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S  mați ci  tori,

Prezentul număr al Bule  nului informa-
 v se deschide cu ar  colul in  tulat „Comi-

sia Electorală Centrală – un nou rol în dome-
niul fi nanțelor par  delor poli  ce în Republica 
Moldova”, semnat de managerul de proiect în 
cadrul Reprezentanței IFES Moldova, Natalia 
Iuraș, și președintele CEC, dr. Iurie Ciocan. În 
domeniul fi nanțării poli  ce se cere mai multă 
transparență și reguli stricte de joc, iar printre 
autoritățile publice care ar putea supraveghea 
fl uxurile de bani către par  dele poli  ce și fe-
lul în care ele sînt ges  onate a fost iden  fi cată 
și Comisia Electorală Centrală. Autorii prezin-
tă argumente pentru o decizie în acest sens, 
făcînd și o descriere a situației de astăzi privind 
reglementarea raportării fi nanciare a par  de-
lor, de asemenea expun noile sarcini ce ar pu-
tea să-i revină Comisiei și riscurile la care ar fi  
supusă în acest caz. 

Un alt material din aceeași serie, „Reforma 
fi nanțelor par  delor poli  ce – perspec  ve”, 
este semnat tot de Natalia Iuraș, iar în calitate 
de coautor apare secretarul CEC, Andrei Vo-
len  r. În ar  col se subliniază ideea necesității 
stringente a reformării fi nanțelor poli  ce, in-
vocîndu-se rezultatele studiilor ce arată că fi -
nanțele poli  ce pot afecta nega  v sau pozi  v 
toate aspectele vieții unei societăți − alegerile 
libere și corecte, poli  ca de guvernare efi cien-
tă, democrația și corupția. Ca măsură an  co-
rupțională se propune micșorarea plafonului 
donațiilor dintr-o sursă către par  de și intro-
ducerea alocațiilor de la bugetul de stat prin-
tr-o formulă nouă. În prezent, donațiile sunt 
făcute de un număr rela  v mic de persoane, 
iar sumele sunt foarte mari. Autorii propun co-
borîrea plafonului pentru sumele donate, ceea 
ce va face să crească numărul donatorilor, în 
felul acesta s-ar diminua infl uența decizională 
asupra par  delor, exercitată de grupurile mici 
ale marilor donatori. 

Urmează rubrica tradițională „Interviuri”. 
De această dată, revista îi are ca invitați pe par-
tenerii de dezvoltare ai Comisiei, IFES și PNUD 
Moldova. Steven Gray, director de țară al IFES 

Moldova, și Kate Sullivan, consilier principal 
din cadrul Proiectului „Suport electoral pentru 
Moldova” al PNUD în Moldova, ne-au relatat 
care este viziunea organizațiilor pe care le re-
prezintă asupra ins  tuției noastre ca autoritate 
publică independentă de administrare a alege-
rilor, pe ce direcții își propun asistența și ce fi -
nalități scontează. 

Încheie tema  ca fi nanțelor ar  colul semnat 
de contabilul-șef al Comisiei Electorale Centra-
le, Elizaveta Oțel, in  tulat “Administrarea mij-
loacelor fi nanciare publice în realizarea poli  cii 
electorale”. Autoarea prezintă succint modul 
de organizare a ac  vității fi nanciare, evidenți-
ind etapa electorală cu exemple de la alegerile 
locale generale din 2011.

Acuratețea listelor electorale este conside-
rată în interdependență cu fraudele electorale, 
iar pentru a diminua la minimum posibilitatea 
fraudărilor, listele trebuie să fi e întocmite cît 
mai exact. Avînd în vedere acest scop, Comisia 
organizează sistema  c instruiri pentru persoa-
nele responsabile de întocmirea și actualizarea 
listelor din cadrul autorităților publice locale. 
Ac  vitățile de instruire realizate de Comisie în 
primul semestru al acestui an sînt descrise în 
materialul semnat de șeful aparatului, Maria-
na Musteață, cu  tlul „Desfășurarea instruirii 
în teritoriu pentru Autoritățile Publice Loca-
le privind actualizarea listelor electorale”. În 
acest an, CEC a organizat în premieră cursuri 
„fulger” în teritoriu. Cum s-au desfășurat aces-
te instruiri, ce scop au avut, ce rezultate s-au 
obținut și ce recomandări s-au formulat – pe 
aceste și alte aspecte și-a construit relatarea 
autorul materialului în cauză.

O problemă sensibilă pe care a punctat-o 
pentru prima oară Comisia Electorală Centrală 
este aceea a egalității de gen în alegeri. Inten-
ția a fost susținută de experții străini, acest as-
pect fi ind inclus și în Planul Strategic al CEC pe 
anii 2012-2015. Un material dedicat acestui su-
biect se numește „Comisia Electorală Centrală 
și egalitatea de gen în 2012”, scris de Kate Sulli-
van, cu care ați făcut cunoș  nță în interviul de 
mai sus. Autoarea vorbește despre importanța 
problemei în contextul respectării drepturilor 
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fundamentale ale omului și relatează despre 
acțiunile ce le întreprinde Organizația Națiuni-
lor Unite în acest sens, iar ca exemplu este dat 
atelierul de lucru BRIDGE, organizat de PNUD 
în februarie 2012 la Tbilisi, care a avut scopul 
de a forma cunoș  nțe și de a introduce instru-
mente prac  ce de integrare a perspec  vei de 
gen în procesul administrării și planifi cării ac-
 vității organelor electorale și a reprezentan-
ților PNUD din Europa și regiunea CSI. Asupra 
problemei în cauză au fost sensibilizați și func-
ționarii Comisiei Electorale Centrale în cadrul 
unei ședințe de instruire organizate cu supor-
tul Proiectului PNUD în Moldova. 

Tema egalității de gen și cum poate fi  asigu-
rat accesul echitabil în alegeri este expusă și în 
materialul „Elemente ale procesului electoral 
care pot afecta par  ciparea femeilor în alegeri. 
Prac  ca internațională”, semnat de Corneliu 
Pasat, consultant superior în Secția educație 
civică, training-uri și secretariat. Problema nu 
este a  t de simplă precum pare, se cer eforturi 
a  t din partea factorilor decizionali, cît și înțe-
legerea publicului. Situația în diferite state cu 
date sta  s  ce și poli  cile ce se promovează în 
acestea ne demonstrează actualitatea subiec-
tului abordat și ne servesc ca puncte de reper 
în acțiunile ulterioare.

În acest an, la Comisie au fost depuse deja 
două cereri de înregistrare a grupurilor de ini-
țiere a referendumurilor naționale, una pentru 
un referendum republican legisla  v, iar alta 
pentru unul republican consulta  v. Referen-
dumurile sînt și ele niște scru  ne, însă în ca-
drul lor se aplică alte cerințe și, respec  v, alte 
proceduri. Ce acte trebuie să fi e prezentate de 
solicitanți și care sînt rigorile în privința lor se 
enumeră în „Experiența CEC în verifi carea acte-
lor conexe cererilor de înregistrare a grupurilor 
de iniția  vă privind inițierea unor referendu-
muri republicane”, ar  col semnat de Angela 
Caraman, șefa Secției alegeri și referendumuri, 
unde prezintă nu numai aspectele formale, dar 
propune și soluții legisla  ve, analizează feno-
menul, evidențiind aspectele afl ate în spatele 
unor iniția  ve zise populare. 

 Tema înves  rii cu mandat a aleșilor locali 

ca procedură ce se realizează a  t în cadrul ale-
gerilor locale, cît și ca urmare a încetării înain-
te de termen a mandatului este examinată de 
consultantul superior al Secției alegeri și refe-
rendumuri, Ana Creangă, în materialul in  tulat 
„Atribuirea mandatelor aleșilor locali”. După 
ce se explică care sînt regulile acestei proce-
duri, se arată cum se aplică ea în mod efec  v 
de către consiliile electorale de circumscripție, 
instanțele de judecată la etapa validării man-
datelor, Comisia Electorală Centrală în interac-
țiune cu consiliile locale atunci cînd mandatele 
încetează înainte de termen. În fi ecare caz se 
enumeră ce abateri s-au constatat și de care 
subiecți ele sînt comise, de asemenea se pro-
pun măsuri de redresare, pentru a fi  respectată 
întocmai procedura legată de atribuirea man-
datelor aleșilor locali.

O direcție de ac  vitate, cu perspec  vă de 
diversifi care și aprofundare, este aceea a im-
plementării tehnologiilor informaționale în 
procesul electoral. Acest subiect este abordat 
cu regularitate în paginile Bule  nului nostru 
informa  v. De data aceasta în ar  colul sem-
nat de Ion Pirojuc, șeful interimar al Direcției 
informa  zare, se argumentează necesitatea 
u  lizării acestora în domeniul electoral, menți-
onîndu-se avantajele, dar și riscurile iminente 
pentru care trebuie găsite soluții. Se accentu-
ează că în prezent nimeni nu se mai poate lipsi 
de ceea ce se numește societate informaționa-
lă, iar Comisia Electorală Centrală este obliga-
tă, datorită rolului ei specifi c, să se situeze în 
avanpostul acestui proces.

O amplă informație despre vizitele de lucru 
ale delegațiilor CEC în străinătate, evenimente-
le la care au luat parte membrii și funcționarii 
ins  tuției și tema  cile acestora este expusă în 
ar  colul „Evenimente internaționale la care au 
par  cipat reprezentanții CEC”, semnat de Cor-
neliu Pasat, consultant superior în cadrul Sec-
ției educație civică, training-uri și secretariat. 
Autorul textului prezintă pe scurt ideile formu-
late în susținerile par  cipanților privind prac  -
cile electorale din alte state, aduce exemple de 
ges  onare a situațiilor electorale, în felul aces-
ta ne putem crea un tablou concludent despre 
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procesele din regiune și locul țării noastre în 
cadrul dinamic comun. 

Pentru alegerile în Duma de Stat a Adună-
rii Federale a Federației Ruse din 4 decembrie 
2011 la Moscova a fost trimisă o delegație din 
partea CEC. Informații detaliate despre aceas-
tă vizită și modul de organizare a ac  vității de 
monitorizare a alegerilor în acest stat sînt pre-
zentate în materialul „Monitorizarea alegerilor 
deputaților în Duma de Stat a Adunării Fede-
rale a Federației Ruse desfășurate la 4 decem-
brie 2012”, semnat de consultantul Stanislav 
Bondari, delegat în calitate de expert interna-

țional împreună cu membrul CEC Vasile Ga  on 
la aceste alegeri parlamentare.

„Dreptul alegătorilor la informație obiec  vă 
și libertatea presei” este un subiect în centrul 
atenției nu numai în alegeri, dar și ca temă de 
dezbatere în afara evenimentelor electorale. 
Autoarea ar  colului cu tema enunțată, Natalia 
Pătrunjel, consultant în Secția educație civică, 
training-uri și secretariat, ne propune să ana-
lizăm acest aspect în profunzime, subliniind 
ceea ce se în  mplă dacă mass-media nu este 
capabilă să ofere o informație corectă.

Colegiul de redacție
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Dr. Iurie Ciocan,

președintele Comisiei Electorale Centrale

Sistemul actual de control și raportare în Republi-
ca Moldova

Par  dele poli  ce din Republica Moldova sînt 
obligate să prezinte declarații fi nanciare anuale și 
rapoarte speciale privind campaniile electorale. 
Condițiile de raportare pentru aceste două  puri 
sînt diferite. Pe parcursul perioadelor electorale, 
condițiile sînt mai stricte și impun un nivel înalt de 
raportare, CEC avînd un rol de monitorizare. Per-
soanele care dețin anumite funcții sînt obligate, de 
asemenea, să prezinte declarații pe venituri și pro-
prietate în scopul transparenței și evitării confl icte-
lor de interese. În acest sens, la 6 ianuarie 2012, 
în Monitorul Ofi cial nr. 1-6, a fost publicată Legea 
nr. 180 din 19 decembrie 2011 privind crearea Co-
misiei Naționale de Integritate. Scopul acestei co-
misii este implementarea mecanismului de verifi -
care și control al declarațiilor cu privire la venituri 
și proprietate ale persoanelor care dețin o funcție 
de demnitate publică, ale judecătorilor, procurori-
lor, funcționarilor publici și ale unor persoane cu 
funcție de conducere și al declarațiilor de interese 
personale. Membrii acestei comisii nu au fost de-
semnați nici pînă în prezent.

