscripţie.11  

Despre contravenţii şi infracţiuni 
cu caracter electoral

După cum am remarcat mai sus, pentru încălcă-
rile cu caracter electoral care constituie contravenţii 
sau infracţiuni, subiecţii şi sancţiunile sînt specifica-
te în legislaţia specială. 

9    Hotărîrile CEC nr. 2770 din 18.07.09, nr. 2850 din 27.07.2009
10   Art. 38, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
11  Hotărîrile CEC nr. 2234 din 3.03.09, nr. 2262 din 6.03.09, 
nr. 2286, 2295, 2296, 2297 din 10.03.2009, nr. 2387 din 
24.03.09, nr. 2419 din 27.03.09,  nr. 2869 din 28.07.09
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Astfel, potrivit art. 47-53 de la Capitolul „Contra-
venţii ce atentează la drepturile politice, de muncă 
şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizi-
ce” din Codul contravenţional, constituie contraven-
ţii următoarele fapte: 
• Împiedicarea accesului în localul de votare 
• Folosirea la alegeri sau la referendum a fondu-

rilor venite din străinătate sau a fondurilor nede-
clarate public; 

• Împiedicarea activităţii organului electoral efec-
tuată prin: 
– nefurnizarea de către persoane cu funcţie 

de răspundere a datelor şi materialelor so-
licitate de organul electoral, precum şi neîn-
deplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele 
competenţei; 

– distrugerea, deteriorarea intenţionată prin 
orice mod a listei electorale sau a afişei elec-
torale, sau a listelor de subscripţie pentru 
susţinerea iniţierii referendumului; 

– refuzul de a executa dispoziţiile preşedinte-
lui biroului electoral al secţiei de votare pri-
vind asigurarea ordinii în localul de votare şi 
pe teritoriul aferent; 

– scoaterea din localul secţiei de votare a bu-
letinului de vot înmînat pentru votare. 

• Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a 
materialului de susţinere a referendumului în alt 
loc decît cel stabilit 

• Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscri-
să în mai multe liste de candidaţi 

• Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei 
pentru susţinerea referendumului în ziua imedi-
at anterioară zilei votării ori în ziua votării 

• Încălcarea legislaţiei electorale  de către mem-
brii organului electoral prin:
– neaducerea la cunoştinţă publică de către 

membrii comisiilor electorale a propunerilor 
de desemnare a candidaţilor sau a proble-
melor supuse referendumului,

– părăsirea nemotivată a localului de votare 
înainte de începerea totalizării rezultatelor 
alegerilor sau rezultatelor referendumului şi 
pînă la semnarea procesului-verbal, 

– neînmînarea nejustificată a buletinului de 
vot persoanei înscrise în lista electorală sau 
înmînarea către un singur alegător a mai 
multor buletine decît este prevăzut de lege. 

Subiecţi ai contravenţiilor pot fi persoanele fizice 
şi persoana cu funcţie de răspundere. Pentru o com-
ponenţă de contravenţie, şi anume “continuarea agi-
taţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea refe-
rendumului în ziua imediat anterioară zilei votării ori 

în ziua votării”, drept subiect al încălcării este stabilit 
inclusiv candidatul în alegeri. Un articol aparte este 
consacrat încălcărilor legislaţiei electorale de către 
membrii organului electoral. Drept sancţiuni stabilite 
pentru aceste contravenţii sînt amenda care variază 
între 5 şi 500 de unităţi convenţionale, iar pentru ca-
zul de „împiedicare a accesului în localul de votare” 
poate fi aplicată şi pedeapsa complementară sub 
formă de privare de dreptul de a desfăşura o anu-
mită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. În 
această ordine de idei, se constată că persoana ju-
ridică nu poate fi supusă răspunderii administrative, 
deşi drept actori care participă la procesul electoral 
sînt şi persoanele juridice cum ar fi: radiodifuzorii şi 
instituţiile de presă scrisă, partidele politice, asocia-
ţiile obşteşti etc. 

Potrivit art. 400 din Codul contravenţional, con-
travenţiile prevăzute la art. 47–53 se examinează 
de către organele afacerilor interne. 

În privinţa infracţiunilor cu caracter electoral, 
acestea sînt prevăzute la art.181-182 de la capitolul 
“Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi 
altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor” şi pre-
supun următoarele acţiuni: 
• Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării li-

bere a dreptului electoral sau împiedicarea acti-
vităţii organelor electorale săvîrşită prin: 
–  blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de 

votare prin orice mijloc şi în orice formă, 
–  sustragerea urnelor de vot sau a documen-

telor electorale,
–  cu periclitarea vieţii persoanei, 
–  însoţirea de vătămarea gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii, 
–  soldarea cu alte urmări grave; 

• Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor 
votării.
 Analizînd aceste articole prin prisma art. 21 din 

Codul penal care reglementează subiectul infracţi-
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unii, putem constata că poate fi subiect al acestora 
doar persoana fizică. Potrivit art. 70 din Codul elec-
toral, cauzele penale privind infracţiunile se exa-
minează de organele procuraturii, iar în campania 
electorală pentru examinarea acestora este stabilit 
un termen restrîns de 5 zile. 

În acelaşi timp, Codul electoral prevede la 
art.70 alin.(3) că preşedinţii organelor electorale şi 
alte persoane cu funcţii de răspundere sînt obligate 
să informeze imediat organele procuraturii despre 
acţiunile care, după opinia lor, conţin elemente con-
stitutive ale infracţiunilor, legate de efectuarea ale-
gerilor, care le-au devenit cunoscute.

Prevenirea şi combaterea încălcărilor 
legislaţiei electorale

De felul în care este curmată încălcarea legislaţi-
ei electorale şi cum poate fi prevenită aceasta depin-
de şi aprecierea unui proces electoral drept corect.

Cea mai eficientă metodă de încetare a comite-
rii încălcărilor legislaţiei electorale este exercitarea 
dreptului de a contesta acţiunile/inacţiunile presu-
puse ca ilegale ale organelor electorale sau ale 
concurenţilor electorali şi, respectiv, de sancţionare 
a celor culpabili.

Oricum, în această privinţă este de menţionat 
faptul că pentru unele încălcări nu este stabilită 
expres o sancţiune, iar unii subiecţi cum ar fi, de 
exemplu, instituţiile mass-media scrise sau asoci-

aţiile obşteşti nu pot fi sancţionate de către CEC 
pentru încălcarea prevederilor Codului electoral. 

O modalitate de prevenire a încălcărilor o con-
stituie şi semnarea Codului de conduită, noţiune 
instituită prin Legea nr.176 din 22.07.2005 privind 
modificarea şi completarea Codului electoral, care 
reprezintă o convenţie încheiată între concuren-
ţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind 
modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei 
electorale care exclude lezarea demnităţii şi imagi-
nii concurenţilor electorali. Deşi constituie nişte nor-
me deontologice încălcarea cărora nu presupune 
sancţiune, existenţa şi semnarea acestuia de către 
părţile vizate reprezintă un pas important care de-
notă intenţia de a avea un comportament pozitiv în 
cursul campaniei electorale.

Statul trebuie să garanteze împiedicarea orică-
ror încălcări cu caracter electoral, fie pe cale legis-
lativă, fie judiciară. Combaterea oricăror încălcări 
cu caracter electoral depinde în mare măsură atît 
de activitatea organelor electorale – aceasta fiind 
o sarcină centrală a acestora, cît şi de comporta-
mentul concurenţilor electorali, interesul acestora 
de a supraveghea prin intermediul observatorilor 
săi procesul electoral, a reflectării uniforme şi echi-
distante de către mijloacele de informare în masă a 
campaniei electorale, şi nu în ultimul rînd a monito-
rizării procesului electoral din partea observatorilor 
acreditaţi. 
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De-a lungul istoriei s-au cristalizat două forme 
ale exercitării puterii publice: democraţia directă şi 
democraţia indirectă sau reprezentativă. Ambele 
forme impulsionează dezvoltarea statului şi permit 
participarea poporului în procesul luării deciziilor – 
sau direct, prin referendum, sau indirect, prin ale-
gerea deputaţilor (reprezentanţilor) în Parlament 
sau un alt organ reprezentativ. Deşi instituţia refe-
rendumului în Europa nu este foarte des folosită, 
excepţie făcînd Elveţia unde din anul 1848 au avut 
loc peste 500 de referendumuri naţionale1, meca-
nismul acestei instituţii este prevăzut în actele nor-
mative ale mai multor ţări europene.

Vorbind despre actele normative la nivel eu-
ropean, trebuie să le menţionăm pe cele mai 
importante, cum ar fi Recomandările Adunării  
Parlamentare a Consiliului Europei privind refe-
rendumul2, Codul Bunelor Practici în materie de 
Referendum3 şi Ghidul privind desfăşurarea refe-
rendumurilor4, adoptate de către Consiliul pentru 
Alegeri Democratice şi Comisia de la Veneţia. La 
nivel naţional, în majoritatea ţărilor referendumul 
este reglementat de constituţie şi de legi specia-
le, precum Legea III din 1998 a Ungariei privind 
referendumurile şi iniţiativa poporului.5 Legislaţia 
prevede diferite tipuri de referendumuri, dar ob-
servăm că referendumurile de tip constituţional, 
legislativ şi consultativ sînt prevăzute, practic, în 
legislaţia tuturor statelor europene.  

Scopul desfăşurării referendumurilor este dife-
rit: adoptarea sau modificarea constituţiei sau altor 
acte legislative, consultarea cu populaţia privind 
problemele importante pentru stat şi societate.

De exemplu, în Republica Moldova în anul 
2008 a fost iniţiat un referendum republican consti-
tuţional de către un grup de cetăţeni, care a depus 
la Comisia Electorală Centrală materialele cerute 
de Codul electoral. Întrebările pentru referendum se 
refereau la modificarea Constituţiei prin efectuarea 
alegerilor parlamentare în baza sistemului electoral 
1   Pierre Garrone. The work of te Venice Commission in the 
field of referenda // Elections in Europe. June 2007, p. 7.
2   Recomandările APCE 1704 (2005) privind „Referendum: 
spre elaborarea bunelor practicil în Europa”.
3   CDL-AD (2007) 008rev.
4   CDL-AD (2006) 027rev.
5   Vivien Parragi. Referendums in Central and Eastern Europe. 
// Elections in Europe. June 2007, p. 24.

instituţia referendumului 
în europa Centrală şi de est sub aspeCt legal

Nadejda Mazur, 
consultant superior, Secţia alegeri şi referendumuri, Direcţia management alegeri

mixt şi alegerea Preşedintelui Republicii Moldova 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber expri-
mat, aplicîndu-se sistemul uninominal majoritar.6 
Grupul de iniţiativă în număr de 1146 persoane a 
fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală7, dar 
la expirarea termenului pentru colectarea semnătu-
rilor susţinătorilor referendumului (conform legisla-
ţiei în vigoare acest termen nu poate fi mai mic de 2 
luni sau mai mare de 3 luni8) acesta nu a prezentat 
la CEC  listele de subscripţie cu semnăturile colec-
tate. Ca urmare, procedurile legate de desfăşurarea 
referendumului au fost stopate, iar Comisia Electo-
rală Centrală a emis o hotărîre prin care a respins 
propunerea de a efectua referendumul, anulînd şi 
înregistrarea grupului de iniţiativă.9 În alte ţări re-
glementările ce ţin de referendumurile naţionale, 
ca, de exemplu, privind persoanele care au dreptul 
de a iniţia referendumuri, termenele de colectare 
a semnăturilor în listele de subscripţie, persoane-
le responsabile pentru stabilirea datei sînt diferite. 
De exemplu, în Lituania dreptul de a iniţia referen-
dumuri aparţine numai cetăţenilor sau Seimas-ului 
(Parlamentul Lituaniei), în Ungaria termenul de a 
colecta semnăturile constituie 4 luni, iar în Letonia 
30 de zile, în Croaţia dreptul de a stabili data refe-
rendumului aparţine sau Colegiului de deputaţi al 
Parlamentului, sau Preşedintelui ţării.10 

Pentru societate este foarte importantă şi exis-
tenţa posibilităţii reglementate prin lege de a retra-
ge mandatul persoanei care ocupă funcţia publică 
electivă. În cazul Republicii Moldova, legislaţia 
prevede retragerea mandatului primarului prin re-
ferendum local.11

În acest context, în decursul anilor 2005-2010, 
la Comisia Electorală Centrală au parvenit 5 iniţia-
tive privind organizarea referendumului de tip local 
cu scopul revocării primarului.12

6   Idem, p. 22.
7   Hotărîrea CEC nr. 1590 din 18 martie 2008.
8   Art. 153 al Codului electoral al Republicii Moldova nr. 1381-
XIII din 21.11.97.
9   Hotărîrea CEC nr. 1734 din 24 iunie 2008.
10   Vivien Parragi. Idem, p. 28-30.
11   Art. 175 al Codului electoral al Republicii Moldova.
12   Aceste iniţiative au parvenit din următoarele localităţi: s. 
Filipeni, r-nul Leova, s. Costuleni, r-nul Ungheni, s. Slobozia, 
r-nul Ştefan Vodă, s. Hansca, r-nul Ialoveni, or. Ghidighici, 
mun. Chişinău.
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De menţionat că numai o iniţiativă din cele 5 
pornite s-a finalizat cu desfăşurarea referendumului 
local, celelalte propuneri nu au primit curs din dife-
rite motive: în trei localităţi cetăţenii au înregistrat la 
judecătoriile respective grupuri de iniţiativă, dar mai 
tîrziu nu au întreprins alte acţiuni necesare pentru 
organizarea referendumului; a patra iniţiativă de re-
vocare a primarului a venit din partea consiliului să-
tesc, dar mai tîrziu primarul şi-a dat singur demisia, 
pe care consiliul a acceptat-o.