Natalia Iuraş, manager de proiect,

Reprezentanţa IFES Moldova

În con  nuare este prezentată descrierea su-
mară a prevederilor legisla  ve și norma  ve și a 
situației reale în ceea ce privește modalitățile de 
raportare ale par  delor poli  ce. 

Raportarea fi nanciară anuală 
La momentul actual, legislația Republicii Mol-

dova prevede raportare fi nanciară din partea par-
 delor poli  ce pentru ac  vitățile anuale și cele 

din campaniile electorale. Conform ar  colului 30 
alineatul (2) din Legea cu privire la par  dele po-
li  ce, rapoartele fi nanciare anuale ale par  delor 
poli  ce se verifi că de către: 

 Curtea de Conturi în cazul alocării subven-
țiilor din bugetul de stat (amînat pentru 
2013/2015), care vor fi gura separat în con-
tabilitatea par  delor poli  ce. 

 Ministerul Finanțelor, prin intermediul struc-
turilor subordonate. Toate par  dele poli  ce 
înregistrate trebuie să prezinte Ministerului 
Finanțelor, anual, pînă la s  rșitul lunii mar-
 e, declarații despre tranzacțiile fi nanciare 

efectuate. Aceste rapoarte anuale conțin 
informații generale privind veniturile și chel-

COMISIA ELECTORAL+ CENTRAL+ – 
UN NOU ROL }N DOMENIUL FINAN|ELOR 

PARTIDELOR POLITICE }N REPUBLICA MOLDOVA
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tuielile par  delor. Prevederea privind nece-
sitatea publicării rapoartelor fi nanciare anu-
ale prezentate de către formațiunile poli  ce 
a intrat în vigoare la s  rșitul anului 2001.1 

Conform dispozițiilor Regulamentului nr.559 al 
Ministerului Jus  ției, Curtea de Conturi și Minis-
terul Finanțelor au dreptul, în curs de 3 luni după 
prezentarea de către par  d a raportului fi nanciar, 
să solicite documente necesare ce confi rmă pro-
veniența veniturilor și a cheltuielilor indicate în 
raport.

Inspectoratul Fiscal exercită un control for-
mal al rapoartelor anuale, deoarece introducerea 
subvențiilor de stat a fost amînată pentru iulie 
2013/2015. Ministerul Finanțelor, prin interme-
diul Inspectoratului Fiscal, exercită un control for-
mal, care constă în verifi carea rapoartelor trans-
mise dacă sînt complete. Ministerul Jus  ției pri-
mește regulat aceste rapoarte fi nanciare anuale 
ale par  delor pentru publicare fără a avea drept 
de examinare.

Raportarea privind alegerile 
Potrivit Codului electoral (art. 38), par  dele 

poli  ce sînt supuse unei examinări publice mai 
detaliate pe parcursul perioadelor electorale. Par-
 dele sînt obligate să-și deschidă conturi bancare 

speciale pentru campania electorală, în care sînt 
virate mijloace de susținere directă sau indirec-
tă (bani și alte forme de susținere materială) din 
partea persoanelor fi zice și juridice. De aseme-
nea, formațiunile poli  ce trebuie să prezinte Co-
misiei Electorale Centrale săptămînal, sau o dată 
la două săptămîni, rapoarte detaliate privind 
veniturile și cheltuielile. CEC grupează datele cu-
mulate raportate de par  dele poli  ce și plasează 
aceste informații pe pagina ofi cială de internet în 
termen de 24 de ore. Băncile, la rîndul lor, infor-
mează CEC despre tranzacțiile pe conturile electo-
rale efectuate în decurs de 24 de ore. 

CEC se bazează pe ones  tatea par  delor în 
raportarea veniturilor și cheltuielilor lor. Sistemul 
de raportare pentru par  dele poli  ce se bazea-
ză, respec  v, pe alți candidați poli  ci (par  de și 
candidați independenți) care ar trebui să adreseze 
întrebări despre corec  tudinea rapoartelor fi nan-
ciare în perioada campaniei electorale. 

________________________ ________________________ 

1 Ordinul Ministerului Jus  ției nr. 559 din 30 decembrie 
2008.

În prezent responsabilitățile de monitorizare 
ale CEC pe parcursul perioadei electorale și în afa-
ra ei sînt limitate și se rezumă la următoarele: 

 Să solicite Curții de Conturi sau Inspecto-
ratului Fiscal pe lîngă Ministerul Finanțelor 
să verifi ce ținerea corectă a cărților (re-
gistrelor) contabile și u  lizarea fondurilor. 
La acest subiect, Regulamentul nr. 3336 al 
CEC privind fi nanțarea campaniilor elec-
torale și a par  delor poli  ce stabilește că 
CEC va trebui să solicite Inspectoratului 
Fiscal verifi carea provenienței contribuți-
ilor fi nanciare ale concurenților electorali, 
ce depășesc suma de 100 000 MDL (apro-
xima  v 65000€).

 Să suspende un par  d poli  c din compe  -
ție, în cazul în care acesta a u  lizat fonduri 
provenite din străinătate. În cazul în care 
încălcarea este confi rmată, CEC trebuie să 
solicite Curții Supreme de Jus  ție suspen-
darea par  cipării par  dului respec  v în 
compe  ția electorală. Curtea trebuie să 
examineze solicitarea în termen de cinci 
zile, sau cel  rziu în ziua precedentă zilei 
alegerilor.

 CEC poate aver  za concurenții electorali 
sau solicita suspendarea lor, dacă aceș  a 
au u  lizat în mod intenționat contribuții 
fi nanciare sau nefi nanciare nedeclarate 
sau au depășit în mod considerabil (cu pes-
te 5%) plafonul sumelor des  nate pentru 
campanie. Toate fondurile nedeclarate sau 
care au depășit plafonul stabilit trebuie 
transferate la bugetul de stat în termen de 
10 zile.

Pentru a asigura transparența totală, sînt ne-
cesare informații detaliate despre iden  tatea per-
soanelor care donează bani par  delor poli  ce. 
Legislația actuală impune formațiunilor poli  ce 
să dezvăluie numele, domiciliul, locul de muncă, 
numărul personal de iden  fi care și suma donată 
de către fi ecare donator. În alegerile parlamen-
tare din noiembrie 2010, două par  de poli  ce, 
PCRM și PL, nu s-au conformat acestor condiții. 
CEC a emis aver  smente acestor formațiuni pen-
tru nerespectarea prevederilor, care au avut efect 
în cazul PL. PCRM însă a con  nuat să încalce nor-
mele respec  ve. Legislația Republicii Moldova nu 
prevede sancțiuni speciale pentru nerespectarea 
prevederilor de către par  dele poli  ce și, în gene-
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ral, mecanismul de executare a acestor prevederi 
este unul foarte slab. 

Amendamente propuse
În urma evaluărilor și monitorizării fi nanțelor 

par  delor poli  ce, examinînd posibilitățile de îm-
bunătățire a situației actuale, în perfecționarea 
cadrului legal s-a ținut cont de mai multe reco-
mandări în legătură cu ins  tuția responsabilă de 
supraveghere și control:

 Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) 
al CoE, raportul de evaluare al Moldovei, 
runda III: „Transparența în fi nanțarea par-
 delor poli  ce” - îmbunătățiri evident ne-

cesare ale regimului actual, cu scopul con-
solidării transparenței și responsabilității 
fi nanțării poli  ce rezul  nd încredere spori-
tă a publicului în procesul poli  c. Principa-
la provocare a autorităților moldoveneș   
este asigurarea aplicării corecte a regle-
mentării actuale și a viitoarelor reglemen-
tări. În cadrul acestui proces, dezvoltarea 
unui mecanism independent dotat cu sufi -
ciente împuterniciri pentru supravegherea 
fi nanțării campaniilor electorale și fi nanță-
rii par  delor poli  ce va fi  de o importanță 
crucială, față de actualul regim de partaja-
re a responsabilităților între mai multe in-
s  tuții, care este inefi cient.

 IDIS Viitorul: „Par  dele poli  ce din Repu-
blica Moldova: legi, prac  ci și reforme”... 
Competențele și rolul CEC trebuie să în-
globeze și arealul de asigurare a confor-
mității fi nanțării poli  ce. Pentru că CEC 
este unica autoritate specializată în alegeri, 
este absolut clar că această autoritate are 
și misiunea de a monitoriza, a inves  ga și a 
verifi ca ac  vitățile fi nanciare ale par  delor 
poli  ce, și nu doar în campaniile electora-
le, dar și între campanii. Distribuirea res-
ponsabilităților între CEC și alte organe de 
stat (Inspectoratul Fiscal, Curtea de Con-
turi, Ministerul Finanțelor) nu doar com-
plică peisajul ins  tuțional, ci îi diminuează 
funcționalitatea, avînd un impact nega  v 
asupra rezolvării efi ciente a cazurilor de 
fraude și abuzuri fi nanciare. În situația în 
care par  dele vor accepta autoritatea CEC 
și a Ministerului Jus  ției în ceea ce privește 
respectarea termenelor raportării fi nancia-

re anuale, pe venituri și cheltuieli, în  mpul 
campaniei, acest fapt ce ar conduce la o 
schimbare majoră în percepția par  delor, 
la încrederea în legislație și respectul față 
de lege.

 CReDO/CPD/IFES „Finanțarea campaniei 
electorale din Republica Moldova: Stu-
diu asupra fi nanțării par  delor poli  ce în 
alegerile parlamentare din 28 noiembrie 
2010”: „...Obiec  vul 3. Consolidarea in-
s  tuțiilor de monitorizare electorală și a 
par  delor. Asigurarea unui nivel ridicat de 
transparență în fi nanțarea par  delor elec-
torale este cri  că. În Moldova au existat 
multe situații în care prevederile legisla  ve 
și norma  ve existente nu au fost aplicate în 
mod adecvat, ignorîndu-se, as  el, în totali-
tate, obiec  vul poli  cii”.

Ca rezultat, pe parcursul discuțiilor aprinse 
asupra posibilităților de atribuire a funcțiilor de 
supraveghere și control în domeniul fi nanțării par-
 delor poli  ce s-au examinat următoarele ins  tu-
ții de stat din Republica Moldova:

 Comisia Electorală Centrală (CEC)
 Curtea de Conturi (CC)
 Centrul pentru Combaterea Crimei Organi-

zate și Corupției (CCCEC)
 Ministrul Afacerilor Interne (MAI)
 Procuratura 
 Crearea unei Comisii speciale 
La nivel global, reglementarea fi nanțelor par-

 delor poli  ce cade sub responsabilitatea orga-
nelor electorale, agențiilor an  -corupție, altor 
organisme independente, organelor judiciare, mi-
nisterelor, parlamentelor, curților cons  tuționale 
și a tribunalelor.

Organul independent de stat ce va asigura su-
pravegherea și controlul fi nanțării legale a par  -
delor poli  ce, iden  fi cat de către Grupul de Lucru 
cu privire la Reforma Finanțării par  delor poli  -
ce în Republica Moldova, este Comisia Electorală 
Centrală. CEC răspunde celor mai multor criterii 
esențiale pentru a avea succes în monitorizarea 
fi nanțării par  delor poli  ce, și anume:

 independență față de guvern, ceea ce dimi-
nuează presiunea din partea organismelor 
de reglementare, fi nanciare sau poli  ce;

 conform art. 16 alin.(2) al Codului electo-
ral, CEC este cons  tuit din 9 membri: un 
membru este desemnat de către Preșe-
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dintele Republicii Moldova, ceilalți 8 mem-
bri sînt desemnați de către Parlament, cu 
respectarea proporționalității majorității și 
opoziției. O condiție obligatorie s  pulată în 
Codul electoral (art.19 alin. 2) este ca, pe 
perioada mandatului, membrii CEC să nu 
fi e membri ai oricărui par  d poli  c; 

 personalul Direcției fi nanciare și audit a 
Aparatului CEC este și con  nuă să fi e in-
struit în domeniul fi nanțării poli  ce. Fiind 
responsabil de recepționarea rapoartelor 
în campaniile electorale, CEC pe parcursul 
ul  milor cinci campanii electorale a de-
monstrat abilitate, profesionalism, imuni-
tate la presiuni, respec  nd legislația în vi-
goare;

 colaborarea efi cientă cu mass-media, ONG-
uri și partenerii internaționali. Acorduri de 
parteneriat semnate cu părțile interesate.

 dialog con  nuu cu toate categoriile de ale-
gători. Iniția  ve de educare civică și elec-
torală de amploare au demonstrat că CEC 
este un partener de încredere.

Totodată, au fost iden  fi cate și anumite deza-
vantaje în atribuirea noilor responsabilități pentru 
CEC, cum ar fi :

 dependența fi nanciară de Trezoreria de 
stat. Însă promovarea independenței fi -
nanciare este o sarcină de primă importan-
ță pe agenda Comisiei Electorale Centrale.

 membrii CEC, desemnați de par  dele poli-
 ce, nu întotdeauna respectă principiul im-

parțialității. La fel, lipsa de sancțiuni pen-
tru nerespectarea neutralității pe perioada 
mandatului creează piedici în evoluția CEC 
ca ins  tuție independentă poli  c.

Ca rezultat al celor menționate mai sus, în calita-
te de organ independent de supraveghere și control 
în domeniul fi nanțării par  delor poli  ce și a campa-
niilor electorale, Comisia Electorală Centrală:

1. Va fi  responsabilă de supraveghere și con-
trol, va emite instrucțiuni și ghiduri detaliate pri-
vind virarea, recepționarea și evidența donațiilor, 
a contribuțiilor nefi nanciare în benefi ciul par  de-
lor poli  ce și a concurenților electorali, despre u  -
lizarea acestora conform des  națiilor stabilite de 
lege, precum și alte aspecte ce vizează fi nanțarea 
par  delor poli  ce și a campaniilor electorale.

2. Va colecta și sistema  za rapoartele fi nancia-
re anuale și rapoartele de audit ale par  delor po-

li  ce și rapoartele fi nanciare prezentate de concu-
renții electorali;

3. Va asigura publicarea pe pagina ofi cială a 
informațiilor și rapoartelor fi nanciare anuale ale 
par  delor poli  ce, precum și a rapoartelor privind 
fi nanțarea campaniilor electorale;

4. Va examina sesizările privind încălcarea le-
gislației din domeniul fi nanțării par  delor poli  ce 
și contestațiile privind încălcarea legislației din do-
meniul fi nanțării campaniilor electorale;

5. Va aplica sancțiunile prevăzute de Codul 
Electoral și de Legea privind par  dele poli  ce 
pentru încălcarea prevederilor despre fi nanțarea 
campaniilor electorale/par  delor poli  ce, va sesi-
za organele competente în privința încălcărilor ce 
sînt pasibile de răspundere contravențională, pe-
nală sau pentru încălcare fi scală;

6. Va coopera și acorda asistență informațio-
nală la elaborarea studiilor independente de mo-
nitorizare a fi nanțării par  delor poli  ce/ campa-
niilor electorale;

7. Va studia aplicarea legislației în domeniul 
fi nanțării par  delor poli  ce/campaniilor electora-
le, va înainta Parlamentului și Guvernului propu-
neri privind modifi carea cadrului legisla  v în do-
meniul fi nanțării par  delor poli  ce/campaniilor 
electorale;

8. Va dispune de drept de acces la informațiile 
și registrele de baze de date, inclusiv cu caracter 
personal, deținute de autoritățile publice de toate 
nivelele în vederea exercitării atribuțiilor în dome-
niul fi nanțării par  delor poli  ce și a campaniilor 
electorale.

Par  dele poli  ce, anual, pînă la 31 mar  e, vor 
prezenta Comisiei Electorale Centrale rapoarte 
fi nanciare, conform art. 31 al Legii cu privire la 
par  dele poli  ce. În privința u  lizării alocațiilor 
primite de par  dele poli  ce din contul bugetului 
de stat, controlul se va efectua concomitent și de 
Curtea de Conturi, conform prevederilor care re-
glementează ac  vitatea acesteia.

La fel se propune ca CEC să prezinte anual în fața 
Parlamentului, pînă la data de 1 august, un raport 
privind fi nanțarea par  delor poli  ce și a campani-
ilor electorale conținînd următoarele informații:

Ce va fi  raportat?
 bunurile și veniturile par  delor, inclusiv 

gruparea acestor venituri după  pul lor - 
fi nanciare/ nefi nanciare;
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 donațiile oferite par  delor, inclusiv suma și 
iden  tatea donatorilor;

 cheltuielile (altele decît cele pentru cam-
pania electorală), grupate în cheltuieli 
operaționale și de ges  onare a bunurilor și 
obligațiile par  dului.

Informațiile din rapoartele fi nanciare ale par  -
delor poli  ce și opiniile rapoartelor de audit inde-
pendent vor fi  plasate pe pagina ofi cială a Comisiei 
Electorale Centrale în termen de două săptămîni 
după recepționarea și acceptarea lor, precum și 
pe paginile ofi ciale ale par  delor poli  ce, în cazul 
existenței acestora.

Baza de date „Banii și poli  ca”
ONG-le, oamenii de ș  ință, poli  cienii refor-

miș  , alegatorii, mass-media care monitorizează 

acest domeniu au nevoie de informații detaliate. 
Internetul facilitează posibilitățile de acces către 
informațiile fi nanciare ale tuturor par  cipanților 
la proces. Ca urmare a implementării noilor pre-
vederi legisla  ve cu privire la fi nanțele par  de-
lor poli  ce, CEC împreună cu IFES intenționează 
sa creeze o bază de date „Banii și poli  ca”, ce va 
cuprinde informații legate de donatori. Această 
bază de date va fi  capabilă să proceseze și afi -
șeze can  tăți mari de date u  le. În majoritatea 
țărilor ce au implementat as  el de baze de date, 
s-a constatat a fi  un spațiu informa  v necesar 
pentru toți cei care monitorizează procesele fi -
nanciare electorale. Informațiile vor fi  interpre-
tate și modifi cate pentru a fi  ușor percepute și 
de persoanele fără experiență în contabilitate și 
audit.
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Andrei Volentir, secretarul 

Comisiei Electorale Centrale 

Introducere
Par  dele poli  ce puternice, compe   ve și par-

 cipa  ve cons  tuie un element indispensabil pen-
tru un sistem electoral democra  c. Fiind ins  tuții 
poli  ce fundamentale ale unei societăți democra-
 ce, par  dele joacă un rol special de interfață între 

cetățeni și guvern. În același  mp, însă, ele sînt per-
cepute mai degrabă ca grupări egoiste și par  zane, 
decît ca un instrument de voință publică. 

Orice țară a lumii înfruntă difi cultăți legate de 
voința poli  că de a adopta reglementări mai stricte 
menite să asigure o transparență reală. Republica 
Moldova nu este o excepție. Atmosfera în care gu-
vernul, poli  cul și mediul de afaceri își desfășoară 
ac  vitățile în Republica Moldova este, în general, 
considerată ca fi ind nefavorabilă ins  tuirii unui 
sistem transparent de fi nanțare poli  că. Este clar 
că transparența fi nanțelor poli  ce devine o piesă 
importantă în cadrul unor măsuri an  corupționale 
mai ample necesare în Republica Moldova.

În linii generale, problema  ca fi nanțelor par-
 delor poli  ce se găsește la intersecția dintre mai 

multe aspecte cruciale ale vieții poli  ce. După 
cum este menționat în ul  mul studiu efectuat  
de departamentul de Finanțare Poli  că al IFES,  
Washington, fi nanțele poli  ce pot afecta nega  v

Natalia Iuraș, manager de proiect, 

Reprezentanţa IFES Moldova

sau pozi  v toate aspectele vieții unei societăți − 
alegerile libere și corecte, poli  ca de guvernare 
efi cientă, democrația și corupția.1 

Fondurile sufi ciente pot facilita concurenții să 
ajungă la electorat cu mesajele lor, în același  mp, 
însă, pot submina compe  ția electorală. După 
alegeri, resurse fi nanciare sînt necesare pentru un 
dialog efi cient cu cetățenii. Atunci cînd însă par  -
dele poli  ce au angajamente față de fi nanțatorii 
infl uenți și bogați, poli  cienii ignoră, de regulă, 
problemele cetățenilor și ajung uneori să ges  o-
neze obscur chiar și fi nanțele publice.

REFORMA  FINANŢELOR  PARTIDELOR  POLITICE –– PERSPECTIVE

„Finanţarea politică este un element vital… care infl uenţează incontestabil calitatea democraţiei, guvernării şi 
dezvoltării. Numai printr-o transparenţă sporită vom înţelege măsura şi natura acestei infl uenţe….”

________________________________________________

1 h  p://www.ifes.org/Content/Publica  ons/Books/ 2009/
Poli  cal-Finance-Regula  on-The-Global-Experience.aspx
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Moldova astăzi
Pe parcursul a 20 ani de independență împli-

niți în 2011, Republica Moldova a obținut o ex-
periență vastă în domeniul electoral. În perioada 
anilor 2009-2011, au fost organizate cinci scru  ne 
naționale: alegeri parlamentare (ordinare și an  -
cipate), alegeri locale generale și un referendum, 
scru  ne care au oferit o bază vastă de informații 
cu privire la fi nanțarea campaniilor, dar și au atras 
o atenție deosebită asupra fi nanțării par  delor 
poli  ce în general. 

După o guvernare monopar  nică pe parcursul 
a opt ani (PCRM), puterea de stat a revenit unei 
coaliții din 3 par  de.2 Coaliția și-a asumat public 
angajamente pentru mai multe schimbări calita-
 ve și can  ta  ve, inclusiv în domeniul fi nanțării 

par  delor poli  ce. Din discursurile poli  cienilor 
afl ați la putere, s-a conturat un consens de a oferi 
reguli de joc echitabile pentru toate par  dele po-
li  ce în domeniul fi nanțelor acestora.

Prima conferință de reformă a fi nanțelor par-
 delor poli  ce din Republica Moldova a fost or-

ganizată de către CEC / IFES / OSCE / BIDDO în 
2011, acesta fi ind primul pas pentru consolidarea 
consensului între par  dele poli  ce majore. S-a 
constatat că sînt necesare schimbări complexe de 
ges  onare a fi nanțelor par  delor poli  ce, cum ar fi  
criteriile de alocare a fondurilor publice, raportarea 
la  mp și completă a informației fi nanciare de către 
par  dele poli  ce, inclusiv cheltuielile de campanie. 
Aceste schimbări ar proteja integritatea procesului 
electoral, iar în cele din urmă – ar permite alegăto-
rilor să facă o alegere conș  entă în ziua alegerilor.

Rapoartele de monitorizare, precum și discu-
țiile din cadrul conferinței cu privire la fi nanțarea 
par  delor poli  ce au demonstrat că par  dele po-
li  ce din Moldova se confruntă cu mai multe pro-
bleme la capitolul donațiilor.

În urma studiului de monitorizare a fi nanțelor 
campaniei electorale din noiembrie 2010, realizat 
de CReDO/CPD, cu susținerea IFES Moldova, au 
fost observate următoarele tendințe (grafi cul nr.1):

Par  dele poli  ce au un număr foarte mic de 

2 În rezultatul alegerilor parlamentare an  cipate din 29 iu-
lie 2009, coaliția de guvernămînt, denumită Alianța pentru 
Integrare Europeană, a fost cons  tuită din patru par  de: 
PLDM, PL, PDM, AMN, iar după alegerile parlamentare an-
 cipate din 28 noiembrie 2010, aceasta a fost recons  tuită 

în aceeași componență, cu excepția AMN, care nu a depășit 
pragul electoral de 4%.

donatori. Șase par  de poli  ce vizate în studiu 
(PCRM, PLDM, PDM, PL, PUM și AMN) au un nu-
măr total de numai 644 de donatori, ceea ce con-
s  tuie doar 16% din numărul minim obligatoriu 
al membrilor de par  d. Din numărul total de do-
natori, PDM-lui îi revine numărul cel mai mare de 
donatori – 295.
În cazul PCRM, baza de donatori s-a micșo-

rat substanțial – de la 688 de persoane la 
79, respec  v suma donației medii s-a mărit 
de 11 ori.