Referendumul local în această perioadă s-a 
desfăşurat doar în satul Filipeni din raionul Leova 
(anul 2006), unde cetăţenii şi-au realizat dreptul la 
participarea activă în viaţa comunităţii, exprimîn-
du-şi nemulţumirea faţă de activitatea primarului 
care, în opinia lor, neglija interesele oamenilor din 
sat şi nu îşi îndeplinea obligaţiunile funcţionale. Ca 
rezultat, un grup de cetăţeni au iniţiat referendu-
mul, respectînd toate procedurile cerute de Codul 
electoral. Deşi la referendum au participat mai pu-
ţin de jumătate din numărul cetăţenilor înscrişi în 
listele electorale şi, ca urmare, el a fost declarat 
nevalabil, iar primarul satului nu a fost revocat13, 
acest caz reprezintă un exemplu al democraţiei di-
recte la nivel naţional local şi demonstrează cum 
sînt realizate mecanismele referendumului prevă-
zute de legislaţie.  

13   Hotărîrea CEC nr. 207 din 05.04.06 cu privire la rezultatele 
referendumului local privind revocarea primarului satului Fili-
peni, raionul Leova din 2 aprilie 2006.

Totodată, există probleme care nu pot fi supuse 
referendumului. În acest context este interesantă 
experienţa unor state din Europa Centrală şi de Est. 
În Ungaria, de exemplu, se interzice desfăşurarea 
referendumurilor privind conţinutul legilor referitoare 
la bugetul de stat, impozitele naţionale şi de vamă, 
obligaţiunile internaţionale, resursele umane, dizol-
varea Parlamentului şi altele.14

În Letonia nu se permit referendumurile pe 
tema bugetului, tarifelor la calea ferată, serviciului 
militar, tratatelor de pace etc.15

În Armenia sînt interzise referendumurile asu-
pra unor prevederi constituţionale, cum sînt carac-
terul independent şi democratic al ţării, drepturile 
omului, prelungirea mandatelor Preşedintelui ţării 
sau Guvernului.16

Cu toate că legislaţia europeană reglementea-
ză detaliat instituţia referendumului, totuşi există 
un şir de probleme care nu sînt prevăzute sau care 
apar din practica referendumurilor. De exemplu, are 
dreptul guvernul de a participa în campania elec-
torală? Care sînt garanţiile că referendumul este 
justificat din punctul de vedere al societăţii, dar nu 
al interesului politic?17 Care proceduri electorale ar 
asigura desfăşurarea referendumului în modul cel 
mai eficient, rapid şi cu costuri minime şi fără în-
călcarea drepturilor fundamentale electorale? Ce 
practici în domeniul referendumului pot fi preluate 
de către Republica Moldova de la alte ţări şi ce mo-
dificări justificate trebuie introduse în legislaţia Re-
publicii Moldova?18

Aceste şi alte întrebări necesită un studiu atent, 
ele urmează a fi discutate la diferite niveluri şi cu 
implicarea tuturor actorilor interesaţi. 

De asemenea, este important ca reglementarea 
legală a instituţiei referendumului să fie ajustată la 
cerinţele contemporane ale tehnologiilor (e-voting, 
sms-voting) cu păstrarea esenţei acestei instituţii 
care să contribuie la dezvoltarea statului de drept 
şi democratic.

14   Vivien Parragi. Idem, p. 26. 
15   Idem, p. 26.
16   Idem, p. 26.
17   Idem, p. 30.
18   Iulian Muntean. Problemele supuse referendumului (studiu 
în drept comparat). // Autoreferat al tezei de doctor în drept. 
Chişinău, 2009, p. 20-24.
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Calitatea reprezentării politice depinde de as-
pecte tehnice, precum sistemul electoral, sistemul 
de partid şi modul de formare a guvernului. Dar 
crucial pentru transformarea votului popular în 
reprezentare la nivelul parlamentelor sau al altor 
instituţii alese rămîne sistemul electoral. Acesta 
influenţează funcţionarea sistemului de partide, 
care, la rîndul său, determină caracteristicile şi 
stabilitatea guvernelor1.

În ceea ce priveşte relaţia reprezentativitate-gu-
vernabilitate, paradoxul sau contradicţia rezultă din 
aplicarea principiului potrivit căruia democraţia nu 
este compatibilă cu concentrarea puterii de către un 
grup restrîns, ci necesită o cît mai largă reprezenta-
re populară, avînd însă imperios nevoie de ordine, 
de stabilitate, spre a satisface interesele întregului 
spectru politic.

Cu toate că în fiecare ţară legislaţia electorală 
are trăsăturile sale specifice, legate de anumite tra-
diţii, particularităţi culturale, politice şi sociale, exis-
tă nişte principii generale, care ne permit să vorbim 
despre anumite tipuri de sisteme electorale. Fieca-
re sistem electoral are specificul său şi pune la dis-
poziţia alegătorului anumite tehnologii electorale. 

Sub aspectul utilizării tehnologiilor electorale în 
scopul efectuării de „corecturi” pe planul „reprezen-
tativităţii”, se poate evidenţia şi metoda restrîngerii 
fragmentării forţelor politice. Prin urmare, avîndu-se 
în vedere că fragmentarea excesivă a reprezentă-
rii („de la toţi cîte cineva sau cîţiva reprezentanţi”) 
duce la parlamente ineficiente, divizate, la guverne 
de coaliţie cu o capacitate scăzută de acţiune co-
erentă, în majoritatea cazurilor se practică, astfel, 
pragul electoral, care presupune nu altceva decît 
acel procentaj minim necesar pentru accesul în 
parlament2. 

În continuare vom vorbi despre particularităţi-
le sistemului electoral proporţional, în special sub 
aspectul unei trăsături caracteristice acestui tip de 
sistem – pragul electoral, element specific, de alt-
fel, şi procesului electoral din Republica Moldova în 
cazul alegerilor parlamentare. 

Deci elementul pozitiv al sistemului proporţional 
constă în reprezentarea mai multor partide şi blo-

1   25 + 2 modele electorale. Centrul de Resurse pentru De-
mocraţie al Asociaţiei Pro Democraţia. I. Sisteme electorale. 
Bucureşti, 2006
2   I. Mitran, „Politologia în faţa secolului XXI”, Bucureşti, 1997.

curi (alianţe) electorale în organele reprezentative. 
Cu toate acestea, există pericolul real de fragmen-
tare a forţelor politice în organul legislativ. Pentru 
evitarea unor astfel de situaţii a fost necesară intro-
ducerea unei „bariere” speciale.

Faţă de sistemul majoritar, reprezentarea pro-
porţională permite nu doar reprezentarea majori-
tăţii, ci şi a minorităţilor. Se pot exprima astfel nu 
doar opţiunile politice, ci şi cele culturale (religi-
oase, lingvistice, etnice). Potrivit acestui sistem, 
mandatele parlamentare se împart candidaţilor 
proporţional cu voturile obţinute în alegeri, astfel 
încît există un raport direct proporţional între man-
datele parlamentare obţinute de fiecare partid po-
litic în parte şi voturile pe care electoratul le-a dat 
acestor partide.

Elementul important al sistemului electoral pro-
porţional, respectiv al tipului de scrutin de listă, – 
pragul electoral – permite participarea la repartiza-
rea locurilor şi condiţionează atribuirea mandatelor 
parlamentare de obţinerea unui număr minim de 
voturi valabil exprimate, respectiv de atingerea unui 
procent prestabilit.

Acest procent, fixat la nivel naţional sau de cir-
cumscripţie, mai este cunoscut şi ca prag electoral, 
prag de excludere sau de acces (în cazul Spaniei) 
ori prag de admitere la reprezentare, iar mărimea 
sa este variabilă, în raport de o serie de factori. De 
fapt, este un prag sau clauză de baraj, „speerklau-
sel” – cum îl denumesc germanii şi cum este pre-
luat şi de alţii, dezvoltarea sa variind de la o ţară 
la alta. Această clauză a fost însuşită şi de către 
legiuitor, în raport de opţiunea politică de distribuire 
a voturilor şi, chiar, de voinţa electoratului. 

De-a lungul timpului, în raport de interesul poli-
tic, variaţiile pe această temă au cunoscut o serie 
de extreme: pornind de la Israel, cu 1% pînă în 1991 
(cunoscut şi ca prag perfect inutil), iar din 1992, cu 
1,5%, la Argentina cu 3%, Spania şi Bulgaria cu 4%, 
Liechtenstein cu 8%, Turcia cu 10% la alegerile din 
1983-1991, Sri Lanka cu 12,5%, în Franţa, de pildă, 
pragul electoral a crescut de la un scrutin la altul, 
în aşa fel încît, la un moment dat, a ajuns la 12,5% 
(la solicitarea alegătorilor) şi pînă la Grecia cu de la 
peste 15%, în perioada imediat postbelică, pînă la 
30-40% în 1986 (această modalitate fiind aprecia-
tă, de mai toţi specialiştii vremii, ca o „reprezentare 
proporţională forţată”).

Ludmila Bârsa,
consultant principal, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul

pragul eleCtoral – o limită de aCCedere în parlament
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Efectele pragului pot fi importante şi într-o oare-
care manieră pot aduce atingere reprezentativităţii 
din adunare. De exemplu, în 1969, în RFG, parti-
dul de extremă dreaptă a NPD, cu 4,3% din voturi, 
a pierdut intrarea în Bundestag, îngheţînd, în acest 
fel, o parte din voturile de dreapta, aceasta devenind 
astfel minoritară în locuri, faţă de alianţa SPD-FDP.

Totodată, amintind despre Germania, putem 
preciza că încă de la început, adică odată cu intro-
ducerea acelui speerklausel, procentul a fost fixat 
la 5% şi aşa a fost preluat şi de alte state, ca o me-
die electorală de baraj pertinentă. 

Despre importanţa pragurilor putem vorbi şi prin 
prisma alegerilor desfăşurate în Bulgaria în 1992 
şi cele din Polonia în 1993. Astfel, în Bulgaria, un 
prag de 4% la nivel naţional al voturilor exprimate 
a provocat eliminarea reprezentării a aproape un 
sfert din sufragiile exprimate, şi anume 29,4%. La 
fel, în Polonia, pentru a lupta contra dispersiei vo-
turilor care au marcat alegerile din octombrie 1991 
(19 partide au ajuns în adunare, cel mai puternic 
obţinînd 12,3% din voturi), la cele de septembrie 
1993 s-a decis utilizarea pragului naţional dublu: de 
5% pentru partide şi de 8% pentru alianţe. Această 
măsură însă a făcut ca 35% din voturile exprimate 
să fie lipsite de orice reprezentare în Adunare. În 
acest fel, Partidul Social-Democrat şi Partidul Ţă-
rănesc au putut dispune de o majoritate de 300 de 
locuri din cele 460, în timp ce nu reprezentau decît 
36% din voturile exprimate. La o dispersie menţinu-
tă a voturilor s-a adăugat o gravă lipsă de reprezen-
tativitate a adunării.

Pe marginea acestor exemple se pot trasa ur-
mătoarele concluzii:

–  toate modurile de scrutin, care vor să restrîn-
gă puternic accesul în Adunare, aduc o gravă 
ameninţare reprezentativităţii acesteia;

–  acelaşi mod de scrutin poa-
te avea efecte foarte diferite în 
funcţie de ţara în care este apli-
cat: în ţările democratice ale Eu-
ropei Occidentale, pragul de 4% 
sau 5% nu a dus niciodată la în-
depărtarea de la reprezentare a 
unei proporţii atît de mari de vo-
turi exprimate;
–  şi, în final, schimbările legi-
lor electorale nu modifică meca-
nic şi imediat comportamentul 
alegătorilor3.

Astfel, printre avantajele re-
prezentării proporţionale se nu-
mără şi existenţa unor „praguri 

electorale” care constituie procente minime de vo-
turi ce trebuie realizate de liste la nivel naţional. Ne-
realizarea unor asemenea procente în alegeri are 
drept consecinţă neprimirea nici unui mandat, deşi 
în listă s-ar putea să existe personalităţi de presti-
giu. Prin urmare, un asemenea avantaj se poate 
transforma foarte uşor şi într-un dezavantaj4.

În prezent, printre statele europene, în care se 
cere îndeplinirea condiţiei pragului electoral, evi-
denţiem pe cele cu cea mai pregnantă relevanţă: 
Austria – 4% pentru partidele politice la cea de-a 
doua şi a treia faze ale procesului de alocare a man-
datelor, respectiv, cele care se derulează la nivelul 
provinciilor şi cel federal, de 5% la nivel naţional în 
Germania, de 3% la nivel naţional în Grecia, de 5% 
la nivel naţional în Letonia, în Olanda – pentru Ca-
mera Inferioară există un prag de 0,67%, de 4% în 
Suedia la nivel naţional (sau 12% în circumscripţii), 
în România pentru un partid politic, pragul electo-
ral pentru intrarea în Parlament este de 5%, pentru 
alianţe politice şi alianţe electorale, la procentul de 
5% se adaugă 3% pentru cel de-al doilea partid şi 
cîte 1% pentru următoarele începînd cu al treilea, 
fără a se putea depăşi 10% din totalul voturilor vala-
bil exprimate, de 3% în circumscripţii în Spania, de 
1% în Israel, de 8% în Liechtenstein şi de 12,5% în 
circumscripţii în Sri Lanka5. 

Pragul electoral, exprimat în procente, variază 
de la o ţară la alta, în unele dintre state neexistînd, 
însă condiţia pragului electoral, ca, de exemplu, în 
Belgia, Finlanda, Franţa, Irlanda, Luxemburg, Mal-

3   P. Martin „Sistemele electorale şi modurile de scrutin”, Bu-
cureşti, 1999.
4   Gh. Iancu „Sisteme electorale”, Bucureşti, 1998.
5   25 + 2 modele electorale. Centrul de Resurse pentru De-
mocraţie al Asociaţiei Pro Democraţia. I. Sisteme electorale. 
Bucureşti, 2006

paginare.indd   28 28.09.2010   18:20:43



buletin  informativ  nr. 5 29

ta, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlan-
dei de Nord, precum şi Slovenia6. 

Cît priveşte Republica Moldova, în perioada 
anilor 1994-2000, pragul electoral a fost de 4%. 
În urma modificării Codului electoral (anul 2000), 
bariera respectivă a fost ridicată de la 4% la 6% 
pentru formaţiunile politice şi micşorată de la 4% la 
3% pentru candidaţii independenţi7. Astfel, partidele 
şi blocurile electorale, care nu depăşeau această 
treaptă, erau lipsite de dreptul de a-şi trimite repre-
zentanţii în Parlament, mandatele lor fiind reparti-
zate proporţional între concurenţii electorali care au 
trecut pragul electoral. 