Suma medie a unei donații a crescut de 8 
ori, de la 7.000 MDL în aprilie 2009 pînă la 
56.000 MDL în noiembrie 2010.

Numărul total de donatori a rămas rela  v 
constant, însă suma donațiilor medii s-a 
mărit în cazul tuturor par  delor, cu excep-
ția PDM, care și-a mărit baza de donatori 
de 14 ori.

În acest context apare întrebarea: De ce într-o 
societate democra  că, cu o populație de peste 3 
milioane de oameni, este actuală problema de sus-
ținere fi nanciară a par  delor poli  ce, chiar și la un 
nivel minim? Această situație se poate explica, în 
opinia noastră, prin mai multe fenomene sociale, 
poli  ce si economice:
inexistența clasei economice de mijloc, 

care ar putea susține par  dele poli  ce nu 
numai la nivel de idei, pla  orme poli  ce, 
dar și cu bani. Polarizarea societății o spu-
ne de la sine, de exemplu, unele analize 
calita  ve sau subiec  ve arată că peste 80 
la sută din cetățeni o duc destul de rău, pe 
cînd vreo 10 la sută exagerat de bine.3 Cei 
peste 80% nu au surse sau/și interes de a 
susține par  dele poli  ce; 

limitele mari la donații, ceea ce încurajează 
fi nanțatorii mari. Chiar dacă am presupu-
ne că toate donațiile către par  dele poli-
 ce sînt complet dezinteresate și că un in-

divid sau o organizație nu așteaptă nimic 
în schimb și suma donată reprezintă doar 
o contribuție la soluționarea problemelor 
unui par  d ale cărui cauze le susține, toate 
acestea ar presupune o infl uență nejus  fi -
cată a persoanelor cu averi mari, dacă nu 
se impun anumite limite la suma donați-

________________________________________________

3 h  p://www.europalibera.org/content/ar  cle/ 24420758.
html
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ilor individuale. Par  dele poli  ce au nevo-
ie de fi nanțare și acestea sînt obligate să se 
adapteze la sistemele de fi nanțare comple-
xe, în schimbul accederii la putere; 

neimplicarea în dialog a tuturor părților 
interesate: elitele poli  ce, organizațiile 
societății civile (ONG), mass-media și ins  -
tuțiile mandatate de stat. Această situație 
face extrem de difi cilă calea spre un con-
sens privind unele aspecte ale fi nanțării 
publice, cum ar fi  accesul echitabil la resur-
se de stat și stabilirea unui organism inde-
pendent de aplicare a legii;

defi ciența sistemului de sancționare. As-
tăzi acest sistem nu asigură proporționa-
litatea încălcărilor legislației în vigoare cu 
o diversitate de sancțiuni administra  ve, 
fi nanciare și penale;

lipsa fi nanțării directe și echitabile din par-
tea statului. Alocarea complet proporțio-
nală a fondurilor ar favoriza semnifi ca  v 
par  dele poli  ce mai mari. Dacă s-ar apli-
ca mecanismele de fi nanțare a par  delor 
poli  ce prevăzute în legea par  delor4, cele 
patru par  de parlamentare luate împreu-
nă ar obține 97% din sumele alocate din 
bugetul de stat;

________________________________________________

4 Conform art.32 al Legii nr.294 din 24.12.2007, fi nanțarea 
publică va fi  aplicată gradual, începînd cu anul 2015.

transparența formală a fi nanțării par  de-
lor poli  ce duce la neîncrederea populației 
în procesul poli  c. Costurile pentru întreți-
nerea campaniilor, precum și a ac  vităților 
poli  ce anuale sînt lăsate pe seama donato-
rilor-membri, după cum o și demonstrează 
rapoartele prezentate la Ministerul Jus  ției.5

Cum poate fi  îmbunătățită situația?
Chiar dacă în Moldova există o bază bună 

pentru elaborarea regulamentelor privind fi nan-
țarea campaniilor electorale, sînt încă multe de 
făcut pînă la ins  tuirea unui cadru juridic com-
prehensiv care ar asigura controlul și monitoriza-
rea efi cientă. Pentru a spori transparența și a asi-
gura grupurilor socio-economice un acces echi-
tabil la sfera poli  cului, în perioada noiembrie 
2010 – mai 2012 un grup mixt de lucru a elaborat 
un set de propuneri de modifi care a opt legi re-
levante: Codul electoral, Legea cu privire la par  -
dele poli  ce, Codul fi scal, Codul contravențional, 
Codul penal și Codul de procedură penală, Codul 
audiovizualului, Legea Curții de Conturi. În speță, 
au fost examinate peste 200 de propuneri. Pen-
tru a îmbunătăți cadrul legal, Comisia Electorală 
Centrală (CEC) a creat un grup de lucru special: 
Reforma Finanțării Par  delor Poli  ce in Moldo-
va, compus din reprezentanți ai următoarelor 
organizații:

________________________________________________

5 h  p://www.jus  ce.gov.md/pageviewphp?l=ro&idc=212&id=781

Grafi cul nr.1 Numărul de donatori per par  de: 2009-2010
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ONG-uri naționale: Promo-Lex, Coaliția Ci-
vică pentru Alegeri Libere și Corecte, IDIS 
Viitorul, CreDO, CPD;

parteneri internaționali: IFES Moldova, 
CoE, UNDP, NDI, IRI, FEF, EEF;

par  de poli  ce: PLDM, PDM, PCRM, PL, 
PAD;

ins  tuții de stat: Comisia Electorală Cen-
trală, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice și a Corupției, Curtea de Con-
turi, Inspectoratul Fiscal, Ministerul Jus  ți-
ei, Ministerul Finanțelor.

În aceeași perioadă, în cadrul Proiectului de fa-
cilitare a Parteneriatului Es  c pentru buna guver-
nare și luptă împotriva corupției, CEC/ IFES /CoE/ 
CCCEC au organizat trei mese rotunde unde au 
fost prezentate și discutate public toate rezulta-
tele elaborării proiectelor legisla  ve de reformare 
a fi nanțelor par  delor poli  ce din Moldova, la di-
ferite faze ale evoluției acesteia. La aceste eveni-
mente au fost prezenți a  t presa, societatea civilă, 
par  dele poli  ce, ins  tuțiile de stat, cît si experții 
din partea CoE/IFES.

O altă iniția  vă de parteneriat în domeniul 
reformei fi nanțării poli  ce au fost două work-
shop-uri BRIDGE cu tema  ca: Finanțarea Poli  -
că și a Campaniilor Electorale, organizat de CEC 
și IFES Moldova, cu sprijinul fi nanciar al USAID. 
Acele ateliere au fost organizate pentru func-
ționari ai Aparatului CEC, trezorierii par  delor 
poli  ce, reprezentanți ai ministerelor și altor 
ins  tuții de stat, precum și cei ai organizațiilor 
neguvernamentale specializate în monitoriza-
rea scru  nelor. Scopurile atelierului au fost de: 
a-i informa pe par  cipanți despre conceptele-
cheie și principiile directoare care stau la baza 
fi nanțării poli  ce; a-i familiariza cu experiența 
internațională în privința reglementărilor lega-
te de fi nanțarea par  delor poli  ce; a facilita o 
discuție despre reforma strategică a legislației 
Republicii Moldova ce ține de fi nanțarea par  -
delor poli  ce.6

În procesul de elaborare a amendamentelor la 
legislația cu privire la fi nanțele par  delor poli  ce 
din Moldova s-a ținut cont de bunele prac  ci in-
________________________________________________

6 h  p://bridge-project.org/news/europe-cis/1094-promo  ng-
change-in-moldova

ternaționale în acest domeniu, precum și de ur-
mătoarele principii:
accesibilitate: de a oferi informații în  mp 

u  l și acces la toate rapoartele fi nancia-
re ale par  delor poli  ce. Crearea noului 
format de raportare pentru par  de poli  -
ce. Obligarea par  delor poli  ce de a face 
publice informații cu privire la rapoartele 
anuale și cele din campanii;

simplitate: posibilitatea pentru un număr 
cît mai mare de cetățeni de a face donații 
prin sisteme moderne de transfer. Crește-
rea posibilităților de a face donații către 
par  de poli  ce, chiar și fără acordul prea-
labil, în scris. La rîndul lor, par  dele poli  ce 
devin responsabile pentru acceptarea sau 
refuzul donațiilor care depășesc plafonul 
permis sau a celor provenite din surse in-
terzise de lege;

transparență: cerințe obligatorii de ra-
portare completă, sistema  că și detaliată 
a operațiunilor fi nanciare. Toate rapoarte-
le vor putea fi  accesate fi e de pe pagina 
web a CEC, fi e de pe site-urile par  delor 
poli  ce. În aceste condiții, orice alegător 
va putea lua cunoș  nță de informațiile ra-
portate și, în cele din urmă, va putea vota 
conș  ent;

oportunități egale: condiții echitabile pen-
tru o compe  ție poli  că sănătoasă; sistem 
rezonabil și proporțional de fi nanțare pu-
blică, ceea ce ar permite par  delor poli  ce 
să declanșeze o reformă internă efi cientă 
și necesară;

promovarea poli  cilor de gen: acțiuni 
pozi  ve de încurajare a par  delor poli  ce 
care promovează femeile în funcții eligi-
bile a  t la nivel național, cît și în funcții 
de primari, consilieri în consiliile locale de 
nivelul II;

promovarea democrației interne în par-
 d: mecanisme de control propriu asupra 

contribuțiilor par  delor poli  ce (reguli cla-
re privind co  zațiile și informarea cetățe-
nilor); 

control efi cient: deși raportarea reprezintă 
un element important al unui proces echi-
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 rînd voința poli  ca ar fi  formula esențială 
pentru combaterea corupției în domeniul 
fi nanțelor par  delor poli  ce;

profesionalism: crearea unei ins  tuții in-
dependente, neafi liate poli  c, bazată pe 
principii calita  ve, susținută de un buget 
adecvat, ar promova: profesionalism, efi ci-
ență și credibilitate!

Recomandările vizează diferite măsuri de 
poli  ci care sînt într-o totală corespundere cu 
Recomandarea (2003)4 a Comitetului de Mi-
niștri al Consiliului Europei cu privire la regulile 
comune împotriva fenomenului de corupție în 
fi nanțarea par  delor poli  ce și a campaniilor 
electorale.7

tabil, semnifi cația sa este redusă în lipsa 
mecanismelor efi ciente de aplicare a regu-
lamentelor. Se propune o serie de măsuri 
a  t preven  ve, cît și de sancționare fi nan-
ciară sau penală pentru par  dele poli  ce 
și persoanele responsabile, în cazul în care 
acestea încalcă legislația;

prevenirea corupției: a garanta poli  cieni-
lor independență față de infl uențele nejus-
 fi cate prin stabilirea regulilor clare de co-

lectare și evidență a resurselor fi nanciare. 
Diminuarea plafonului donațiilor dintr-o 
sursă, introducerea alocațiilor de la buge-
tul de stat printr-o formulă nouă, aplicarea 
sancțiunilor în cazul încălcării, dar în primul 

________________________________________________

7 Adoptate la 8 aprilie 2003, cu ocazia celei de-a 835-a 
reuniuni a Delegațiilor Miniștrilor.
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Steven Gray, director de ţară,

IFES Moldova

1. Fundația Internațională pentru Sisteme 
Electorale acordă asistență Comisiei Electorale 
Centrale deja de mai mulți ani. Ați putea să ne 
spuneți cum ați început colaborarea cu ins  tu-
ția noastră și în ce mod se realizează ea, de ce 
IFES a hotărît să colaboreze cu CEC Moldova. 

IFES ac  vează în domeniul electoral și cola-
borează cu comisiile electorale din peste 100 de 
țări ale lumii. În perioada 1997-2001 IFES a fost 
prezent în Republica Moldova, acordînd asisten-
ță la modifi carea Codului electoral și susținere 
comunității de ONG-uri. La începutul anului 2008 
am prevăzut că alegerile parlamentare din 2009 
vor avea o importanță deosebită pentru popu-
lația țării, USAID de asemenea a înțeles acest 
lucru. As  el, IFES și USAID au pus bazele unui 
program scurt de asistență a CEC-ului în proce-
sul de elaborare a programelor și materialelor 
de instruire pentru membrii BESV și CECER, sco-
pul fi nal fi ind îmbunătățirea informării cetățeni-

lor și a procesului de soluționare a contestațiilor 
electorale.