În anul 2005, pragul de reprezentare în Parla-
ment a fost redus de la 6% la 4% pentru partide şi 
de la 9 şi 12% la 8% pentru blocuri8. 

Oficiul OSCE pentru Drepturile Omului şi Insti-
tuţiile Democratice (OSCE/ODIHR) şi Comisia de 
la Veneţia (Comisia pentru Democraţie prin Drept 
a Consiliului Europei) au apreciat reducerea pre-
cedentă a pragului drept o îmbunătăţire şi, printr-o 
Opinie Comună, au recomandat pentru Republica 
Moldova următoarele „Autorităţile în niciun caz nu 
trebuie să inverseze această reducere salutată şi 
să menţină acest prag stabilit pentru partidele po-
litice”. La fel, s-a menţionat că „S-ar considera că 
coaliţiile urmează să fie încurajate pentru a asigura 
o cooperare mai mare şi un guvern mai stabil” 9.

Cu toate acestea, amendamentele Codului 
electoral din aprilie 2008 au ridicat pragul minim de 
reprezentare de la 4 la 6% din voturile valabil ex-
primate în ansamblu pe ţară10. Pragul de 6% a fost 
apreciat a fi unul destul de înalt, chiar dacă există 
ţări cu praguri mai înalte. Un atare prag poate duce 
la un număr mare de voturi pierdute. De aceea se 
recomandă menţinerea pragului la un nivel mai jos. 
La fel, în opinia mai multor analişti, pentru demo-
craţiile în devenire acest prag electoral ar trebui să 
fie mult mai mic11.

Comisia de la Veneţia şi OSCE/ODIHR au che-
mat atunci autorităţile Republicii Moldova să revadă 
modificările Codului electoral prin care a fost majo-

6   Ibidem
7   Codul electoral al Republicii Moldova, Legea nr. 1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, art. 86 – modificat prin Legea nr. 894-
XIV din 23 martie 2000 
8   Idem, art. 86 – modificat prin Legea nr. 176-XVI din 22 iulie 
2005
9   OSCE/ODIHR şi Comisia de la Veneţia, Opinia comună pri-
vind  Codul electoral al Republicii Moldova din 10 aprilie 2008, 
Veneţia, 2008
10   Codul electoral al Republicii Moldova,  art. 86 – modificat 
prin Legea nr. 76-XVI din 10 aprilie 2008
11   M. Cernencu, C. Ciurea, „Alegerile într-o societate demo-
cratică”, Chişinău, 2001

rat pragul electoral de la 4% la 6% şi interzise blo-
curile electorale.

Prin Legea nr. 25-XVII din 15 iunie 2009 pentru 
modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 
noiembrie 1997 al Republicii Moldova a fost supus 
amendamentului şi art. 86 alin. (2) lit. a) din prezentul 
cod, stabilindu-se pragul minim de reprezentare pen-
tru un partid, o organizaţie social-politică de 5% din 
voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară12.

Ulterior, sub aspectul stabilirii pragului de repre-
zentare şi al reintroducerii blocurilor electorale în 
calitate de concurenţi electorali, Codul electoral a 
fost modificat şi completat prin Legea nr. 119 din 18 
iunie 2010, după cum urmează: 

–  pentru un partid, o organizaţie social-politică 
– 4 la sută;

–  pentru un bloc electoral format din 2 partide 
şi/sau organizaţii social-politice – 7 la sută;

–  pentru un bloc electoral format din 3 şi mai 
multe partide şi/sau organizaţii social-politi-
ce – 9 la sută;

– pentru un candidat independent – 2 la sută13.
În final, este de remarcat că în multe ţări, nu ne-

apărat europene, în care se aplică sistemul propor-
ţional prin scrutin de listă se caută, în continuare, 
şi alte soluţii pentru limitarea numărului de partide 
care acced în Parlament, prin adoptarea unor me-
canisme diferite de acces la atribuirea mandatelor, 
în măsură să favorizeze partidele incomode şi, cu 
precădere, partidele mici.

De altfel, în orice sistem proporţional cu scrutin 
de listă, chiar aşa cum se desfăşoară lucrurile şi 
în prezent, partidele mici au cele mai puţine şan-
se să obţină locuri în Parlament, dacă alegerile se 
desfăşoară pe circumscripţii mai mici, decît dacă 
s-ar desfăşura pe circumscripţii mult mai mari, chiar 
dacă mai puţine ca număr. 

De fapt, mărimea însăşi a circumscripţiei, în 
foarte multe situaţii, constituie un veritabil prag 
electoral pentru partidele mici.

De altfel, în orice sistem proporţional cu scrutin 
de listă, chiar aşa cum se desfăşoară lucrurile şi în 
prezent, partidele mici au cele mai puţine şanse să 
obţină locuri în Parlament, dacă alegerile se des-
făşoară pe circumscripţii mai mici, decît dacă s-ar 
desfăşura pe circumscripţii mult mai mari, chiar 
dacă mai puţine ca număr. De fapt, mărimea însăşi 
a circumscripţiei, în foarte multe situaţii, constituie 
un veritabil prag electoral pentru partidele mici.

12   Idem, art. 86 – modificat prin Legea nr. 25-XVII din 15 iunie 
2009
13   Codul electoral al Republicii Moldova, art.1 şi 86 – modificat 
şi completat prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 
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Sufragiul universal constituie una dintre con-
diţiile ca un stat să fie considerat democratic. În-
tr-o  societate  democratică fiecare cetăţean adult 
trebuie să aibă dreptul să voteze. Majoritatea gu-
vernelor democratice consideră că participarea la 
alegeri este un drept al cetăţenilor, dar şi o res-
ponsabilitate civică. J. St. Mill susţine că valoarea 
educativă a democraţiei se exprimă şi prin vot, în-
trucît acesta e un mod de a cultiva spiritul public şi 
inteligenţa politică. Prin acţiunea de votare, mem-
brii societăţii dau un sens responsabilităţii lor faţă 
de alţii şi faţă de societate.1 

Există state în care participarea la vot este o 
datorie civică, votarea fiind obligatorie, iar altele în 
care votul este un drept, votul fiind voluntar. Una 
dintre metodele de combatere a absenteismului se 
consideră introducerea votului obligatoriu, silind 
pe cetăţeni la exerciţiul funcţiei sociale cu care 
sînt învestiţi. În ţările, unde votul este considerat 
o datorie civică, votul obligatoriu este reglementat 
de legislaţia naţională, cu aplicarea sancţiunilor 
pentru cei care nu merg la votare. În aceste ţări 
fiecare cetăţean trebuie să se înregistreze şi să 
se prezinte la secţia de votare. Cetăţeanul nu este 
obligat să voteze pentru un candidat anume, iar 
cîteodată el renunţă deliberat la dreptul de a vota, 
pentru a-şi arăta dezaprobarea faţă de candidaţi 
sau votează la întîmplare. Persoanele care nu vo-
tează sînt sancţionate.

Votul obligatoriu poate fi definit ca obligaţia le-
gală a cetăţenilor de a se prezenta la urne sau 
de a vota. Absenţa de la vot trebuie justificată de 
cele mai multe ori, iar absenţa nejustificată poa-
te atrage sancţiuni ca amenzi sau decăderea din 
unele drepturi cetăţeneşti. Primele ţări care au in-
trodus votul obligatoriu sînt Belgia (1892), Argenti-
na (1914) şi Australia (1924). Alte ţări care practi-
că votul obligatoriu sînt Grecia, Cipru, Luxemburg, 
Peru, Uruguay, Chile etc. De asemenea, există ţări 
care pînă la o anumită perioadă au pus în aplicare 
acest sistem de vot, dar pe care l-au abandonat 
după cîteva decenii. Astfel, în Olanda sistemul vo-
tului obligatoriu a funcţionat din 1917 pînă în 1970, 
în Spania – din 1907 pînă în 1923, în Austria – din 

1   Sergiu Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi 
cultura civică, Ed. Şansa, Bucureşti, 1996, p. 257.

1929 pînă în 2004, în Italia – din 1945 pînă în 1993 
şi în Venezuela din 1958 pînă în 1993. 2    

Promotorii votului obligatoriu susţin că votul 
obligatoriu este o responsabilitate civică, care 
trebuie impusă de către stat. În opinia lor, nepre-
zentarea alegătorilor la vot afectează legitimitatea 
aleşilor şi pune la îndoială rezultatele care ar fi 
fost obţinute dacă toţi alegătorii s-ar fi prezentat 
la vot. Votul, chiar dacă este obligatoriu, este o 
măsură educaţională a cetăţenilor. Unii adepţi ai 
votului obligatoriu susţin că de vreme ce democra-
ţia înseamnă guvernare de către popor, atunci la 
alegeri trebuie să participe toţi cetăţenii, fiind de 
obligaţia fiecăruia să-şi aleagă reprezentanţii săi, 
iar cei aleşi vor guverna mult mai eficient. Cetăţe-
nii vor face un efort să voteze, iar obligativitatea 
face ca cetăţenii să nu se eschiveze de la vot. 

Un argument de bază pentru votul obligatoriu 
este că acesta sporeşte participarea la alegeri. 
Politologul A. Lijphart consideră că votul obligato-
riu va creşte participarea cetăţenilor la alegeri cu 
7-16 %. Există şi alte responsabilităţi civice, cum 
ar fi plata impozitelor, serviciul militar, frecventa-
rea şcolii, însă acestea necesită eforturi mult mai 
mari decît responsabilitatea de a vota. Totodată, 
în opinia savantului, votul obligatoriu reprezintă o 
intruziune mai mică în libertatea persoanei decît 
celelalte activităţi. Alte avantaje ale votului obliga-
toriu sînt:

– rolul banilor în politică scade, deoarece nu va 
fi nevoie să convingi alegătorii să voteze;

– votul obligatoriu contribuie la educaţia civică 
şi stimularea politică a alegătorului, cetăţenii 
fiind mai bine informaţi, stimulînd interesul 
mult mărit pentru alte activităţi politice;

– scade riscul de instabilitate politică creat 
de crize şi de lideri politici carismatici (de 
exemplu Adolf Hitler).3 

În opinia politologilor Louis Massicotte, Andre 
Blais şi Antoine Yoshinaka, sistemul votului obli-
gatoriu creşte participarea la alegeri cu 8-15 %. 
Creşterea apare cel mai des în rîndul celor care 
nu votează, de obicei, mai ales în rîndul oamenilor 

2   http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting.
3   Lijphart, Arend  “Unequal Particiapation: Democracy’s Un-
resolved Dilemma”, The American Political Science Review 
91(1), 1997, p. 8-11.

Natalia Pătrunjel, 
consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat,

Direcţia management alegeri

votul obligatoriu: avantaje şi dezavantaje
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săraci şi mai puţin educaţi.4 De asemenea, cerce-
tătorul englez Pippa Norris, analizînd participarea 
cetăţenilor la alegeri în vechile democraţii, a con-
statat că în ţările în care votul este obligatoriu, rata 
participării la alegeri este mai mare cu 14 % decît 
în ţările în care votul este voluntar. Astfel, în ţările 
în care votul este  obligatoriu, rata participării este 
de 86,9 %, iar în ţările în care votul este voluntar, 
rata participării este de 72,7 %. 5

Prezenţa la urne în ţările cu vot obligatoriu vari-
ază de la o ţară la alta. Astfel, Australia se numără 
printre ţările cu cea mai înaltă rată de participa-
re, aceasta fiind, în medie, de 94,5 %, în Belgia 
prezenţa la urne este de 92,7 %, Grecia – 86 %, 
Chile – 93 %. În Olanda, care în 1970 a abolit votul 
obligatoriu, prezenţa la urne a scăzut de la 90 % 
(1967) la 78,3 % (2003).6 

Votul obligatoriu consolidează comunitatea, 
implicînd cetăţenii care nu votează în procesul 
de alegere a reprezentanţilor în diverse foruri. Un 
succes care poate fi atribuit sistemului obligatoriu 
de vot este că prezenţa obligatorie la vot reduce 
substanţial cheltuielile de campanie de motivare a 
prezenţei la vot. Deplasările în teritoriu vor fi mai 
puţine şi astfel se vor diminua cheltuielile. Votul 
obligatoriu scuteşte partidele de efortul de a-şi 
motiva propriii votanţi, lăsîndu-i să-şi concentreze 
eforturile pentru a convinge toţi alegătorii să vote-
ze pentru ei. În această direcţie, guvernul, chiar 
dacă este sau nu popular politic, poate pretinde 

4   http://abcnews.go.com/Politics/story?id=120577&page=1.   
5   Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules and Po-
litical Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, p. 169.
6   Scott Bennett, Compulsory voting in Australian national 
elections, Information analysis and advice for the Parliament of 
Australia, 2008, no. 6, 2005–06, p. 12.

că este ales de toată lumea. Cu alte cuvinte, fie-
care guvern, de la introducerea votului obligatoriu, 
poate reflecta cu acurateţe preferinţele eligibile ale 
alegătorilor. Totodată, pentru a oferi posibilitatea 
de a-şi exercita dreptul chiar şi în absenţa unor 
opţiuni de vot viabile pentru respectiva persoană, 
este posibilă existenţa opţiunii votului în alb, sau 
a votului pentru niciunul dintre candidaţii prezenţi 
pe buletin, sau chiar împotriva tuturor candidaţilor 
prezenţi pe buletinul de vot. 