2012 este cel de-al patrulea an în care con  -
nuăm să acordăm asistență CEC-ului. Cele cinci 
evenimente electorale din 2009, 2010 și 2011 
au solicitat multă muncă. În plus, am reușit să 
ajutăm CEC în procesul de dezvoltare spre o in-
s  tuție electorală centrală cu un înalt grad de 
profesionalism și competență prin intermediul 
planifi cării strategice, prin colaborarea proac  -
vă cu funcționarii electorali din teritoriu și prin 
creșterea experienței și reputației CEC de resursă 
juridică credibilă a Guvernului în privința tuturor 
subiectelor electorale. 

Pentru IFES, ceea ce face colaborarea cu CEC 
a  t de reușită este anume deschiderea pentru idei 
noi și dorința membrilor CEC și a funcționarilor 
aparatului CEC de a învăța și împărtăși experiență 
cu alții. Sîntem impresionați de implicarea mem-
brilor și funcționarilor CEC și vom avea plăcerea 
să con  nuăm colaborarea noastră în anul curent.

2. Direcțiile de ac  vitate ale Fundației In-
ternaționale pentru Sisteme Electorale cuprind 
mai multe domenii. Ați putea să ne spuneți care 
sînt acestea și ce aspecte vă preocupă vizavi de 
Republica Moldova. Ce proiecte desfășoară IFES 
în Republica Moldova? V-ați confruntat în Mol-
dova cu situații care nu pot fi  soluționate și care 
ar fi  ele?

Programul nostru actual are patru domenii 
principale de ac  vitate, toate fi ind axate pe îm-
bunătățirea abilității CEC de a deveni o ins  tuție 
de administrare a alegerilor cît mai profesionistă 
și completă posibil. Mă interesează cel mai mult 
să văd dacă putem să ajutăm CEC în procesul de 
trecere de la o birocrație de „comandă și control” 
la o organizație care se dezvoltă con  nuu în baza 

INTERVIURI CU PARTENERII DE DEZVOLTARE
AI COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

INTERVIU  CU  STEVEN  GRAY,  DIRECTOR  DE  ŢARĂ,  IFES  MOLDOVA

„Pentru IFES, ceea ce face colaborarea cu CEC atît de reuşită este anume deschiderea pentru idei noi 
şi dorinţa membrilor CEC şi a funcţionarilor aparatului CEC de a învăţa şi împărtăşi experienţă cu alţii”. 
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unor strategii, analize, evaluări și servicii acorda-
te cetățenilor. La momentul actual, CEC a preluat 
deja multe direcții spre a deveni acea organizație 
de care moldovenii pot fi  mîndri.

În ceea ce privește ac  vitățile de bază – obiec-
 vul nostru de îmbunătățire a listelor electora-

le este, de fapt, reducerea numărului de erori de 
origine administra  vă. La acest capitol, elaborăm 
sisteme de îmbunătățire a performanței celor 898 
de autorități publice locale responsabile de înto-
mirea și actualizarea listelor de bază. Cel de-al 
doilea obiec  v pe care ni-l propunem este acorda-
rea de asistență CEC-ului în procesul de planifi care 
strategică. În acest sens, colaborăm cu aparatul 
CEC pentru a observa îndeaproape reușitele lor în 
implementarea noului plan strategic al CEC și a 
stabili care ac  vități nediscutate anterior ar trebui 
incluse în acest plan, dar și în planurile ulterioare. 
Obiec  vul-cheie nr. 3 este dezvoltarea capacității 
CEC de creare și implementare a programelor de 
cer  fi care și instruire a membrilor BESV (birou-
rile electorale ale secțiilor de votare – nota red.) 
și CECER (consiliile electorale de circumscripție – 
nota red.). Vom colabora cu funcționarii Direcți-
ei management alegeri și cu Centrul de instruire 
con  nuă în domeniul electoral în vederea elabo-
rării acestor programe. Cel de-al patrulea obiec-
 v vizează sporirea încrederii cetățenilor în CEC și 

în procesul electoral prin crearea imaginii CEC de 
resursă majoră de educație civică pentru întreaga 
țară și prin asigurarea fi nanțării mai transparente 
și democra  ce a par  delor poli  ce.

Toate ac  vitățile noastre au o legătură directă 
cu planul strategic al CEC și cu obiec  vele trasate 
în acest plan. Ceea ce am învățat în ul  mii cîțiva 
ani este că nimic nu este imposibil, trebuie doar să 
ne concentăm atenția și uneori să fi m crea  vi în 
abordarea anumitor probleme. 

3. Ce rezultate es  mați în urma acestei cola-
borări și cît preconizați să con  nuați asistența? 
Descrieți un caz de succes realizat în Republica 
Moldova.

Rezultatele cooperării noastre cu CEC pot fi  
deja observate. În 2011, CEC a elaborat primul 
său Plan Strategic. Aceasta a fost o realizare 
majoră care a materializat în mod clar lecțiile 

învățate în ul  mii ani, precum și strategiile care 
trebuie întreprinse pentru ca CEC să devină ins  -
tuția electorală a  t de necesară Republicii Mol-
dova. Alte succese includ următoarele: 

 îmbunătățirea abilității de instruire – CEC 
nu mai instruiește funcționari electorali 
temporari (pentru BESV și CECER) în gru-
puri mari și format de cursuri plic  sitoare 
care se uită ușor, ci u  lizează metode in-
terac  ve de predare unor grupuri mici de 
persoane, construind abilități necesare în 
ac  vitatea oricărui funcționar electoral; 

 îmbunătățirea calității listelor electora-
le – CEC și-a asumat responsabilitatea de 
a oferi asistență APL-lor (autoritățile ad-
ministrației publice locale – nota red.) în 
procesul de întocmire a listelor electorale. 
Au trecut anii cînd APL-lor li se cerea să-și 
întocmească listele electorale. Acum, CEC 
depune eforturi semnifi ca  ve pentru a se 
deplasa la fața locului și a acorda asisten-
ță, a oferi materialele necesare pentru 
APL-uri, toate avînd scopul de a le facilita 
acestora din urmă ac  vitatea electorală;

 campanii integrate și moderne de informa-
re a alegătorilor – În trecut, CEC realiza doar 
cîteva spoturi care anunțau data alegerilor. 
Cu ajutorul asistenței IFES, PNUD și Consiliu-
lui Europei, CEC a reușit să suplimenteze bu-
getul său redus, des  nat ac  vităților de in-
formare a alegătorilor, și să realizeze o cam-
panie integrată de informare a alegătorilor 
care este nu numai efi cientă, ci și plăcută 
pentru audiență. Acest fapt a contribuit in-
clusiv la menținerea ratei înalte de par  cipa-
re la alegeri în ciuda nenumăratelor scru  ne 
desfășurate într-o perioadă scurtă de  mp.

IFES a primit recent aprobarea ex  nderii fi -
nanțării sale pentru încă un an și va con  nua să 
ac  veze în Republica Moldova pînă la cel puțin 
mijlocul anului 2013.

4. În viziunea Dumneavoastră, este deschi-
să CEC spre cooperare și ce suges  i ați avea în 
acest sens?

CEC este extraordinar de deschisă spre coope-
rare, și nu doar cu partenerii internaționali, dar 
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și cu par  dele poli  ce, cu societatea civilă și cu 
cetățenii obișnuiți. Am lucrat cu comisiile electo-
rale și alte ins  tuții statale din peste douăzeci de 
state ale lumii și pot afi rma că CEC Moldova este 
un model de urmat pentru alții în ceea ce priveș-
te deschiderea spre cooperare și respectul pen-
tru opinii diverse. Unul dintre mo  vele prelungirii 
programului nostru de asistență, inițiat de un an, 
a fost modul în care CEC și-a demonstrat capa-
citatea de a se adapta și absorbi noile metode 
de ac  vitate în acest domeniu. Acest lucru nu e 
mereu unul ușor de realizat, în special din cauza 
existenței multor grupuri care manifestă un inte-
res sporit în ac  vitatea CEC. 

În următoarele 12 luni, CEC se va confrunta cu 
cea mai mare provocare, dat fi ind că trebuie să 
angajeze noi funcționari și să-și asume respon-
sabilități sporite conform planului său strategic. 
CEC va avea susținerea partenerilor internațio-
nali, însă îngrijorarea noastră majoră este dacă 
Guvernul Republicii Moldova va veni cu resursele 
necesare pentru ca CEC să-și poată îndeplini ple-
nar responsabilitățile asumate. Este momentul 
ca Guvernul să ofere suport ins  tuțiilor de stat 
care au ac  vat cu rezultate pozi  ve. CEC este un 
exemplu în acest sens, a dovedit performanță, de 
aceea planurile sale de viitor merită susținere din 
partea Guvernului. 
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Proiectul „Suport electoral pentru Moldova” 
al PNUD în Moldova este implementat cu ajuto-
rul unei echipe de angajați, condusă de către Kate 
Sullivan, consultant principal pentru CEC. Kate Sul-
livan ac  vează în domeniul administrării electora-
le de peste 15 ani. Pe lîngă experiența internațio-
nală, dînsa a lucrat în cadrul Comisiilor Electorale 
din Australia și din Marea Britanie. Prin urmare, 
posedă cunoș  nțe vaste în ceea ce privește mana-
gementul responsabilităților comisiilor electorale, 
pe care le împărtășește funcționarilor Comisiei 
Electorale Centrale din Moldova. Kate Sullivan a 
absolvit Universitatea Națională din Australia și 
Școala de studii orientale și africane a Universită-
ții din Londra. 

1. PNUD în Moldova în cadrul proiectului „Su-
port electoral pentru Moldova” acordă asistență 
Comisiei Electorale Centrale deja de mai mulți 
ani. Ați putea să ne spuneți cum ați început cola-
borarea cu ins  tuția noastră și în ce mod se rea-
lizează ea, de ce PNUD a hotărît să colaboreze cu 
CEC Moldova. 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) contribuie din 1966 la reformarea națiu-
nilor în contextul crizelor și la susținerea acelui  p 
de dezvoltare care îmbunătățește calitatea vieții 
tuturor. PNUD a defi nit patru domenii principale 

de ac  vitate: guvernare democra  că; reducerea 
sărăciei și realizarea Obiec  velor de Dezvoltare 
ale Mileniului; prevenirea crizelor și reabilitare; 
protecția mediului și dezvoltare durabilă.

PNUD ac  vează în Republica Moldova din 
1992 cu scopul de a oferi suport și de a întregi 
eforturile naționale în soluționarea celor mai im-
portante probleme de dezvoltare economică și de 
a promova progresul social și standarde mai bune 
de viață. Programul PNUD în Moldova este com-
pletat de un Cadru de Parteneriat care este stabilit 
în conformitate cu prioritățile și planul de acțiune 
al Guvernului. 

Una dintre funcțiile majore ale programului 
PNUD la nivel internațional este susținerea dez-
voltării structurilor de guvernare democra  că și 
PNUD oferă asistență pentru desfășurarea alege-
rilor din lume o dată la două săptămîni. Prin su-
port oferit Moldovei pentru guvernare democra  -
că, sperăm să construim un viitor mult mai sigur, 
mai prosper și echitabil pentru toți cetățenii aces-
tei țări.

PNUD conlucrează cu Comisia Electorală Cen-
trală din 2008. În acea perioadă, PNUD acorda 
suport Guvernului Moldovei în elaborarea unei 
strategii naționale pentru e-guvernare. Atunci au 
avut loc discuții cu privire la necesitatea u  lizării 
tehnologiilor moderne pentru înregistrarea alegă-
torilor și referitor la alte sarcini electorale. PNUD 
împreună cu CEC au hotărît să inițieze un proiect 
care ar putea oferi suport pentru a elabora un 
„sistem integrat de administrare electorală”, ceea 
ce reprezintă un sistem specializat IT care susține 
ac  vitatea organelor electorale de orice nivel. În 
 mpul discuțiilor, au fost iden  fi cate și alte dome-

nii care ar putea benefi cia de un posibil suport din 
partea PNUD. 