Oponenţii votului obligatoriu susţin că votul nu 
este o obligaţie, ci un drept, iar cetăţenii trebuie să 
aibă libertatea de a-l exersa sau de a nu-l exersa. 
Un cetăţean nu este obligat să-şi exercite drepturi-
le sale civile, ca de exemplu, libera exprimare sau 
dreptul de a întemeia o familie etc. Acest tip de vot 
poate descuraja educaţia politică a electoratului, 
deoarece cetăţenii obligaţi să participe la votare 
pot reacţiona împotriva sursei de „opresiune”.  Nu-
mărul de buletine de vot nevalabile este mai mare 
în ţările cu sistem de vot obligatoriu decît în cele 
care nu aplică acest sistem de vot. O altă conse-
cinţă a votului obligatoriu este că acesta conduce 
la un fenomen cunoscut sub denumirea de “don-
keyvoting” – „vot la întîmplare” (1-2%) prin care 
alegătorii îşi completează mai repede buletinele 
de vot, fără să-i intereseze pe cine au votat. Votul 
obligatoriu din Australia a fost acuzat că încura-
jează oamenii să accepte sfaturi despre „cum să 
voteze” prin card-uri, distribuite de către organiza-
ţiile locale ale partidelor politice prin care îţi suge-
rează exact pe cine să votezi. W.J.M. Mackenzie 
susţine că votul obligatoriu este în contradicţie cu 
alegerile libere, pentru că una dintre libertăţile de-
mocratice este decizia de a nu vota pentru niciuna 
dintre alternativele oferite.7 Alţi analişti subliniază 
şi dificultatea de a pune în aplicare votul obligato-
riu unei mari mase de oameni, care nu ar respecta 
legea şi că alegătorii aduşi cu forţa ar putea să-şi 
anuleze votul sau să voteze pentru candidaţi ex-
tremişti sau marginali. În opinia analistului C. A. 
Hughes, părerile alegătorilor neglijenţi sau apatici 
nu sînt demne de luat în seamă.8 Alte argumente 
contra votului obligatoriu sînt:

– o înaltă prezenţă la vot nu poate creşte 
legitimitatea guvernării atunci cînd cetăţe-
nii sînt forţaţi să-i acorde suportul. Potrivit 

7   Citat în Louis Massicotte, André Blais, Antoine Yoshi-
naka,  Establishing the rules of the game: election laws in de-
mocracies, Toronto, London and Buffalo: University of Toronto 
Press, 2004, p. 34. 
8   Citat în 25+2 modele electorale, partea a II-a, Actorii procesu-
lui electoral, Asociaţia Pro Democraţia, Bucureşti, 2006, p. 9.
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unor critici, este absurd să afirmi că avem 
o democraţie adevărată, atunci cînd ajungi 
să-ţi ameninţi oamenii cu amendă sau chiar 
închisoare, dacă nu participă la vot;

– votul obligatoriu mai degrabă ascunde pro-
blema, decît o rezolvă. Acest tip de vot per-
mite guvernării să ignore abordarea celor 
mai importante probleme privind lipsa an-
gajamentului civic al alegătorilor;

– există teama că neinteresarea şi neinfor-
marea alegătorilor va duce rapid la res-
pingerea celor care guvernează. Forţarea 
participării la vot a cetăţenilor care nu au 
informaţii, nici nu sînt interesaţi de alegeri, 
este contraproductivă; 

– un aspect teoretic este faptul că obligaţia 
de a vota neagă dreptul de a vota. Cu alte 
cuvinte, votul obligatoriu încalcă etica de 
iniţiativă personală care este centrul unui 
guvern democratic.

În literatura de specialitate, există trei modalităţi 
diferite de a transforma participarea la vot într-un 
act cvasi obligatoriu: constituţionalizarea (obliga-
toriu este prevăzut în Constituţie), impunerea de 
sancţiuni formale şi impunerea de sancţiuni infor-
male (în general se prevede ca votantul să ofere o 
motivaţie scrisă cu privire la motivele care l-au îm-
piedicat să voteze, aceasta fiind condiţia minimă 
pentru evitarea sancţiunilor suplimentare.

În unele ţări, ca Australia sau Belgia, absenţa 
de la vot este pedepsită prin amenzi sau sancţi-
uni administrative. În alte ţări, ca Argentina, Grecia 
sau Brazilia, absenţa de la vot nu este sancţionată 
sau sancţiunea nu se aplică. 

Institutul Internaţional pentru Asistenţă Electorală 
şi Democratizare (IDEA)9 clasifică sancţiunile apli-
cate în cazul votului obligatoriu în cinci categorii:
1) justificarea absenţei de la vot;
2) amenda (în Belgia amenda constituie de la 25 

la 50 de Euro, iar în caz de recidivă – 125 de 
Euro);

3) privaţiune de libertate (nu se atestă cazuri de 
privare de libertate, cu toate că ţări ca Chile, 
Egipt şi Fiji prevăd această sancţiune);

4) limitarea unor drepturi şi libertăţi civile. Absen-
ţa de la vot poate fi pedepsită prin limitarea 
unor drepturi şi libertăţi civile, atît în legătură 
cu dreptul de vot, cît şi de altă natură. Aceste 
sancţiuni pot varia de la eliminarea de pe liste-
le electorale cu posibilitatea de reintroducere, 
în urma unei cereri (Singapore), la pierderea 

9   http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm

dreptului de vot în cazul unui număr de absen-
ţe de la vot, consecutiv sau într-o anumită pe-
rioadă (în Belgia se pierde dreptul de a vota în 
cazul în care cetăţeanul cu drept de vot nu-şi 
exercită votul măcar de patru ori într-o perioa-
dă de 15 ani) şi pînă la condiţionarea obţine-
rii salariului de prezentarea dovezii că a votat 
(Bolivia, Peru).

5) sancţiuni informale. Dincolo de tipurile de 
sancţiuni deja enumerate, absenţa de la vot 
poate fi sancţionată printr-o serie de măsuri 
informale care pot afecta stimulentele persoa-
nelor cu drept de vot (de exemplu, incapaci-
tatea de a fi numiţi, promovaţi într-o funcţie 
publică sau de a primi o distincţie de la autori-
tăţile publice în Belgia). În Italia, în timp ce nu 
există nicio sancţiune formală pentru absenţa 
de la vot, aceasta ducea la o creştere a difi-
cultăţii accesării unor servicii sociale, precum 
grădiniţa.
Este adevărat că în multe ţări sancţiunile pen-

tru neparticiparea la vot nu sînt puse în aplicare, 
însă simpla prezenţă a legii este suficientă pen-
tru a impulsiona oamenii să voteze. Legea există 
mai mult pentru a consolida ideea de responsa-
bilitate civică, decît pentru a forţa cetăţenii să-şi 
exprime votul.

Legislaţia Republicii Moldova nu prevede obli-
gativitatea participării cetăţenilor la alegeri. Rata 
de participare la alegeri diferă de la un scrutin 
la altul. Totuşi scrutinele din 2009 au remarcat o 
scădere a ratei de participare cu cca 20 % faţă 
de primele alegeri din 1994. Pentru ca alegerile 
din 29 iulie 2009 să fie declarate valabile, Parla-
mentul a recurs la modificarea Codului electoral 
prin care a micşorat rata de participare de la 1/2 
la 1/3. Cu toate acestea, participarea la vot a fost 
foarte bună (58,77 %), dacă luăm în considerare 
că scrutinul s-a petrecut în timp de vacanţă, vara. 
Tabelul de mai jos reflectă evoluţia prezenţei la 
urne în Republica Moldova la alegerile parlamen-
tare. Astfel, se poate constata că, pe parcursul 
anilor, rata de participare în Republica Moldova 
este în scădere.

Totuşi votul obligatoriu este, din anumite puncte 
de vedere o expresie căreia îi lipseşte acurateţea. 
Spre deosebire de democraţia de tip ateniană, în 
care votul se exprima în public sau de exercitare a 
mandatului reprezentativ de către cetăţenii aleşi în 
diferite instituţii prin vot deschis, votul secret pen-
tru alegerea candidaţilor sau manifestarea opţiu-
nii în cadrul unui referendum a devenit o practică 
universală atît în democraţiile avansate, cît şi în 
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ţările în care organizarea procesului de vot este 
una formală.10

În acelaşi timp, votul obligatoriu nu poate rezol-
va întregul conflict între idealul de participare la ale-
geri şi egalitatea votului, însă a face participarea la 
vot pe cît de posibil egală este o soluţie valoroasă. 

Pentru a da rezultate bune, sufragiul universal 
trebuie să fie organizat, cu alte cuvinte, să fie pus 

10   Peter Selb, Romain Lachat “The more, the better? Coun-
terfactual evidence on the effect of compulsory voting on the 
consistency of party choice” European Journal of Political Re-
search, Volume 48 Issue 5 (2009), p. 573-597.

în asemenea condiţii, încît exerciţiul lui să decur-
gă cît mai armonios şi mai folositor, pentru a avea 
cea mai bună reprezentare, capabilă de a elabora 
cea mai bună legislaţie şi cel mai bun guvern. Unii 
specialişti consideră că următorul obiectiv pentru 
democraţie trebuie să fie utilizarea universală sau 
aproape universală a dreptului de vot. 

Anul 
alegerilor

Prezenţa la 
vot, %

Diferenţa faţă de 
primele alegeri, %

1994 79,31

1998 69,12 - 10,19

2001 67,52 - 11,79

2005 64,84 - 14,47

2009, 
5 aprilie 57,55 - 21,76

2009, 
29 iulie 58,77 - 20,54
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Progresul tehnico-ştiinţific şi inovaţiile din acest 
domeniu au contribuit la multiplicarea metodelor de 
votare astfel încît votul de la distanţă nu mai consti-
tuie o noutate. Actualmente, în multe state ale lumii 
este pe larg aplicat sistemul trimiterii buletinului de 
vot prin poştă, votul prin delegare sau prin repre-
zentant, votul prin telefon, fax, SMS, sau, mai re-
cent, prin intermediul sistemelor on-line.

Votul prin corespondenţă este o metodă alter-
nativă a votului clasic, care se caracterizează prin 
faptul că alegătorul îşi poate exprima opţiunea poli-
tică fără a fi prezent fizic în secţia de votare şi poate 
vota „în avans faţă de ziua alegerilor, într-un mediu 
necontrolat, nesupravegheat de autoritatea statală 
prin intermediul funcţionarilor electorali”.1

„Codul bunelor practici în materie electorală” 
stipulează că votarea prin corespondenţă poate fi 
permisă numai în cazul în care activitatea serviciilor 
poştale este sigură şi fiabilă, dreptul de a vota prin 
corespondenţă poate fi acordat persoanelor inter-
nate în spital, deţinuţilor, persoanelor cu mobilitate 
redusă sau persoanelor cu drept de vot care do-
miciliază în străinătate; frauda sau intimidarea nu 
trebuie să fie permise.2

Votul de la distanţă generează din dorinţa de 
simplificare şi optimizare a procesului electoral, 
fiind destinat în special cetăţenilor care îşi au do-
miciliul sau reşedinţa în străinătate. Votul prin co-
respondenţă presupune mai multe efecte benefice, 
deoarece, pe de o parte, implică scăderea cheltu-
ielilor legate de organizarea şi desfăşurarea alege-
rilor, iar, pe de altă parte, contribuie  la diminuarea 
absenteismului, prin atragerea în procesul electoral 
a persoanelor care nu au posibilitatea de a se de-
plasa la secţia de votare în ziua alegerilor.

Votul prin corespondenţă este practicat astăzi 
la scară largă în statele cu o democraţie consoli-
dată, cum ar fi: SUA, Austria, Belgia, Danemarca, 
Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Por-
tugalia, Slovenia, Spania, Suedia etc. 

Există legislaţii electorale naţionale, care per-
mit votul prin corespondenţă numai cetăţenilor 

1   Octavian Opriş, Grigore Stamate, Tiberiu-Csaba Kovacs, 
Ana-Maria Pătru „Dinamica sistemelor electorale”, Ed. „Axioma 
Print”, Bucureşti, 2007, p. 200.
2   Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de către 
Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 51-a sesiuni plenare 
(Veneţia, 5-6 iulie 2002).

Cristina Angheli,
consultant, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat, Direcţia management alegeri

votul prin Corespondenţă

aflaţi peste hotare (Belgia, Grecia, Olanda, Bosnia 
şi Herţegovina, Suedia), şi legislaţii care nu conţin 
restricţii, în acest sens, care permit votul prin cores-
pondenţă chiar şi pe teritoriul naţional (Germania, 
Spania, Marea Britanie, Elveţia, Finlanda).

În Suedia, alegătorii aflaţi pe teritoriul naţional, 
îşi pot exprima votul anterior zilei votării la oricare 
oficiu poştal sau în instituţii de îngrijire (spitale, azi-
luri de bătrîni, penitenciare), în prezenţa unui mar-
tor, iar cei care se află în străinătate, îşi pot exercita 
dreptul la vot în cadrul misiunilor diplomatice sau 
prin corespondenţă. 

Legislaţia electorală a statului Israel, Irlanda, dar 
şi a unor state asiatice, precum India sau Filipine a 
restrîns posibilitatea votului prin poştă. Votează în 
acest mod doar anumite categorii, cum ar fi militarii 
aflaţi în anumite misiuni sau persoanele cu handi-
cap locomotor, care nu se pot deplasa.

În unele ţări, votul prin corespondenţă este re-
strîns numai la anumite tipuri de alegeri sau referen-
dumuri, cum ar fi, de exemplu, cazul Italiei sau al 
Franţei, unde votul prin corespondenţă din străinăta-
te este permis doar pentru „consultări electorale poli-
tice” sau pentru referendumuri constituţionale. 3

Statele Unite ale Americii folosesc deja cu suc-
ces această modalitate de vot, fiind primul stat în 
lume care a organizat alegeri cu utilizarea votului 
prin corespondenţă. În statul Oregon, în anul 1998, 
cetăţenii au optat prin referendum ca toate alege-
rile să se facă prin poştă. Orice persoană cu drept 
de vot poate opta pentru o asemenea procedură 

3   Octavian Opriş, op. cit., p. 203.
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electorală. Cetăţeanul, care s-a înscris prealabil în 
Lista Alegătorilor prin Poştă (adesea tot prin poştă), 
primeşte cu trei săptămîni înainte de data votării 
documentele necesare exercitării votului prin co-
respondenţă: buletin de vot, plic interior, certificat 
de alegător, plic exterior şi instrucţiuni cu privire la 
procedura exprimării votului prin corespondenţă. 
Un plic sigilat, ce conţine în interior buletinul de vot 
completat, se introduce într-un alt plic, de dimensi-
uni mai mari, acesta din urmă fiind trimis către auto-
rităţile electorale abilitate prin poştă sau lăsat la un 
centru local de colectare a buletinelor de vot.

În Statele Unite ale Americii, la alegerile prezi-
denţiale din anul 2000, prin corespondenţă au votat 
15% din alegători, ulterior, la alegerile prezidenţiale 
din 2004 pe această cale şi-au exprimat opţiunea 
20% din alegători, iar la alegerile Congresului SUA 
din 2006 prin corespondenţă au votat aproximativ 
un sfert din alegători.4

Cu toate că votul prin corespondenţă este pe 
larg aplicat în Statele Unite ale Americii, acesta to-
tuşi constituie obiectul mai multor controverse. Unii 
americani consideră că anume prin această moda-
litate de vot alegerile, în mare parte, sînt fraudate, 
în timp ce alţii îşi concentrează atenţia asupra redu-
cerii absenteismului.

Practica electorală internaţională cunoaşte mai 
multe cazuri de fraudare a alegerilor prin interme-
diul votului poştal, inclusiv cazul Marii Britanii, unde 
au avut loc repetate fraude a votului prin corespon-
denţă, atît în cadrul alegerilor la nivel local din mai 
2004, cît şi la nivel naţional.5 

Atît  votul prin corespondenţă, cît şi cel prin 
Internet nu sînt lipsite de critici, neajunsuri şi pro-
bleme, chiar şi în ţările în care condiţiile socio-eco-
nomice, instituţionale şi tehnologice sînt mult mai 
favorabile pentru implementarea lor decît în Repu-
blica Moldova.

Votul prin corespondenţă deschide noi posibili-
tăţi de fraudare, printre care: 

– posibilitatea ca alegătorul prin coresponden-
ţă să vîndă buletinul de vot în alb altcuiva, 
sau să-l completeze în prezenţa cumpărăto-
rului de voturi; 

– posibilitatea furtului buletinelor de vot prin co-
respondenţă înainte ca acestea să fie com-
pletate;

– posibilitatea ca buletinele de vot completate 
sa fie interceptate, modificate, distruse sau 
să nu ajungă în termen la organul electoral.

4   http://www.rian.ru/world/20080920/151453898.html,
5   Ziarul “TIMES ON-LINE” din 06.05.2005, art. “20000 MISSING 
VOTES HEIGHTEN BIRMINGHAM POSTAL FRAUD FEARS”,

Sistemele de vot 
la distanţă sînt relativ 
complicate, în măsura 
în care acestea trebuie 
să asigure în acelaşi 
timp verificarea iden-
tităţii alegătorului, dar 
şi caracterul secret al 
votului. Introducerea 
votului poştal sau a 
celui prin Internet, pre-
supune, în primul rînd, 
creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în mo-
dul de funcţionare a instituţiilor statului, în special a 
organelor electorale, o evidenţă mult mai strictă şi 
mai exactă a numărului populaţiei şi a domiciliului 
acestora, în special a celor aflaţi peste hotare, pre-
cum şi introducerea unor acte de identitate mult mai 
greu de falsificat. Votul prin corespondenţă se reco-
mandă doar statelor în care cetăţenii au încredere 
în serviciile poştale, nu şi statelor în care există sau 
cel puţin, au fost înregistrate cazuri de deschidere 
neautorizată a corespondenţei. În cazul unei poşte 
credibile, cetăţenii exclud posibilitatea de „întîrziere 
a votului” la adresa organului electoral, de intercep-
tare sau modificare a opţiunii alegătorului. 

În Republica Moldova nu se practică votul prin 
corespondenţă, acesta fiind doar unul de perspecti-
vă. Pornind de la faptul că în ultimii zece ani în ţara 
noastră s-a produs o migraţie masivă a forţei de 
muncă, votul prin corespondenţă ar fi o posibilitate 
de realizare a dreptului la vot pentru cei 400-600 mii 
de cetăţeni moldoveni aflaţi peste hotare.6 

Introducerea unei proceduri de vot complemen-
tare sistemului electoral actual al Republicii Moldo-
va ar facilita posibilitatea exprimării opţiunii politice 
a electoratului din diasporă şi, probabil, ar contribui 
la creşterea ratei participării la vot. În acelaşi timp, 
ar putea reduce din costurile pe care alegătorii le 
suportă pentru a lua parte la procesul electoral, fie 
că este vorba de pierdere de timp, fie de cheltuieli 
de deplasare.

Unii experţi în domeniu consideră că este pre-
matur să vorbim despre implementarea votului prin 
corespondenţă în Republica Moldova, introducerea 
unei asemenea metode fiind foarte dificilă, în mare 
parte, datorită problemelor de ordin politic, adminis-
trativ şi de securitate, indicate de experienţa altor 
ţări, din cauza imperfecţiunii cadrului legislativ, dar 
şi a costurilor enorme legate de implementarea unei 
asemenea modalităţi. 
6  Igor Boţan „Votul moldovenilor de peste hotare”, www.ale-
geri.md, 23 februarie 2009,
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Aspectul care necesită a fi luat în considerare 
în reglementarea unui sistem de votare, ce ar ofe-
ri mai multe metode accesibile alegătorilor, ţine de 
distanţa fizică dintre locul de rezidenţă în ţara gaz-
dă şi cea mai apropiată secţie de votare. Pentru a 
putea crea un asemenea sistem, este absolut ne-
cesar un mecanism de înregistrare a cetăţenilor din 
străinătate, care să furnizeze informaţiile necesare 
identificării spaţiale a potenţialilor votanţi.7

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (6) din Codul 
electoral “Pentru secţiile de votare constituite în 
afara Republicii Moldova, listele electorale se întoc-
mesc şi pe baza datelor colectate de conducătorii 
misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care 
activează pe teritoriul statelor respective. La înce-
putul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi ac-
tualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de zile 
înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare 
a listelor electorale încetează. Listele actualizate se 
trimit imediat Comisiei Electorale Centrale.”8

Codul electoral, în special art. 50-55, specifică 
procedura de vot existentă la momentul de faţă în 
Republica Moldova, or modificarea sau completa-
rea articolelor din Codul electoral poate fi înfăptuită 
doar prin lege organică. Procedura de vot prin poş-
tă nu poate fi reglementată de un oricare alt act nor-
mativ, emis în exclusivitate de Comisia Electorală 
Centrală sau în colaborare cu alte autorităţi statale, 
deoarece respectivul act va putea fi contestat pe 
calea contenciosului administrativ.

Consider că votul prin corespondenţă, ca o me-
todă alternativă ce vine în interesul cetăţenilor ple-
caţi peste hotare, nu conţine totuşi suficiente me-
canisme pentru neutralizarea fraudelor electorale şi 

7   http://www.soros.ro./ro/publicatii.php.
8   Codul electoral, nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, Î.S. F.E.-P. „Tipografia Cen-
trală”, Chişinău, 2009.

a votului multiplu sau pentru prevenirea influenţării 
opţiunii alegătorului. Gradul de securizare al acestui 
sistem este destul de scăzut, deoarece trimiterea în 
adresa misiunii diplomatice a Republicii Moldova a 
solicitării scrise de către alegător şi, ca urmare, ex-
pedierea în adresa acestuia a plicului protejat cu 
buletinul de vot ar constitui cheltuieli enorme şi nu 
ar exclude votarea multiplă. Tipărirea buletinelor de 
vot cu mult timp înaintea zilei votării şi trimiterea lor 
prin poştă la adresa alegătorilor, aflaţi peste hotare, 
vor constitui o problemă majoră.

Conform art. 49 alin. (3), “Birourilor electorale 
ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii 
Moldova, Comisia Electorală Centrală le expediază 
buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua 
alegerilor ...”, iar art. 46, alin. 6 prevede că “Con-
curentul electoral poate să-şi retragă candidatura 
printr-o declaraţie scrisă, adresată organului elec-
toral care l-a înregistrat”.9 

Prin urmare, în cazul introducerii votării prin poş-
tă, tipărirea buletinelor de vot urmează să înceapă 
cu mult timp înainte, iar alegătorul, în cazul exclude-
rii concurentului electoral, va obţine buletinul de vot 
neperfectat, fapt inadmisibil, deoarece potrivit art.46 
alin.(7) din Codul electoral „dacă concurentul electoral 
îşi retrage candidatura sau înregistrarea este anulată 
după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletin, în 
dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare 
va aplica ştampila cu menţiunea “Retras”.10  

Prin Legea nr.101-XVI din 15 mai 2008, Parla-
mentul Republicii Moldova a optat pentru implemen-
tarea în procesul electoral a Sistemului informaţional 
automatizat de stat “Alegeri”. Punerea în aplicare a 
acestui sistem electronic va îmbunătăţi calitatea lis-
telor electorale şi va înlătura posibilitatea votării mul-
tiple. În principiu, sistemul SIAS „Alegeri” are meni-
rea de a asigura securizarea sporită a alegerilor, iar 
pe viitor să permită introducerea votului on-line.  

În pofida progresului tehnologic şi inovaţiilor 
promiţătoare în domeniu, oricum în majoritatea sta-
telor democratice accentul se pune şi în continuare 
pe votul clasic, conform căruia, alegătorul trebuie 
să fie prezent fizic în secţia de votare şi să voteze 
personal, iar pînă la punerea în aplicare a votului de 
la distanţă, în Republica Moldova urmează a fi reali-
zate numeroase reforme naţionale substanţiale, atît 
la nivel legislativ, administrativ, social, cît şi la nivel 
economic. Votul prin corespondenţă şi votul on-line 
vor putea fi introduse doar atunci cînd vom avea o 
dezvoltare adecvată a infrastructurii economice şi o 
cultură civică puternică a electoratului.
9   Ibidem
10   Idem
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Deja de mai mulţi ani, subiectul listelor electora-
le este discutat frecvent. Calitatea listelor electorale 
se pune în evidenţă în majoritatea discuţiilor legate 
de procesele electorale, începînd cu absenteismul 
şi terminînd cu fraudele electorale. 

Soluţia pe care o propune Comisia Electorală 
Centrală, dar şi organizaţiile internaţionale, este 
crearea unui registru al alegătorilor. Şi deoarece 
trăim în era modernă a computerizării, e şi normal 
ca acest registru al alegătorilor să fie electronic.

Existenţa unui astfel de registru al alegătorilor ar 
rezolva, în primul rînd, problema fraudei prin vot mul-
tiplu sau prin turism electoral, prin simpla excludere 
a posibilităţii respective – alegătorul fiind marcat în 
registru că a participat la votare şi orice accesare 
făcută de el de la altă secţie de votare va fi semna-
lizată pe ecran. Şi nu doar atît: registrul electronic al 
alegătorilor ar permite introducerea metodelor alter-
native de vot, cum ar fi votarea prin intermediul reţe-
lei globale Internet, ceea ce ar uşura cu mult  sarcina 
alegătorilor ce se află temporar în altă ţară sau loca-
litate, dar care doresc să voteze.

Nu am să mă opresc acum detaliat asupra de-
scrierii conceptuale a registrului electronic al alegă-
torilor şi cum ar funcţiona el în ziua alegerilor, tema 
respectivă fiind abordată anterior în paginile bule-
tinului informativ al CEC nr.1 şi ale altor publicaţii 
tipărite sau electronice, radio, televiziune etc. 

Mai nou însă este mecanismul de creare a aces-
tui registru şi părţile antrenate în acest proces.

Este deja un lucru cert că la baza registrului ale-
gătorilor urmează să stea Registrul de Stat al Popu-
laţiei. Însă doar datele cu numele, prenumele, data 
naşterii, codul numeric personal, viza de reşedinţă 
sau domiciliul cetăţenilor Republicii Moldova cu vîr-
sta de la 18 ani şi mai sus din acest registru nu repre-
zintă registrul alegătorilor, altfel nu ar mai fi nevoie 
de un astfel de registru separat de cel al populaţiei. 

Registrul alegătorilor, pe lîngă informaţia men-
ţionată despre alegător, mai trebuie să conţină şi 
informaţia despre secţia de votare unde alegătorul 
urmează să voteze. Anume aceasta este una din 
trăsăturile principale ale registrului alegătorilor. Si 
deşi pare destul de simplu ca orice alegător să fie 
legat de o secţie de votare, şi foarte important, una 
singură, realizarea acestei caracteristici nu este de-
loc uşoară. 

Aceasta din cauza faptului că: a) Republica Mol-
dova nu dispune de un sistem unic de clasificare a 
străzilor şi b) unele localităţi rurale nu utilizează nu-
mele de străzi ca loc de domiciliu al cetăţenilor, deşi 
pe teritoriul lor se constituie 2 şi mai multe secţii de 
votare.

De aici şi concluzia: automatizarea absolută a 
procesului de ataşare a alegătorilor la anumite sec-
ţii de votare nu este posibilă. Si, cînd calculatorul nu 
reuşeşte să realizeze ceva, atunci în mod evident 
este necesară implicarea creatorului său – omul. 
În cazul dat este vorba de reprezentantul organului 
care ţine nemijlocit evidenţa cetăţenilor din localita-
te – administraţia locală.

Astfel, se conturează 3 participanţi majori ai 
procesului de pregătire a registrului electronic al 
alegătorilor: Ministerul Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor (MTIC), Comisia Electorală Cen-
trală (CEC) şi Organele Administraţiei Publice Lo-
cale (vezi schema).

După cum putem vedea din schemă, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor furni-
zează către Comisia Electorală Centrală o secven-
ţă de date din Registrul de Stat al Populaţiei privind 
populaţia cu vîrsta mai mare de 18 ani în ziua ale-
gerilor. 

Sistemul repartizează automat, conform infor-
maţiei disponibile despre domiciliu, cetăţenii pe 
secţii de votare, formînd astfel varianta prealabilă a 
Registrului electronic al alegătorilor (REA). 

CEC, la rîndul său, face accesibilă această sec-
venţă de date autorităţilor locale, fiecare din ele 
avînd acces doar la segmentul de populaţie al cărui 
domiciliu/reşedinţă valabilă corespunde teritoriului 
administrat de această autoritate locală.

Avînd la dispoziţie lista cetăţenilor care au fost 
repartizaţi deja la secţiile de votare, precum şi lista 
cetăţenilor care au rămas nerepartizaţi, autoritatea 
locală verifică corectitudinea repartizării, precum şi 
repartizează manual cetăţenii care nu au fost re-
partizaţi automat de către sistem. Orice cetăţean 
din lista electorală a acestei autorităţi locale poate 
fi ataşat sau detaşat de la secţia de votare, dar nici-
decum eliminat din sistem.