În același  mp, PNUD a fost implicat, la nivel 
global, în eforturile de a aduce o abordare mai sis-
tema  că de asistență electorală. Această aborda-
re a devenit cunoscută ca “abordarea ciclului elec-
toral” și cons  tuie un standard în baza căruia sînt 
desfășurate toate proiectele PNUD pentru suport 
electoral. As  el, proiectul PNUD din Moldova, cu-

INTERVIU  CU  KATE  SULLIVAN,  CONSILIER  PRINCIPAL,  PROIECTUL
„SUPORT  ELECTORAL  PENTRU  MOLDOVA”  AL  PNUD  ÎN  MOLDOVA

„Temeiul proiectului PNUD îl constituie aspiraţiile şi necesităţile CEC…” 
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noscut ca “Suport Electoral pentru Moldova”, res-
pectă această abordare. Proiectul a fost conceput 
pentru a sprijini Republica Moldova și CEC pe par-
cursul unui singur ciclu electoral de 4 ani, oferind 
asistență a  t pentru desfășurarea alegerilor, cît și 
pentru dezvoltarea ins  tuțională a CEC, dezvolta-
rea capacităților sale IT și a competențelor funcți-
onarilor. 

De asemenea, în anul 2008 Delegația Uniunii 
Europene în Moldova a acceptat să ofere fi nanța-
re pentru primii ani de ac  vitate ai proiectului. Pe 
lîngă aceasta, proiectul a benefi ciat de suport din 
partea Guvernului Republicii Moldova, a Fondului 
Națiunilor Unite pentru Democrație și din partea 
programului PNUD însuși. Proiectul avea drept 
scop să asigure:

 consolidarea capacității organelor de ad-
ministrare electorală și a personalului 
acestora;

 îmbunătățirea procesului de înregistrare a 
alegătorilor;

 sporirea par  cipării cetățenilor afl ați peste 
hotare la procesele electorale;

 suport în domeniul legislației electorale și a 
problemelor juridice.

2. Pe ce aspecte puneți accentul în colabora-
rea cu ins  tuția noastră și ce rezultate scontați? 
V-ați confruntat în Moldova cu situații care nu 
pot fi  soluționate și care ar fi  ele? Descrieți un 
caz de succes realizat în Republica Moldova.

Temeiul proiectului PNUD îl cons  tuie aspira-
țiile și necesitățile CEC – CEC este „proprietara” 
proiectului și îl ges  onează din punctul de vedere 
al tuturor aspectelor. CEC a conlucrat cu persona-
lul proiectului la elaborarea planului de lucru și 
imediat a început implementarea acestuia, în spe-
cial pornind de la elaborarea și dezvoltarea unui 
sistem IT nou. Acest sistem este cunoscut ca SIAS 
„Alegeri” și a fost conceput special pentru CEC. În 
același  mp, proiectul a susținut dezvoltarea CEC 
și prin alte modalități, cum ar fi  instruirile pentru 
funcționarii CEC; renovarea u  lajelor des  na-
te pentru întruniri și media și prin achiziționarea 
echipamentului nou. De asemenea, proiectul a 
contribuit la planifi carea serviciilor de votare în 

afara țării, ceea ce cons  tuie o sarcină foarte im-
portantă într-o țară cu o diaspora a  t de nume-
roasă.

În asemenea proiecte întotdeauna există eve-
nimente care nu pot fi  planifi cate din  mp. În ca-
zul Moldovei, în  mp ce în 2009 erau preconizate 
alegeri parlamentare, proiectul nu a an  cipat ne-
cesitatea unui eventual sprijin pentru CEC la des-
fășurarea a două scru  ne parlamentare în același 
an, de asemenea a unui referendum și a unor alte 
alegeri parlamentare în 2010. Chiar dacă aceste 
alegeri erau vitale pentru viitorul Moldovei și ofe-
rea Comisiei oportunități de îmbunătățire a pro-
ceselor și procedurilor, în același  mp acestea au 
impus o sarcină grea a  t pentru CEC, cît și pentru 
proiect. Cel mai important era faptul că o mare 
parte din ac  vitățile pe termen lung de dezvol-
tare a personalului Comisiei și de îmbunătățire a 
cadrului legal referitor la alegeri au trebuit să fi e 
amînate din cauza mai multor scru  ne la rînd. 

În același  mp, proiectul a reușit să ofere su-
port pentru elaborarea și dezvoltarea unui sistem 
IT. Acest lucru este acum încorporat într-o serie de 
sarcini ale CEC, începînd cu verifi carea registrelor 
de alegători și pînă la nominalizarea candidaților. 
U  lizarea unui sistem IT modern și specifi c oferă 
CEC posibilitatea de a îmbunătăți procesul electo-
ral și de a desfășura alegeri într-un mod mult mai 
efi cient în viitor. 

3. Care sînt perspec  vele ex  nderii colaboră-
rii în cadrul proiectului PNUD Moldova „Suport 
electoral pentru Moldova” în următorii ani?

Recent, PNUD a semnat un acord cu Guvernul 
Suediei pentru a oferi sprijin proiectului începînd cu 
2012 pînă în 2014. Această fi nanțare va oferi CEC po-
sibilitatea de a desfășura un șir de ac  vități referitor 
la egalitatea de gen și protecția drepturilor omului; 
dezvoltarea ins  tuțională și îmbunătățirea sistemu-
lui de înregistrare a alegătorilor. Acest acord refl ectă 
aprecierea înaltă a comunității internaționale față 
de CEC. CEC reprezintă un partener entuziast și de 
încredere al programului PNUD și oferă oportunități 
de cooperare la toate nivelurile și în toate sferele de 
ac  vitate. Educația civică a alegătorilor în perioada 
electorală și perioada dintre alegeri.

8210_Buletin_nr_8.indd   218210_Buletin_nr_8.indd   21 28.08.2012   13:09:3028.08.2012   13:09:30



22 BULETIN  INFORMATIV  NR. 8BULETIN  INFORMATIV  NR. 8

Elizaveta Oţel, 

șefa Direcţiei fi nanciare și audit

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor 
sînt necesare cheltuieli fi nanciare, care se es  -
mează și calculează separat pentru fi ecare ale-
geri, de la an la an și de la o perioadă la alta. 
Ac  vitatea fi nanciară a CEC este îndreptată spre 
buna organizare și desfășurare a alegerilor și se 
fi nanțează de la bugetul de stat.

Anual, CEC își prezintă propunerile privind in-
cluderea în bugetul de stat a cheltuielilor legate 
de ac  vitatea sa și de efectuarea alegerilor, in-
clusiv a celor ac  vități pe care preconizează să 
le deruleze în următorul an bugetar. Suma chel-
tuielilor însoțită de avizul Ministerului Finanțelor 
se propune Parlamentului pentru a fi  inclusă în 
bugetul de stat. 

În anul în care se desfășoară alegeri, și anume 
în perioada electorală, alocațiile mijloacelor bu-
getare aprobate sînt repar  zate organelor elec-
torale, conform planurilor de fi nanțare întocmite 
în baza normelor fi nanciar-bugetare în vigoare. 
În alegerile parlamentare, cele locale generale și 
în cadrul referendumurilor republicane, mana-
gementul execuției cheltuielilor tuturor organe-
lor electorale este realizat de Comisia Electorală 
Centrală.

În alegeri cea mai mare pondere a cheltuieli-
lor, în mărime de 80%, o cons  tuie achitarea re-

compenselor sociale cu contribuțiile de asigurări 
obligatorii de stat celor circa 27 mii de funcțio-
nari electorali care ac  vează în 35 de consilii 
electorale de circumscripție de nivelul al doilea, 
896 de consilii electorale de nivelul în  i și 1460  
de birouri electorale la alegerile locale generale, 
iar în alegerile parlamentare funcționarilor din 
circa 2040 de birouri electorale, inclusiv 78 sec-
ții de votare de peste hotare. Numărul funcțio-
narilor electorali propuși în componența consili-
ilor electorale de circumscripție de nivelurile 
în  i și al doilea și a birourilor electorale ale sec-
țiilor de votare se confi rmă prin hotărîre a orga-
nului electoral. În afară de aceasta, fi ecare con-
siliu electoral de circumscripție este asistat de 
un aparat al cărui stat de personal se aprobă de 
Comisia Electorală Centrală. 

Administrarea mijloacelor fi nanciare în ale-
geri se realizează prin planifi carea, ges  onarea, 
monitorizarea și auditul regularității ges  onării 
mijloacelor fi nanciare și raportarea lor de către 
consiliile electorale.

În vederea bunei organizări a alegerilor este 
nevoie de un buget sufi cient și în acest scop Co-
misia Electorală Centrală își fundamentează ne-
cesarul de mijloace fi nanciare pe care să le atri-
buie corect și în mod transparent. Pentru alege-
rile locale generale din 5 iunie 2011 a fost întoc-
mit și aprobat un deviz de cheltuieli în sumă de 
58 262,2 mii de lei, dar în Legea bugetului de 
stat nr.52 pentru anul respec  v au fost preconi-
zate mijloace fi nanciare în sumă de 48 540,5 mii 
de lei. Cu toate acestea, au fost cheltuite efec  v 
44 119,7 mii de lei.

În cadrul alegerilor au fost adoptate 19 hotă-
rîri ce vizau aspecte fi nanciare, cum ar fi  stabili-
rea numărului de membri ai organelor electorale 
și de personal din aparatele lor de lucru, durata 
de ac  vitate, înlocuirea funcționarilor electorali, 
degrevarea de la locul de muncă etc.

În Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor 
au fost deschise 105 conturi trezoreriale, iar In-
spectoratul Fiscal de Stat a atribuit 35 de coduri 
fi scale noi.

ADMINISTRAREA  MIJLOACELOR  FINANCIARE  PUBLICE 
ÎN  REALIZAREA  POLITICII  ELECTORALE
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Comisia Electorală Centrală a întocmit 227 de 
devize de cheltuieli pentru ac  vitatea consiliilor 
electorale și 507 planuri de fi nanțare. În peri-
oada electorală, care în 2011 a durat 50 de zile, 
volumul ac  vității fi nanciare crește enorm. Un 
factor important în această ac  vitate este pregă-
 rea profesională a persoanelor care ac  vează în 

organele electorale din teritoriu. 
CEC întreprinde măsuri în vederea instruirii 

personalului fi nanciar cu acordarea suportului 
metodologic. În acest sens, Registrul funcționa-
rilor electorali va stoca informații inclusiv despre 
persoanele competente în domeniul fi nanciar și 
cu experiență în ac  vitatea organelor electorale, 
care vor putea benefi cia de instruire din partea 
CEC și vor fi  desemnate în componența acestor 
organe la alegerile următoare.

În contextul celor menționate se conturează 
și obstacolele în realizarea procesului de refor-
mare, cum ar fi  lipsa actelor norma  ve pentru a 
putea fi  aplicată integral legislația electorală în 
vigoare, inclusiv Legea contabilității în sectorul 
public.

Ges  onarea mijloacelor fi nanciare a fost rea-
lizată as  el, încît pentru alegerile locale generale 
din 2011 s-au cheltuit, după cum am menționat 
mai sus, 44 119,7 mii de lei, sau 90,9% din suma de 
48 540,5 mii de lei aprobată prin Legea nr.52/2011. 
Din suma cheltuită ponderea cea mai mare a avut-
o recompensa achitată funcționarilor electorali cu 
suma de  34 859,7 mii de lei sau 79%, după care au 
urmat confecționarea bule  nelor de vot și a blan-
chetelor electorale – 3044,8 mii de lei sau 6,9%, 
procurarea rechizitelor de birou (saci, ceară, pixuri, 
toner etc.) – 1 849,1 mii de lei sau 4,2%, întreține-
rea mijloacelor de transport – 3 134,2 mii de lei 
sau 7,1%, achitarea serviciilor de telecomunicații și 
poștă, deplasări și alte cheltuieli – 1 231,9 mii de lei 
sau 2,8%.

Pentru asigurarea ges  onării corecte a mij-
loacelor fi nanciare a fost implementat sistemul 
de control intern cu ac  vitățile de audit fi nanciar 
în evaluarea riscurilor și poli  cilor în domeniul 
fi nanciar.

Auditului regularității u  lizării mijloacelor fi -
nanciare, care au fost alocate în vederea orga-
nizării și desfășurării alegerilor locale generale 
în 2011, a arătat că datele raportate de consili-

ile electorale de circumscripție sînt veridice sub 
toate aspectele semnifi ca  ve, iar operațiunile 
fi nanciare au fost în ansamblu efectuate con-
form reglementărilor în vigoare. Nu s-au stabilit 
relevant neregularități semnifi ca  ve în perioada 
auditului.

Pentru îmbunătățirea situației ce vizează as-
pectul fi nanciar în prezent se lucrează la elabo-
rarea propunerilor de completare a unor acte 
norma  ve ale CEC.

În perioada electorală, Comisiei Electora-
le Centrale îi revine un rol foarte important în 
monitorizarea veniturilor și cheltuielilor concu-
renților electorali (par  de/formațiuni poli  ce și 
candidați independenți), deoarece susținerea lor 
fi nanciară în campaniile electorale este un as-
pect perceput ca sensibil a  t în societate, cît și 
de înșiși compe  torii electorali.

După ce este înregistrat în calitate de concu-
rent electoral, compe  torul electoral poate să 
deschidă în orice bancă un cont cu mențiunea 
„Fond electoral”.

La alegerile din 2011, CEC a stabilit prin ho-
tărîre plafonul mijloacelor fi nanciare ce pot fi  
virate în fondul electoral al concurentului electo-
ral, acesta fi ind prevăzut în mărime de 22142345 
de lei sau 50 de eurocenți pentru un alegător pe 
țară pentru par  de, organizații social-poli  ce și 
blocuri electorale. Candidații independenți de 
toate nivelurile au avut dreptul la un plafon unic 
de 50 de eurocenți pentru un alegător din cir-
cumscripția respec  vă.

Concurentul electoral confi rmă la Comisia 
Electorală Centrală persoana responsabilă de 
fi nanțe (trezorerierul), iar, dacă nu deschide un 
cont bancar cu menținerea „Fond electoral”, in-
formează despre aceasta Comisia Electorală Cen-
trală.

Finanțarea directă și indirectă, susținerea ma-
terială prin alte forme a campaniilor electorale 
ale concurenților electorali de către persoanele 
fi zice și juridice din țară se efectuează cu respec-
tarea tuturor condițiilor prevăzute de legislația 
în vigoare.

Se interzice fi nanțarea și susținerea materială 
sub orice formă a campaniilor electorale de către:

a) cetățeni ai Republicii Moldova care nu au 
împlinit 18 ani;
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b) organizații fi nanțate de la bugetul de stat;
c) persoane anonime;
d) organizații de binefacere și religioase.
Persoanele fi zice și juridice nu au dreptul să 

comande materiale electorale, publicitare pen-
tru și în favoarea concurenților electorali și să 
achite cheltuielile aferente producerii acestora 
fără acordul concurenților electorali și cu mijloa-
cele fi nanciare care nu au fost virate pe contul 
„Fondul electoral” al concurentului electoral.

Mijloacele fi nanciare virate pe contul „Fond 
electoral” nu pot fi  folosite în scopuri personale. 
Concurenților electorali li se interzice să propună 
alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată 
bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umani-
tare sau din alte acțiuni de binefacere.

Concurenții electorali prezintă o dată la două 
săptămîni organelor electorale respec  ve ra-
poartele fi nanciare, care trebuie să conțină infor-
mații referitoare la venituri și cheltuieli conform 
des  nației.

CEC sau consiliile electorale de circumscripție 
(la alegerile locale) țin o condică ce cuprinde toa-
te datele raportate de concurenții electorali și o 
pun la dispoziția publicului.

În anul 2011, conform rapoartelor prezentate 
de concurenții electorali pentru turul în  i și tu-
rul doi, s-a întocmit și aprobat raportul fi nanciar 
totalizator la venituri în sumă de 36962,9 mii de 
lei și la cheltuieli în sumă de 36897,0 mii de lei. 
Raportul de totalizare și rapoartele concurenților 
electorali sînt afi șate pe site-ul CEC.
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Mariana Musteaţă, şefa Aparatului

Comisiei Electorale Centrale

Listele electorale cons  tuie un element esenți-
al pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri 
libere și corecte în fi ecare țară unde principiile de-
mocra  ce și de drept stau la baza funcționării sta-
tului și procesului electoral.

Conform Codului electoral, obligația de a în-
tocmi lista electorală și de a înscrie în ea toate 
datele necesare, cum ar fi  numele și prenumele, 
anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului 
de iden  tate al alegătorului, este pusă în sarcina 
primăriei. 

Luînd în considerare experiența acumulată în 
cadrul alegerilor, precum și necesitatea responsa-
bilizării persoanelor care întocmesc/actualizează 
listele electorale de bază (circa 95 la sută dintre 
acestea sînt secretari ai consiliilor locale), Comisia 
Electorală Centrală a întreprins un șir de măsuri 
pentru a îmbunătăți a  t calitatea întocmirii liste-
lor, cît și conținutul lor.

Pe lîngă faptul organizării și efectuării alegerilor, 
Comisia, în scopul aplicării corecte, dar și implicit 
a perfecționării legislației și procedurilor electora-
le, mai are atribuția de conlucrare cu autoritățile 
Administrației Publice Locale (APL) și organizarea 
cursurilor de instruire și seminare pentru persoa-
nele responsabile de listele electorale etc.

 Istoric 
Comisia Electorală Centrală are experiența 

par  cipării în cadrul mai multor proiecte de in-
struire a funcționarilor electorali, proiecte care 
au benefi ciat de fi nanțare externă. În acest sens, 
poate fi  menționat proiectul „Consolidarea capa-
cității electorale a Comisiei Electorale Centrale”, 
desfășurat la Chișinău în iulie 2008 și realizat cu 
suportul fi nanciar al Guvernului Ungariei. Im-
plementarea acestui proiect a fost efectuată cu 
suportul Asociației Ofi cialilor Electorali din Euro-
pa și Asociația pentru Democrație Par  cipa  vă 
„ADEPT”. La seminarele de instruire au par  cipat 
circa 60 de persoane: funcționari ai aparatului 
CEC, reprezentanți ai consiliilor raionale și par  -
delor parlamentare. Cursanții au obținut diplome 
de par  cipare, precum și diplome care atestă cali-
tatea lor de formatori.

Un alt proiect de instruire a funcționarilor 
electorali, realizat de Fundația Internațională pen-
tru Sisteme electorale (IFES) și Comisia Electorală 
Centrală, s-a desfășurat în perioada noiembrie-de-
cembrie 2008, la Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. 
Ideea proiectului „Instruire a potențialilor membri 
ai consiliilor electorale de circumscripție la alege-
rile parlamentare 2009” a fost de a antrena po-
tențialii membri ai consiliilor electorale de circum-
scripție într-un program de instruire interac  v, 
folosind tehnicile de predare pentru adulți care 
pun accentul pe „învățare prin prac  că” și oferă 
par  cipanților posibilitatea de dezbatere a ches  -
unilor ce pot prezenta difi cultăți în înțelegere.

 Metode interac  ve
Metodele interac  ve sînt modalități moderne 

de s  mulare a învățării și dezvoltării personale, 
acestea fi ind niște instrumente didac  ce ce favo-
rizează schimbul de idei, de experiențe, de cunoș-
 nțe. Interac  vitatea presupune o învățare prin 

comunicare, prin colaborare, produce o confrun-
tare de idei, opinii și argumente, creează situații 
de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința 
de cooperare a par  cipanților, pe implicarea lor 
directă și ac  vă, pe infl uența reciprocă din inte-

DESFĂŞURAREA  INSTRUIRII  ÎN  TERITORIU  PENTRU  AUTORITĂŢILE 
PUBLICE  LOCALE  PRIVIND  ACTUALIZAREA  LISTELOR  ELECTORALE 

“Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dar dacă mă implici o să înţeleg.”Anonim
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riorul microgrupurilor și interacțiunea socială a 
membrilor unui grup.

Metoda interac  vă este folosită în premieră 
de CEC în organizarea seminarelor de instruire 
pentru responsabilii de ges  onarea listelor elec-
torale din cadrul autorităților locale. As  el se 
dezvoltă capacitățile par  cipanților de a lucra în 
echipă. Organizarea și aplicarea metodelor noi în 
ac  vitatea instruc  vă, în urma împărtășirilor de 
către par  cipanți, este una cooperantă, modernă, 
ac  vă, fl exibilă, accesibilă, plăcută și democra  că. 
La fi nal par  cipanții exclamau: „Ce ac  vitate fru-
moasă!”, „Ce joc interesant!”, „Ce multe am învă-
țat!”, „O să prac  c și eu metoda aceasta” etc.

Formatorii din cadrul CEC pun mare accent 
pe u  lizarea metodei interac  ve în desfășurarea 
cursurilor BRIDGE - Crearea resurselor pentru De-
mocrație, Guvernare și Alegeri. Acest curs încura-
jează par  cipanții să învețe din exemplele diferi-
tor țări, prezen  nd prin comparație situații simila-
re ce aparțin diferitor state.

Este extrem de important ca cetățenii să aibă 
încredere nu doar în acei cărora le acordă votul, ci 
și față de ins  tuțiile responsabile de organizarea și 
desfășurarea alegerilor, ins  tuții care sînt obligate 
să-și îndeplinească atribuțiile într-un mod efi cient 
și dinamic, prin interpretarea și aplicarea unifor-
mă a legislației în ansamblu. 

 Experiență 
Acumulînd pe parcursul anilor 2008-2011 ex-

periență în instruirea funcționarilor electorali, 
CEC în comun cu IFES a desfășurat pentru prima 
dată, în perioada 6-17 februarie 2012, în toate ra-
ioanele republicii, inclusiv în mun. Chișinău și UTA 
Găgăuzia, un seminar de instruire pentru autorită-
țile locale privind întocmirea și actualizarea liste-
lor electorale de bază.

Seminarul a fost des  nat persoanelor respon-
sabile de actualizarea listelor electorale din pri-
măriile orășeneș   (municipale), săteș   (comuna-
le), preturile de sector. 

În conformitate cu Grafi cul adoptat, la 6 fe-
bruarie 2012 au început ședințele de instruire în 
teritoriu (la nivel de raion) a responsabililor de ac-
tualizarea listelor electorale.

Pentru desfășurarea seminarului, au fost con-
s  tuite de la 3 pînă la 4 echipe mobile, compuse 
din reprezentanți ai CEC și IFES. Echipa formatori-
lor CEC a fost creată din funcționarii Secției alegeri 

și referendumuri (SAR) și Direcției informa  zare 
(DI). Din partea IFES au fost antrenați trei forma-
tori care au par  cipat anterior la cursurile de in-
struire desfășurate de CEC în anii 2009 și 2011. În 
total echipa de formatori a fost alcătuită din 13 
persoane, inclusiv șeful aparatului CEC și șeful in-
terimar al DI.

Seminarul s-a desfășurat în toate unitățile 
administra  v-teritoriale de nivelul al doilea, la el 
par  cipînd 775 de responsabili de actualizarea lis-
telor electorale din cele 898 de primării. 

Rata de par  cipare a cons  tuit în medie 86,3%, 
raioanele în care s-a înregistrat o par  cipare de 
100% sînt Bălți, Criuleni, Făleș  , Glodeni, Orhei și 
Sîngerei; între 90 și 98% au par  cipat raioanele Ane-
nii Noi, Călărași, Cimișlia, Dubăsari, Edineț, Floreș  , 
Ialoveni, Rezina, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Te-
leneș  . De cealaltă parte cu 55-75% s-au situat ra-
ioanele Nisporeni, Ocnița și UTA Găgăuzia, cea mai 
scăzută par  cipare a fost în r. Hînceș   – 53,8% și 
Dondușeni – 54,5%. Prezența scăzută a fost deter-
minată în mare parte de condițiile meteo1. 

În această ordine de idei, menționăm aportul 
semnifi ca  v al autorităților raionale la organiza-
rea seminarului (punerea la dispoziție a spațiului 
de desfășurare, anunțarea par  cipanților, distri-
buirea materialelor).