Dacă autoritatea locală dispune de informaţia 
precum că un cetăţean are înregistrarea domiciliului/
reşedinţei în localitatea pentru care realizează listele 

Ştefan Condrea,
şef al Direcţiei informatizare

automatizarea proCesului de întoCmire 
şi perfeCtare a listelor eleCtorale
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electorale, însă cetăţeanul respectiv nu se află în lis-
tele la care are acces, ea are posibilitatea căutării glo-
bale în sistem conform numărului IDNP. În caz că per-
soana dată este găsită ca fiind ataşată la o altă secţie 
de votare, autoritatea locală poate iniţia o cerere către 
autoritatea locală în subordinea căreia se află această 
secţie de votare de a detaşa această persoană de la 
secţia de votare respectivă, însoţind această cerere 
cu un comentariu în care descrie motivul cererii. În 
caz că această cerere este satisfăcută, această per-
soană este trecută de la o secţie de votare la alta.

Totodată, autoritatea locală are posibilitatea să 
facă comentarii asupra fiecărei înscrieri în parte, 
comentariile fiind transmise şi către MTIC, astfel 
făcîndu-se o legătură bidirecţională, scopul căreia 
este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii Regis-
trului de Stat al Populaţiei şi, prin el, a Registrului 
alegătorilor.

Realizat periodic, acest mecanism ar permite 
transmiterea înainte de alegeri către secţiile de vo-
tare a unor liste electorale (LE), formate atît în baza 
informaţiei pe care o deţine autoritatea locală, cît şi 
a informaţiei din Registrul de Stat al Populaţiei, fapt 
ce ar duce la o îmbunătăţire simţitoare a calităţii lis-
telor electorale.

Pe de altă parte, acest mecanism exclude la 
maximum factorul uman în compilarea listelor elec-
torale, necesitatea verificării listelor electorale la 
domiciliul alegătorilor, mulţimea de formate ale lis-
telor electorale, precum şi problema păstrării şi ac-
cesării acestor liste electorale. Iar dacă ne referim 
la viitorul apropiat, listele electorale care constituie 
Registrul electronic al alegătorilor este unul din pi-
lonii de bază prin care se va realiza votarea prin 
reţeaua globală Internet.

Schemă. Procesul de formare a listelor electorale în baza Registrului de Stat al Alegătorilor
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În cuvîntul său de salut la conferinţa internaţio-
nală „Managementul proceselor electorale în Repu-
blica Moldova. Evoluţii si perspective”, preşedintele 
Parlamentului şi preşedintele interimar al Republi-
cii Moldova Mihai Ghimpu a menţionat necesitatea 
edificării unui sistem electoral, care ar permite „fie-
cărei persoane în parte,  indiferent de locul de trai, 
să-şi aleagă viitorul pe care şi-l doreşte”1. 

Conform estimărilor Ministerului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, după hotarele ţă-
rii se află mai mult de 300 de mii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova. În acelaşi timp, cercetătorii 
independenţi consideră că datele oficiale sînt de-
parte de realitate şi estimează numărul migranţi-
lor moldoveni la 600 de mii şi chiar la un milion 
de persoane2. Înseamnă că aproximativ 10-30 de 
procente din alegători pentru a-şi exercita dreptul 
de vot trebuie să se întoarcă acasă, în Moldova, 
sau să se deplaseze la una dintre cele 33 de secţii 
de votare deschise în incinta ambasadelor şi con-
sulatelor Republicii Moldova. Dar practica arată că 
foarte puţini din ei reuşesc să o facă. La alegerile 
din 2009, după hotarele Moldovei au votat doar 
2% din alegători3.

Aceasta situaţie a fost analizată şi discutată de 
Comisia Electorală Centrală şi de alţi factori intere-
saţi, inclusiv în cadrul analizei postelectorale orga-
nizate de CEC în colaborare cu IFES şi PNUD în 
lunile octombrie-noiembrie 2009.

Pe data de 7 mai, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat, în prima lectură, proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Codului elec-
toral4. Pe lîngă prevederile larg mediatizate, care 
ţin de constituirea blocurilor electorale, micşorarea 
pragului electoral pentru partide şi candidaţii inde-
pendenţi, acesta conţine şi un şir de prevederi de 
ordin tehnic privind organizarea procesului electo-
ral5. Una dintre cele mai importante modificări se 
referă la noi mecanisme de organizare a votării 

1   Materialele conferinţei internaţionale „Managementul proce-
selor electorale în Republica Moldova. Evoluţii si perspective”, 
Chişinău, 2010
2   Votul moldovenilor de peste hotare, Igor Boţan; http://politi-
com.moldova.org/news/igor-botan-votul-moldovenilor-de-pes-
te-hotare-185059-rom.html
3   Vezi: www.alegeri.md
4 Codul electoral modificat a fost aprobat în primă lectură, INFO-
PRIM NEO, 7 mai 2010; http://www.info-prim.md/?x=24&y=30619
5 Ce prevede noul Cod electoral, Publika TV, 7 mai 2010; http://
www.publika.md/ce-prevede-noul-cod-electoral_17541.html

peste hotarele ţării. În cazul alegerilor parlamentare 
şi al referendumului republican, pe  lîngă misiunile 
diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova se 
propune organizarea mai multor secţii de votare şi 
în alte localităţi pentru toţi alegătorii care se află în 
străinătate la data alegerilor. Organizarea acestor 
secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală 
Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare 
cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale. 

Potrivit preşedintelui Comisiei parlamentare 
speciale pentru perfecţionarea cadrului legislativ 
electoral, Valeriu Nemerenco, „secţiile de peste ho-
tare, care vor fi deschise nu doar pe lîngă misiunile 
diplomatice ale Republicii Moldova, sînt un lucru 
nou pentru noi, dar şi această propunere a noastră 
a fost salutată de către Comisia de la Veneţia”. Pe 
lîngă aceasta, este propus ca „procesul de votare 
să se desfăşoare în străinătate două zile, pentru că 
avem cetăţeni moldoveni care nu reuşesc într-o zi 
să ajungă la o anumită secţie de votare”6. 

Cu toate că în practica internaţională există 
exemple atît de organizare a secţiilor de votare în 
afara misiunilor diplomatice/ consulate, cît şi de ex-
tindere a timpului votării pentru persoanele din stră-
inătate,  ca în cazul Moldovei, ambele sînt o provo-
care organizaţională şi financiară. Crearea secţiilor 
de votare suplimentare pentru alegătorii din afara 
ţării este costisitoare şi aceste costuri pot ajunge la 
50-100 de dolari pentru un vot. În conformitate cu 
proiectul de lege, se va solicita ca înseşi partidele 
politice să plătească pentru funcţionarii electorali 
desemnaţi la birourile electorale din afara ţării, fapt 
care ar putea conduce la situaţii de desemnare a 
membrilor birourilor electorale doar de către partide 
mai influente. 

Comisia Electorală Centrală, împreună cu Mi-
nisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
va trebui să depună eforturi suplimentare pentru 
instruirea membrilor birourilor electorale şi asigu-
rarea securităţii la secţiile de votare. Participarea 
activă a reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în 
acest proces va fi nu numai salutară, ci şi va contri-
bui la eficientizarea şi optimizarea organizării votării 
în afara misiunilor diplomatice şi consulate. 

6 Codul electoral modificat a fost aprobat în primă lectură, INFO-
PRIM NEO, 7 mai 2010; http://www.info-prim.md/?x=24&y=30619

Pavel Cabacenco,
Director adjunct, Reprezentanţa IFES în Moldova

votarea peste hotare: noi soluţii şi perspeCtive
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O altă soluţie la care se lucrează în prezent la 
Comisia Electorală Centrală este una ce ţine de 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi anume 
adoptarea Concepţiei sistemului informaţional au-
tomatizat de stat „Alegeri”7. Implementarea acestui 
sistem va permite automatizarea tuturor proceselor 
de management electoral, precum şi a procesului 
votării. Primul pas în aceasta direcţie este crearea 
Registrului electronic al alegătorilor care, în final, va 

7   Raport asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală 
Centrală în anul 2009; http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/
main.aspx?dbID=DB_3042Raport___522.

oferi alegătorilor posibilitatea de a-şi exprima votul 
chiar şi în afara secţiei de votare, accesînd pagina 
internet a Comisiei Electorale Centrale. Testarea 
unor module ale Registrului electronic al alegători-
lor şi testarea votării prin internet vor avea loc în or. 
Sîngera la 16 mai 20108. Această soluţie informa-
ţională nu este mai puţin costisitoare la momentul 
implementării9, dar este mult mai de perspectivă din 
punct de vedere strategic. 

8   Comisia Electorală Centrală va prezenta corpului diploma-
tic din Republica Moldova proiectul-pilot „Registrul electronic 
al alegătorilor şi I-voting-ul”, Interlic, 12 mai 2010; http://www.
interlic.md/2010-05-12/comisia-electorala-centrala-va-prezen-
ta-corpului-diplomatic-din-r-moldova-proiectul-pilot-registrul-
-15771.html; În lupta cu frauda electorală, Jurnal TV;  http://
www.jurnaltv.md/ro/news/in-lupta-cu-frauda-electorala-96853/
9   Registrul electronic al alegătorilor ne costă 20 de milioane 
de lei, Komsomolskaya Pravda v Moldove; http://www.kp.md/
online/news/654892/.
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Arhivele nu sînt simple depozite de acte vechi, 
ci adevărate laboratoare de cercetare ştiinţifică 

(Nicolae Iorga)

Odată cu formarea statului Republica Moldova, 
pe teritoriul ţării au început a fi organizate alegeri libe-
re, care, periodic, se desfăşurau prin sufragiu univer-
sal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Pe parcur-
sul anilor 1989-1996, Comisia Electorală Centrală se 
constituia doar pe perioada alegerilor, iar atribuţiile ei 
expirau după declararea de către Curtea Constituţi-
onală a legalităţii alegerilor. Necesitatea creării unei 
structuri de stat competente şi specializate a condus 
la constituirea, în anul 1997, a Comisiei Electorale 
Centrale – organ de stat cu statut permanent pentru 
realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor din Republica Moldova. 

Comisia Electorală Centrală a început să active-
ze continuu din noiembrie 1997 în condiţiile Codului 
electoral adoptat la 21 noiembrie 1997. În calitate 
de organ de stat electoral ierarhic superior, Comisia 
a fost inclusă în lista organizaţiilor-surse de com-
pletare a Fondului arhivistic de stat, documentele 
căreia sînt parte componentă a patrimoniului naţio-
nal şi constituie proprietatea Republicii Moldova.

Documentele, cu termen permanent şi lung de 
păstrare, depozitate pe parcursul activităţii Comisi-
ei, necesitau sistematizarea materialelor electorale, 
precum şi crearea condiţiilor de păstrare a acestora.

Pornind de la faptul că după fiecare scrutin con-
siliile şi birourile electorale constituite provizoriu, 
doar pe perioada electorală, se dizolvă, materiale-
le electorale create de acestea se remit Comisiei 
Electorale Centrale, care devine unicul succesor şi 
deţinător al documentelor originale. Deci documen-
tele arhivei Comisiei provin atît din activitatea Comi-
siei, cît şi a organelor electorale inferioare. Numai 
aici putem găsi întregul volum de documente care 
reflectă activităţile privind organizarea şi desfăşura-
rea scrutinelor electorale. 

Documentele, în  procesul activităţii, se sistema-
tizează conform principiului tematic şi cronologic, 
fiind grupate într-o consecutivitate logică.  Pe par-
curs, dar, mai ales, după ce i-au fost suplimentate 
atribuţiile şi modificată structura CEC, s-a acumulat 
un număr impunător de documente diverse şi, ca 

urmare, în anul 2008 s-a elaborat un nou Regu-
lament privind organizarea şi funcţionarea arhivei 
Comisiei Electorale Centrale. Vechiul Regulament 
din anul 1998 nu mai răspundea cerinţelor la zi. 

Ca rezultat al conlucrării cu organele electorale 
inferioare, s-a realizat fondul dosarelor Comisiei Elec-
torale Centrale. Conform tipurilor de alegeri, docu-
mentele electorale cu termen permanent de păstrare 
au fost sistematizate pe inventare: inv. nr. 1 include 
documentele create în urma activităţii permanente a 
Comisiei Electorale Centrale; inv. nr. 2 – documentele 
cu privire la alegerile parlamentare; inv. nr. 3 – docu-
mentele cu referire la alegerile locale generale, inclu-
siv de la alegerile locale noi. Pentru documentele ce 
ţin de referendumuri a fost deschis inv. nr. 4. 

Inventarul nr. 1 cuprinde 273 de dosare pentru anii 
1997-2009 şi conţine principalele tipuri de documente 
elaborate de instituţie. Aici găsim hotărîrile Comisiei, 
procesele-verbale ale şedinţelor CEC cu documente 
anexate pentru fiecare chestiune examinată. Inven-
tarul nr. 1 păstrează dispoziţiile preşedintelui Comi-
siei Electorale Centrale privind activitatea de bază. 
De asemenea, conţine planurile şi rapoartele anuale 

Angela Furtună, 
consultant, Secţia alegeri şi referendumuri, Direcţia management alegeri

arhiva Comisiei eleCtorale Centrale – 
parte Componentă a fondului arhivistiC de stat
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privind activitatea CEC, procesele-verbale privind to-
talizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, locale 
generale şi referendumurilor, precum şi rapoartele 
privind desfăşurarea acestora. În acest inventar se 
păstrează şi avizele Curţii Constituţionale cu privire la 
confirmarea legalităţii celor cinci scrutine parlamenta-
re: din 22 martie 1998,  25 februarie 2001, 6 martie 
2005, 5 aprilie şi, respectiv, 29 iulie 2009, hotărîri cu 
privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi în ca-
drul alegerilor parlamentare şi hotărîrile cu privire la 
validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova pe parcursul legislaturii.

Inventarul nr. 1 păstrează toate contestaţiile 
examinate la şedinţele Comisiei Electorale Centrale 
privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de 
circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. Un compartiment aparte al inventarului 
se referă la documentele care reflectă activitatea 
bugetară şi financiar-administrativă a Comisiei. 

Formarea în anul 2007 a secţiei educaţie civică, 
training-uri şi secretariat a completat fondul CEC cu 
noi documente de arhivă. Acestea cuprind materiale 
cu privire la conferinţele şi seminarele naţionale şi 
internaţionale, cu privire la desfăşurarea acţiunilor 
republicane “Ziua tînărului alegător”. Documentele 
descriu şi activităţile întreprinse în domeniul instru-
irii funcţionarilor electorali, educaţiei civice a alegă-
torilor şi sensibilizării cetăţenilor privind importanţa 
procesului electoral. Aceste documente, de aseme-
nea, sînt incluse în inventarul nr. 1.

 Pentru documentele create în urma alegerilor 
parlamentare, a fost deschis inventarul nr. 2 care 
conţine 491 de dosare cu termen permanent de 
păstrare pentru anii 1998-2009. Inventarul include 
documentele de bază (procese-verbale privind re-
zultatele numărării voturilor întocmite de birourile 
electorale ale secţiilor de votare, procese-verbale 
privind totalizarea rezultatelor votării întocmite de 
consiliile electorale de circumscripţie, formulare 
speciale pentru numărarea voturilor), care reflectă, 
mai întîi de toate, rezultatele numărării voturilor  şi 
însumările efectuate de consiliile electorale de cir-
cumscripţie de nivelul II, privind totalizarea rezulta-
telor votării pe circumscripţie. De asemenea, inven-
tarul nr. 2 cuprinde rapoartele consiliilor şi birourilor 
electorale privind activitatea acestora în perioada 
electorală în care sînt expuse contestaţiile şi hotărî-
rile adoptate în baza acestora, păstrează hotărîrile 
consiliilor şi birourilor electorale, procesele-verbale 
ale şedinţelor acestora etc.

O dată la 4 ani, Comisia Electorală Centrală or-
ganizează alegeri locale generale. Astfel, la 23 mai 
1999,  la 25 mai 2003 şi la 3 iunie 2007 în Republi-

ca Moldova s-au desfăşurat alegeri locale generale, 
în unele localităţi urmate de turul II de scrutin, votări 
repetate şi alegeri noi. Pentru documentele care 
oglindesc acţiunile întreprinse de CEC şi de organele 
electorale inferioare la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale s-a constituit inventarul nr. 3, care 
păstrează 561 dosare cu termen permanent de păs-
trare pentru anii 1999-2009. Fondul CEC deţine pro-
cesele-verbale privind rezultatele alegerilor primarilor, 
ale consilierilor în consiliile locale cu documente ane-
xate privind mandatele obţinute de concurenţii elec-
torali (şirul descrescător de voturi valabil exprimate, 
lista valorilor şirului descrescător pentru repartizarea 
mandatelor de consilier în consiliile locale, lista candi-
daţilor supleanţi la funcţia de consilier din partea con-
curenţilor electorali). De asemenea, în inventarul nr. 
3 se păstrează  hotărîrile instanţelor judecătoreşti pri-
vind confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor la 
funcţia de consilier, validarea mandatelor consilierilor 
aleşi, confirmarea listelor candidaţilor supleanţi, pre-
cum şi hotărîrile instanţelor judecătoreşti privind con-
firmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor la funcţia 
de primar şi validarea mandatului de primar.

Documentele care reflectă etapele de organiza-
re sau iniţiere a referendumurilor în perioada anilor 
1998-2008 se regăsesc în fondul arhivei CEC şi sînt 
incluse în inventarul nr. 4, care conţine 33 de do-
sare. În arhiva Comisiei se păstrează documentele 
privind iniţierea referendumurilor, procesele-verbale 
ale consiliilor şi birourilor electorale privind totaliza-
rea rezultatelor referendumului, rapoartele organelor 
electorale privind activitatea acestora în perioada 
desfăşurării referendumului, hotărîri ale Curţii Consti-
tuţionale (în cazul referendumului republican) şi ale 
instanţelor judecătoreşti din raza teritorială respecti-
vă (în cazul referendumului local) privind confirma-
rea sau infirmarea rezultatelor referendumului etc.

La Comisia Electorală Centrală se păstrează şi 
documentele provenite de la concurenţii electorali, de 
la asociaţiile obşteşti calificate din Republica Moldova, 
organizaţiile internaţionale, guvernele statelor străine 
şi organizaţiile neguvernamentale din străinătate.

Toate lucrările ce ţin de pregătirea documentelor 
pentru păstrare de stat şi valorificarea  lor ulterioară, 
crearea condiţiilor de păstrare a acestora, precum şi 
efectuarea copiilor de pe documentele de arhivă, ma-
nipularea şi transportarea documentelor sînt efectua-
te cu forţele aparatului Comisiei şi din contul acesteia.  
În vederea asigurării integrităţii fizice a dosarelor, în 
anul 2007 în incita Comisiei a fost amenajată o încă-
pere cu destinaţie specială, utilată cu stelaje metalice 
fixe care, în prezent, corespunde condiţiilor tehnice 
de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie.
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Un rol important în selectarea corectă a docu-
mentelor electorale pentru păstrare de stat şi fixa-
rea termenelor lor de păstrare revine Comisiei de 
expertiză, care activează permanent în cadrul Co-
misiei Electorale Centrale. Anume Comisia de ex-
pertiză apreciază importanţa informaţiilor cuprinse 
în documente şi hotărăşte păstrarea sau nimicirea 
lor. Expertiza valorii şi prelucrarea tehnico-ştiinţifică 
a documentelor, prin care se  stabileşte valoarea 
acestora, este un moment esenţial, căci materialele 
electorale selecţionate sînt apreciate nu numai de 
pe poziţii administrative, dar şi de pe poziţia cer-
cetătorului dornic să se informeze, să cunoască şi 
să aprecieze peste decenii preocupările generaţiei 
trecute privind procesul electoral. 

Documentele Comisiei sînt purtătoare de infor-
maţii şi accesul la documentele electorale se efec-
tuează în conformitate cu Legea privind Fondul Ar-
hivistic al Republicii Moldova, Legea privind accesul 
la informaţie şi Regulamentul privind  organizarea  şi 
funcţionarea arhivei  Comisiei  Electorale  Centra-
le. Varietatea  informaţiilor cuprinse în documente-
le electorale sînt consultate, în primul rînd, de către 
membrii Comisiei, funcţionarii aparatului CEC în ve-
derea soluţionării diverselor probleme curente, pen-
tru informări şi documentări. De asemenea, sînt va-
lorificate de către persoanele interesate şi cercetăto-
rii care investighează domeniul electoral, precum şi 
folosite pentru eliberarea unor copii, extrase, certifi-
cate. Diversitatea documentelor ridică potenţialul in-
formaţional al fondului Comisiei Electorale Centrale. 

Studierea documentelor care redau procesul 
alegerilor oferă posibilitatea de a da o apreciere 
obiectivă evenimentelor electorale care s-au pro-
dus în Republica Moldova în decurs de mai mult 
de un deceniu. Fondul CEC dispune de documente 
unice de care poate lua cunoştinţă oricine doreşte. 

Valorificarea informaţiei pe care o conţin docu-
mentele constituie una dintre direcţiile principale 
în activitatea arhivei. Comisia Electorală Centrală 
continuă promovarea unei politici de informare şi 
manifestă, în acest sens, disponibilitatea de conlu-
crare cu cetăţenii, instituţiile de stat, mass-media. 

Accesul liber la documentele de arhivă este 
reglementat de legislaţie şi permite soluţionarea 
cererilor parvenite de la persoanele fizice sau juri-
dice. CEC pune la dispoziţia cetăţenilor Republicii 
Moldova, organizaţiilor, persoanelor juridice şi fizice 
interesate documente de arhivă sau copiile de pe 
acestea. De asemenea, Comisia Electorală Cen-
trală, autonom sau în comun cu alte organizaţii, a 
editat, în baza documentelor, diverse publicaţii, pre-
zintă informaţii în presă, la radio şi televiziune. 

Arhiva Comisiei îndeplineşte şi o importantă 
funcţie socială executînd anual răspunsuri la so-
licitările cu caracter social-juridic ale cetăţenilor, 
foştilor membri ai consiliilor şi birourilor electorale. 
Arhiva departamentală CEC răspunde la cererile  
privind confirmarea stagiului de muncă în organele 
electorale şi mărimea salariului pe perioada degre-
vării de atribuţiile de la locul de muncă permanent. 
Sînt eliberate certificate şi copii de pe documentele 
de arhivă care atestă activitatea membrilor consili-
ilor şi birourilor electorale în organele electorale. 

De asemenea, la CEC parvin şi solicitări cu 
caracter tematic, mai ales din partea organizaţiilor 
nonguvernamentale. Conţinutul acestora se referă 
la diverse aspecte ale procesului electoral. 

Comisia a răspuns cu promptitudine şi cu res-
pectarea dispoziţiilor legale  tuturor solicitărilor, a 
permis accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de 
interes public, fapt care a condus la creşterea gra-
dului de transparenţă a instituţiei.

Funcţionarii din cadrul aparatului Comisiei 
deseori revin la materialele de arhivă. Se solicită 
documente necesare pentru informări, concretizări 
care, fiind supuse investigărilor, permit efectuarea 
diverselor analize comparative şi soluţionarea mai 
eficientă a situaţiilor ce apar în procesul de lucru. 

Prin activitatea pe care a întreprins-o din 1997 
pînă astăzi, CEC asigură păstrarea surselor docu-
mentare, oferind acces la tezaurul documentar ce 
se regăseşte în dosarele păstrate. Pornind de la 
cele 4 dosare de arhivă existente în 1997, instituţia 
a ajuns să gestioneze peste 1300 de dosare. 

Încheiem această scurtă prezentare a arhivei 
CEC printr-o invitaţie pentru toţi cei interesaţi de do-
meniul electoral, de istoria alegerilor din Republica 
Moldova de a veni să studieze şi să valorifice fondul 
documentar. 
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Tehnologiile informaţionale reprezintă un aspect 
important care caracterizează sec. XXI, ele fiind uti-
lizate practic în toate domeniile de activitate ale so-
cietăţii moderne. Cu ajutorul lor pot fi obţinute mai 
multe beneficii atît sub aspectul calităţii, cantităţii, 
cît şi sub aspectul operativităţii. În prezent, nici or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor nu pot fi imagi-
nate fără aplicarea celor mai noi tehnologii. 

Odată cu adoptarea la data de 15 mai 2008 a 
Legii nr. 101-XVI cu privire la Sistemul informaţional 
automatizat de stat “Alegeri” şi, ulterior, implemen-
tarea primului modul al acestui sistem – Registrul 
electronic al alegătorilor, Republica Moldova a de-
marat modernizarea procesului electoral, o compo-
nentă esenţială a Strategiei naţionale de edificare a 
societăţii informaţionale – “Moldova electronică”. 

În lipsa unei practici în acest domeniu, Comi-
sia Electorală Centrală şi alte autorităţi implicate 
în acest proces au nevoie de asistenţă de specia-
litate continuă din partea comunităţii internaţionale, 
schimb de experienţă cu statele care s-au încadrat 
în procesul de informatizare şi tehnologizare a ale-
gerilor. Prin urmare, majoritatea vizitelor întreprinse 
peste hotarele ţării de către reprezentaţii comisiei, 
începînd cu luna noiembrie 2009 şi pînă în prezent, 
au vizat cu prioritate acest domeniu. 

Astfel, în perioada 26-27 noiembrie 2009, vice-
preşedintele CEC, dna Renata Lapti, a participat 
la seminarul privind certificarea sistemelor de vo-
tare electronică, organizat de Consiliul Europei la 
Strasbourg (Franţa). La eveniment au fost prezenţi 
reprezentanţi ai autorităţilor electorale din circa 22 
de state din Europa şi Asia, OSCE/ODIHR, Inter-
naţional IDEA, experţi din centrele de cercetare 
ştiinţifică, universităţi şi companii producătoare de 
tehnologii informaţionale în domeniul electoral.

Pe lîngă atelierul de lucru, în care a fost discutată 
modalitatea de obţinere a celor mai bune standarde 
pentru certificarea sistemelor de votare electronică, 
agenda seminarului a inclus prezentări cu următoare-
le teme: certificarea sistemelor de votare electronică 
şi prin intermediul internetului în Belgia, Elveţia, Aus-
tria, SUA; auditul sistemelor de votare prin internet 
(cazul Estoniei); evaluarea şi certificarea sistemelor 
de votare prin intermediul internetului din punctul de 
vedere al normelor de securitate etc.

În cadrul seminarului s-a menţionat că „certifi-
carea” este importantă pentru procedurile de votare 
electronice, deoarece garantează securitatea şi cre-
dibilitatea echipamentelor utilizate la desfăşurarea 
unor alegeri corecte. Pentru atingerea acestui scop 
este foarte esenţial ca procedura votării electronice 
să fie realizată  de un organ independent neimplicat 
în vreun conflict de interese. Procesul de certificare 
fiind unul complicat şi întrucît puţine persoane deţin 
cunoştinţe în acest domeniu, s-a lansat propunerea 
de a elabora un ghid. Chiar dacă certificarea trebuie 
să ţină cont de specificul cultural şi legislativ al fie-
cărei ţări, trebuie să existe un minim de standarde 
internaţionale care să fie utilizate de fiecare stat.

În perioada 30 noiembrie-2 decembrie 2009, 
secretarul CEC, dl Iurie Ciocan, a participat la se-
minarul cu tema „Utilizarea tehnologiilor informaţio-
nale şi comunicaţiilor în procesul electoral”. Eveni-
mentul a fost organizat la Bruxelles (Belgia), tot de 
Consiliul Europei.  

Acceptînd invitaţia remisă de Organizaţia In-
ternaţională a Migraţiei, Comisia Electorală Cen-
trală a delegat vicepreşedintele CEC, dna Renata 
Lapti, la seminarul privind „Migraţia şi transnaţi-
onalismul: oportunităţi şi provocări”, desfăşurat 
în perioada 9-10 martie curent la Geneva. Tema 
discursului susţinut de reprezentantul CEC a fost 
,,Votarea cetăţenilor moldoveni peste hotarele ţă-
rii”, fiind abordate următoarele aspecte: prevede-
rile legislaţiei naţionale privind votarea cetăţenilor 
peste hotarele Republicii Moldova, procedura de 
votare peste hotare, campania de informare şi 
educaţie civică a alegătorilor, insuficienţa secţiilor 
de votare peste hotare, formarea listelor electora-
le, instruirea funcţionarilor electorali de peste ho-
tare şi monitorizarea alegerilor. 

Seminarul a tratat aspecte teoretice şi practice 
privind votarea peste hotare, fiind remarcate pro-
blemele cu care se confruntă ţările cu un număr 
mare de conaţionali aflaţi peste hotare şi care do-
resc să voteze pentru candidaţii din ţările lor de 
provenienţă. În acest sens, a prezentat interes in-
formaţia raportorilor din Grecia şi Ecuador, care au 
comunicat experienţa lor în rezolvarea provocări-
lor ce ţin de acest aspect al procesului electoral 
democratic. 

Corneliu Pasat,
consultant superior, Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat,
Direcţia management alegeri

relaţiile externe ale Comisiei eleCtorale Centrale
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Pe parcursul aflării la Geneva, reprezentantul 
CEC a beneficiat de asistenţă şi suport din partea  
Reprezentanţei Republicii Moldova pe lîngă Oficiul 
ONU la Geneva, care i-a organizat întrevederi, 
printre care şi cu Cancelaria de Stat a Republicii 
şi Cantonului Geneva. La întrevedere, discuţiile 
s-au axat pe votarea electronică şi implementarea 
Concepţiei privind Sistemul Informaţional de Stat 
„Alegeri”, o temă de actualitate pentru Comisia 
Electorală Centrală.  

În perioada 18-19 martie 2010, secretarul CEC, 
dl Iurie Ciocan, a participat în calitate de expert la 
atelierul de lucru cu tema „Observarea alegerilor 
cu utilizarea votării electronice”, desfăşurat la Oslo 
(Norvegia). Evenimentul a fost organizat de Minis-
terul Administraţiei Locale şi Dezvoltării Regionale 
a Norvegiei în colaborare cu Consiliul Europei şi a 
avut ca invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor electo-
rale, OSCE/ODIHR, ACEEEO, Organizaţia Statelor 
Americane, International IDEA şi alţi specialişti în 
domeniu. 

Scopul acestui seminar a fost elaborarea unui 
ghid şi stabilirea standardelor pentru monitoriza-
rea votării electronice, care ar putea ulterior să fie 
aplicate uniform în statele membre ale Consiliului 
Europei. Pe durata seminarului au fost abordate 
următoarele chestiuni: ce reprezintă monitorizarea 
alegerilor, la care momente trebuie să atragă aten-
ţia observatorii în procesul monitorizării, cum pot 
ţările membre să faciliteze observarea votării elec-
tronice etc.

Votarea electronică reprezintă viitorul alege-
rilor, iar monitorizarea corectă a acestora este o 
componentă vitală a acestui proces. De corectitu-
dinea observării depinde legitimitatea rezultatelor 
alegerilor şi crearea unui climat de încredere în 
societate. 

În perioada 7-10 iunie 2010, o delegaţie a Co-
misiei Electorale Centrale alcătuită din preşedinte-
le CEC, dl Eugeniu Ştirbu, secretarul CEC, dl Iurie 
Ciocan, membrul CEC, dl Nicolae Gîrbu, şi un con-
sultant superior din cadrul Aparatului CEC, dl Cor-
neliu Pasat, au participat la o serie de evenimente 
organizate la Bucureşti, România. 

Astfel, între 7 şi 8 iunie, delegaţia a luat parte 
la seminarul internaţional cu tema „Votarea peste 
hotarele ţării”, organizat de Autoritatea Electorală 
Permanentă a României împreună cu Organizaţia 
Naţiunilor Unite. La eveniment au luat parte repre-
zentanţi ai autorităţilor electorale de pe toate con-
tinentele: din Azerbaidjan, Bulgaria, El Salvador, 
Franţa, Indonezia, Macedonia, Mexic, Federaţia 
Rusă, Senegal, Spania, Turcia, România, precum 

şi delegaţi ai organizaţiilor internaţionale: Organiza-
ţia Naţiunilor Unite (Departamentul Asistenţă Elec-
torală), Uniunea Europeană, International IDEA, 
OSCE/ODIHR, Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţii şi PNUD România. România a fost repre-
zentată şi de ministrul de externe şi alţi funcţionari 
ai ministerului.

Evenimentul s-a desfăşurat în cîteva sesiuni, 
sub formă de atelier de lucru. Participanţii au fă-
cut prezentări privind modul de organizare a votă-
rii peste hotare din statul lor. În baza prezentărilor, 
s-au identificat problemele-cheie şi modul de solu-
ţionare a lor.

 Practica altor state în organizarea alegerilor 
peste hotare este foarte importantă pentru noi, în 
primul rînd sub aspectul deschiderii secţiilor de vo-
tare suplimentare (în afara celor create pe lîngă 
reprezentanţele diplomatice şi consulare), desfă-
şurarea votării prin internet, organizarea activităţii 
organelor electorale, asigurarea securităţii votării, 
asigurarea dreptului de vot pentru un număr cît mai 
mare de alegători etc.

Sesiunile au avut ca teme: „Privire de ansamblu 
asupra votării peste hotare (VPH)”, „Eligibilitatea şi 
înregistrarea cetăţenilor care se află peste hotare”, 
„Activităţile de sensibilizare a alegătorilor aflaţi pes-
te hotare de a participa la votare”, „Cooperarea cu 
ţara gazdă în organizarea VPH”, „Votarea electro-
nică, avantajele şi dezavantajele utilizării diferitor 
metode pentru VPH”.  

Organizînd alegeri peste hotare, practic, toate 
statele, indiferent de dezvoltarea economică, cultu-
ra politică, istorie etc., se confruntă cu aceleaşi pro-
bleme, cum ar fi alegerea unei noi metode de vot 
ce ar permite cît mai multor alegători să-şi realizeze 
dreptul de vot, crearea secţiilor de votare suplimen-
tare şi asigurarea secretului votării, costurile mari 

Nicolae Gîrbu, membrul CEC, 
Eugeniu Ştirbu, preşedintele CEC, 

Corneliu Pasat, consultant superior, Aparatul CEC
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pentru organizarea votării peste hotare şi rata mică 
de participare, acurateţea listelor electorale, asigu-
rarea dreptului la vot imigranţilor ilegali, limitarea 
dreptului de vot cetăţenilor ce au pierdut legătura 
cu ţara (de exemplu în situaţia în care în decurs de 
6 ani cetăţeanul nu a fost în ţară pentru o durată de 
cel puţin 60 de zile) etc. 

Organizatorii seminarului au decis să facă un ra-
port asupra celor discutate incluzînd cele mai bune 
practici, propuneri şi soluţii pentru diverse proble-
me, care ulterior să fie transmis participanţilor. S-a 
propus, de asemenea, de a adopta în cadrul ONU 
o rezoluţie generală privind organizarea votării pes-
te hotare, care ar garanta fiecărei ţări dreptul de a 
deschide fără piedici secţii de votare suplimentare. 
S-a menţionat că realizarea acestui deziderat este 
problematic, deoarece atinge suveranitatea ţării. Dl 
Ştirbu a făcut o propunere că ar fi mai neproblema-
tic de a pregăti un  fel de cod al bunelor practici în 
acest domeniu, care să fie aprobat, de exemplu, de 
Consiliul Europei, ACEEEO, iar ulterior să fie remis 
tuturor statelor.

Comisia Electorală Centrală, în calitate de par-
tener în cadrul proiectului UNDEF/ACEEEO „Cali-
tatea  listelor electorale în democraţiile în tranziţie”, 
a participat la data de 9 iunie curent la un seminar 
cu această temă, organizat de Asociaţia Oficialilor 
Electorali din Europa şi Autoritatea Electorală Per-
manentă a României. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate stu-
dii cu privire la întocmirea listelor electorale. Stu-
diile au fost elaborate de autorităţile electorale din 
Bosnia şi Herzegovina, Georgia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Republica Macedonia, Republica Moldo-
va, Federaţia Rusă, România, Slovacia, în baza, 
unui chestionar remis de ACEEEO. Secretariatul 
ACEEEO a decis să pregătească în baza acestor 

prezentări un studiu final, structura şi conţinutul că-
ruia a fost discutat la această întrunire. Studiul va fi 
prezentat ulterior spre adoptare în cadrul celei de-a 
19-a Conferinţe internaţionale a Asociaţiei, care se 
va desfăşura în perioada 9-10 iunie 2010 la Erevan, 
Georgia, ca mai apoi să fie remis la ONU ca reco-
mandare pentru toate statele lumii.

La 10 iunie 2010, Comisia Electorală Centrală, 
în calitate de membru al Biroului Executiv al ACEE-
EO, a participat la şedinţa acestei structuri. Dl Eu-
geniu Ştirbu, care deţine preşedinţia asociaţiei din 
septembrie 2009, a prezidat lucrările întrunirii.  

Evenimentul a avut un caracter tehnic şi orga-
nizatoric. Secretariatul ACEEEO a prezentat ra-
portul activităţii asociaţiei în perioada septembrie 
2009-iunie 2010, raportul financiar,  programul pri-
vind elaborarea unor liste electorale calitative în 
cadrul proiectului susţinut de UNDEF, proiectul ce 
ţine de informarea alegătorilor care votează pen-
tru prima dată şi perspectivele extinderii lui, a fost 
lansată propunerea privind organizarea cursuri-
lor BRIDGE în ţările membre, s-a discutat asupra 
modalităţii de colaborare a ACEEEO cu Institutul 
Federal Electoral din Mexic, de asemenea au fost 
prezentate informaţii privind pregătirea unor publi-
caţii ale asociaţiei.

În cadrul biroului s-au pus în discuţie următoa-
rele chestiuni: 

organizarea celei de-a 19-a Conferinţe anu-1) 
ale a ACEEEO cu tema „Întocmirea liste-
lor electorale calitative” la 9-11 septembrie 
2010. Reprezentanţii Georgiei au făcut o 
prezentare cu privire la tematică, logistică şi 
programul evenimentului;
desfăşurarea celei de-a 20-a conferinţe anu-2) 
ale jubiliare a asociaţiei, care va avea loc în 
2011 la Budapesta (Ungaria) cu tema „Auto-
rităţile electorale independente”, fiind făcută 
propunerea de a modifica tema, deoarece în 
multe state membre alegerile sînt organizate 
de către ministere;
organizarea celei de-a 21-a conferinţe. Par-3) 
ticipanţii au fost încurajaţi să depună cereri 
pentru a organiza această conferinţă. De 
menţionat că pentru a deţine preşedinţia 
asociaţiei pentru un anumit an e nevoie să 
depui candidatura cu un an pînă la confe-
rinţa ACEEEO, la care e făcută şi o pre-
zentare despre oportunitatea desfăşurării 
următoarei conferinţe în ţara autorităţii ce a 
depus solicitarea, iar membrii asociaţiei iau 
decizia prin vot;

Zoltan Toth, secretarul ACEEEO, 
Eugeniu Ştirbu, preşedintele CEC 
a Republicii Moldova, preşedintele ACEEEO.
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acceptarea cererii de demisie a Slovaciei din 4) 
calitatea de membru al Biroului Executiv şi a 
solicitării României de a deveni membru al 
acestei structuri;
analiza cererilor noilor pretendenţi pentru 5) 
calitatea de membru (fără drept de vot) al 
asociaţiei;
prezentarea rapoartelor autorităţilor electo-6) 
rale din Bosnia şi Herzegovina, Republica 
Macedonia, Republica Moldova şi România, 
cu privire la desfăşurarea Zilei Internaţiona-
le a Alegerilor în statele membre. Activităţile 
organizate de Comisia Electorală Centrală a 
Republicii Moldova cu ocazia sărbătoririi Zi-
lei Internaţionale a Alegerilor, prezentate de 
dl Iurie Ciocan, au fost cele mai ample, fiind 
înalt apreciate de participanţi.

Tot în cadrul acestui eveniment, într-o atmo-
sferă solemnă, dl Eugeniu Ştirbu a transmis pre-
şedinţia ACEEEO reprezentanţilor din Georgia. Dl 
Zoltan Toth, secretarul general al asociaţiei, a mul-
ţumit dlui Ştirbu pentru activităţile organizate de 
Comisia Electorală Centrală în perioada deţinerii 
preşedinţiei şi pentru aportul la ridicarea imaginii 
asociaţiei.

Atît seminarul „Calitatea  listelor electorale în de-
mocraţiile în tranziţie”, cît şi Adunarea Biroului Execu-
tiv al ACEEEO urmau să se desfăşoare la Chişinău, 
în perioada 22-23 aprilie 2010, însă din cauza condi-

ţiilor climatice nefavorabile şi ca urmare a închiderii 
spaţiului aerian din Europa, ele au fost amînate. 

În vederea familiarizării cu procedurile şi prac-
tica electorală a altor state, reprezentanţii Comisiei 
Electorale Centrale au participat la două misiuni de 
observare a alegerilor. Aceste vizite sînt importante 
şi pentru stabilirea relaţiilor bilaterale de colaborare 
cu autorităţile electorale din diferite ţări. 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie 
Ciocan,  la invitaţia Ministerului de Externe al Ma-
rii Britanii a participat ca observator la monitoriza-
rea alegerilor generale din această ţară care s-au 
desfăşurat la 6 mai 2010. Iar la invitaţia Comisiei 
Electorale Naţionale a Poloniei, dl Eugeniu Ştirbu 
şi membrul CEC, dl Victor Kosteţki, au participat în 
perioada 17-21 iunie curent la observarea alegeri-
lor prezidenţiale din 20 iunie 2010.

Comisia Electorală Centrală nu a avut posibilita-
tea să dea curs tuturor invitaţiilor primite în această 
perioadă. Participarea delegaţiei CEC la observa-
rea alegerilor prezidenţiale din Ucraina, care au 
avut loc la 17 ianuarie 2010, a fost anulată din ca-
uza epidemiei de gripă AH1N1 în această ţară. Nu 
a fost posibilă observarea alegerilor parlamentare 
din Republica Ungară din 11 aprilie 2010, din cauza 
pregătirilor pentru desfăşurarea la Chişinău a con-
ferinţei internaţionale „Noile tehnologii în formarea 
şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspecti-
ve” din 21 aprilie 2010.

Participarea delegaţiei CEC la Seminarul cu tema „Votarea peste hotarele ţării”, 
7 şi 8 iunie 2010, Bucureşti (România)
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