 Scop
Prima întrebare pentru care s-a căutat un răs-

puns a fost – „Care este principala problemă ce tre-
buie rezolvată?”. În primul rînd, acest seminar se 
înscrie în acțiunile întreprinse de CEC în vederea 
sporirii calității listelor electorale și, totodată, dez-
voltării bazei de date pentru crearea Registrului de 
Stat al Alegătorilor – sistem informațional unic inte-
grat de evidență a alegătorilor din Republica Mol-
dova, realizat pe baza Registrului de stat al popula-
ției, des  nat colectării, stocării, actualizării și anali-
zei informației referitoare la cetățeni și în vederea 
asigurării perfectării op  me a listelor electorale. 

 În urma analizei listelor recepționate de la 
autoritățile locale la 1 mar  e 2012, Comisia și-a 

________________________________________________

1 Pentru perioada 06.02.12 – 10.02.12 a fost declarat cod 
portocaliu, iar pentru 11.02.12 – 12.02.12 – cod roșu în 
raioanele de nord ale republicii, în legătură cu temperaturile 
foarte scăzute; în perioada 13-14.02.12 au avut loc ninsori 
abundente, cele mai afectate fi ind raioanele de sud Leova, 
Cantemir și Cahul.
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propus u  lizarea unor soluții moderne pentru 
evitarea și eliminarea celor mai frecvente erori în 
procesul întocmirii și actualizării listelor, de ase-
menea organizarea instruirii în teritoriu a respon-
sabililor de această ac  vitate. 

Scopul seminarului a fost de a oferi sprijinul 
necesar autorităților locale în ac  vitatea ce ține 
de ges  onarea listelor pentru obținerea unor liste 
cît mai exacte. În cadrul instruirii s-a atras atenția 
asupra erorilor depistate în cadrul analizei listelor 
electorale, punîndu-se accent pe aplicarea corec-
tă a cadrului legal în procesul de întocmire, admi-
nistrare, transmitere și actualizare a acestora.

 Situația curentă
În momentul de față sîntem de comun acord 

cu colegii noștri din APL pentru o analiză amplă 
a situației actuale referitoare la listele electorale.

Pentru prima dată auditul computerizat al lis-
telor electorale a fost realizat de către Comisia 
Electorală Centrală în anul 2010. Pentru asigurarea 
efectuării controlului asupra calității listelor elec-
torale, iden  fi cării problemelor și rezolvării lor in 
 mp u  l, CEC a solicitat autorităților APL să trans-

mită listele electorale actualizate în format electro-
nic, la adresa Comisiei pentru fi ecare localitate în 
parte. În acest scop, autoritățile urmau să ridice, 
de la instanța de judecată din raza circumscripției 
respec  ve, toate listele electorale: listele de bază, 
listele suplimentare și listele pentru votare la locul 
afl ării, să introducă modifi cările în listele de bază și 
să le transmită în variantă electronică la CEC. 

Cu regret, nu toate autoritățile APL au respec-
tat întocmai prevederile norma  ve. După ce ter-
menul de prezentare a listelor electorale expirase, 
Comisia Electorală Centrală a contactat telefonic 
mai multe primării restanțiere și a solicitat în mod 
repetat să fi e transmise listele, aver  zînd, totoda-
tă, că vor fi  aplicate sancțiuni în cazul neprezentă-
rii la  mp. 

Avînd în vedere că această situație cade sub 
incidența art. 49 din Codul contravențional, care 
prevede că nefurnizarea de către persoane cu 
funcție de răspundere a datelor și materialelor 
solicitate de organul electoral, precum și neînde-
plinirea hotărîrii acestuia luate în limitele com-
petenței se sancționează cu amendă de la 20 la 
30 de unități convenționale, și ținînd cont de 
ar  colul 71 alin.(2) din Codul electoral, în cores-
pundere cu care contravențiile se constată și se 

examinează de către organele afacerilor interne 
conform Codului contravențional, Comisia Elec-
torală Centrală a solicitat tragerea la răspundere 
contravențională a persoanelor cu funcții de răs-
pundere care nu au furnizat datele solicitate la 
 mp de către organul electoral superior. 

În comparație cu anii precedenți, numărul de 
primării ce nu au expediat listele electorale a scă-
zut considerabil – de la 628 (a. 2010) pînă la 14 (a. 
2011), apoi pînă la 3 (a. 2012). 

Analiza compara  vă/computerizată a listelor 
electorale este o metodă de evaluare care implică 
folosirea unui so  ware pentru verifi carea acesto-
ra. Verifi carea în cadrul programului constă în cău-
tarea unor date din lista electorală care corespund 
sau nu realității. 

Pentru efectuarea analizei compara  ve/ com-
puterizate au fost iden  fi cate următoarele criterii:

1. Lipsă:
- a datei de naștere a alegătorului;
- a numărului actului de iden  tate; 
- a datei de naștere a alegătorului și a nu-

mărului actului de iden  tate.
2. Repetări/dublări:

- repetări ale numărului actului de iden  -
tate în cadrul unei/mai multor secții de 
votare;

- dublări ale numelor în liste. 
3. Indicarea greșită a denumirii actului de iden-

 tate provizoriu F9 (actele de iden  tate în nume-
rele cărora fi gurează combinațiile F9, Forma, Ф9, 
Форма, FormA9, Cer  fi catN9). 

4. Numărul de alegători înscriși în listele elec-
torale suplimentare.

5. Formatul listelor electorale expediate (Ex-
cel, Word).

6. Modul de memorizare/transmitere a listelor 
electorale.

7. Termenul prezentării listelor electorale. 
În urma efectuării analizei compara  ve/com-

puterizate a circa 2000 de liste electorale, în con-
formitate cu criteriile sus-menționate au fost de-
pistate mai multe erori, ceea ce cons  tuie 6-7% 
din numărul total – 2 683 496 – al alegătorilor in-
cluși în liste.

Se constată o creștere semnifi ca  vă a calității 
listelor electorale după implementarea algorit-
mului detector de erori, mai puțin din punctul de 
vedere al criteriului 1 și 2 „Lipsă”, respec  v „Repe-
tări/dublări”.
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Analiza compara  vă/computerizată a listelor 
electorale efectuată pe parcursul anului 2012 este 
o metodă efi cientă de îmbunătățire a calității lis-
telor electorale. As  el pot fi  iden  fi cate erori teh-
nice din listele electorale și găsite metode de a le 
elimina. 

Analiza situației curente a dus la observarea 
atentă și completă a listelor electorale și deter-
minarea aspectelor ce vor contribui la urmărirea 
scopului principal.

 Mod de organizare
Întrebarea „Cum ne folosim de informațiile 

pe care le avem ca să obținem ceea ce ne propu-
nem?” reprezintă partea strategică în manage-
mentul listelor electorale. Există întotdeauna mai 
multe căi de a îmbina resursele disponibile pentru 
a obține cel mai bun rezultat, as  el Comisia, de 
comun acord cu partenerii de dezvoltare, au iden-
 fi cat din mul  tudinea de posibilități, strategia 

planului de acțiune, care este capabilă de a inclu-
de toate cele 4 capitole.

Anterior deplasării în teritoriu, s-au întreprins 
un șir de acțiuni organizatorice:
S-a desfășurat ședința grupului de lucru 

privind listele electorale, cu par  ciparea 
reprezentanților Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. 
„Cadastru” și Centrului Național de Protec-
ție a Datelor cu Caracter Personal, în cadrul 
căreia s-a decis includerea în programul de 
instruire a aspectelor ce țin de solicitarea și 
protecția datelor cu caracter personal. 

A fost determinată componența desfășură-
rii seminarelor (s-a hotarît la nivel de raion 
ca să fi e invitați la consiliile raionale res-
ponsabilii de actualizarea listelor electora-
le din toate primăriile din teritoriu).

S-a elaborat Programul instruirii (6 sesiuni, 
cu descrierea detaliată a compar  mente-
lor și structurii materialului: componenta 
informa  vă și cea tehnică, cu organizarea 
exercițiului interac  v de instruire - con-
cursul de cunoaștere a prevederilor legale 
privind procesul de administrare a listelor 
electorale, în care par  cipanții au fost divi-
zați în grupuri mai mici.

Au fost instruiți formatorii (s-au creat 3-4 
echipe de formatori, cons  tuite dintr-un 
reprezentant al aparatului CEC și un forma-
tor IFES).

A fost elaborat Grafi cul deplasărilor. Una 
dintre cerințele de bază a fost repar  zarea 
funcționarilor CEC în așa fel, încît să nu fi e 
periclitată ac  vitatea co  diană a subdivizi-
unilor aparatului. Pe parcurs, a fost necesa-
ră ajustarea Grafi cului din anumite mo  ve 
(condiții meteo nefavorabile, probleme de 
resurse umane).

Au fost pregă  te materialele informa  ve. 
În cadrul instruirii a fost repar  zată: broșura 
„Ghidul autorității administrației publice locale 
la întocmirea/actualizarea listelor electorale de 
bază”; informația-extras din Registrul de Stat al 
populației privind modifi cările recente ale do-
miciliului cetățenilor și schimbările în actele de 
iden  tate. Materialele au fost oferite în baza ac-
telor de predare-recepționare, evidențiindu-se 
regimul special al datelor cu caracter personal.

Par  cipanților la seminar le-a fost prezentată 
o aplicație de iden  fi care a erorilor în listele elec-
torale și repar  zate mai multe materiale infor-
ma  ve, inclusiv „Ghidul autorității administrației 
publice locale la întocmirea/actualizarea listelor 
electorale de bază”, elaborat de CEC.

La s  rșitul programului de instruire s-a preco-
nizat obținerea următoarelor rezultate: 
trimiterea directă reprezentanților autori-

tăților APL a mesajului CEC privind impor-
tanța actualizării listelor și eliminării erori-
lor din ele;

asigurarea autorităților APL cu materia-
le informa  ve, instrucții și programul de 
iden  fi care a erorilor din listele electorale;

îmbunătățirea comunicării între CEC și au-
toritățile APL;

integrarea în structura curriculumului Cen-
trului de Instruire Con  nuă în Domeniul 
Electoral a programului de instruire pentru 
APL elaborat și testat în cadrul instruirii.

 Rezultat
Este important ca, înaintea oricărui proiect, 

grupul de formatori să defi nească acel rezultat ce 
sa  sface toate punctele strategice ale proiectu-
lui. Cu siguranță există un procent de consecințe 
neprevăzute, as  el orice rezultat probabil trebuie 
analizat minuțios pentru a încerca evitarea aces-
tor consecințe.

Sîntem conș  enți de faptul că monitorizarea 
este importantă. Sîntem convinși de faptul că 
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conținutul setului instruirii este unul reușit, cu 
accent pe subiecte sensibile în procesul de ac-
tualizare a listelor electorale. Par  cipanții s-au 
documentat asupra celor mai frecvente erori și 
li s-a oferit soluția tehnică pentru iden  fi carea și 
corectarea acestora. De asemenea, au fost tre-
cute în revistă modifi cările recente intervenite în 
Codul electoral, au fost puse în discuție subiecte 
ce țin de sursele de informații și s-au familiarizat 
cu cerințele minime privind protecția datelor cu 
caracter personal. S-a atras atenția asupra nece-
sității emiterii actului norma  v de desemnare a 
persoanei responsabile de întocmirea/actualiza-
rea listelor electorale (sau includerea în fi șa de 
post), prevederea responsabilității pentru păs-
trarea confi dențialității datelor și u  lizarea aces-
tora doar în scopul des  nat.

Cei prezenți la instruire au subliniat importan-
ța seminarului, conținutul prac  c și u  litatea in-
formației distribuite.

Programul de instruire a fost realizat cu succes. 
O as  el de concluzie putem trage în urma analizei 
rapoartelor formatorilor și evaluărilor par  cipan-
ților. 

Răspunsurile par  cipanților sînt următoarele:
Cît de u  lă a fost instruirea

98 la sută din par  cipanți consideră că instru-
irea a fost u  lă și foarte u  lă. Aceasta se dato-
rează contribuției formatorilor și programului de 
instruire reușit. Constatăm faptul că instruirea a 
fost cel mai mult u  lă reprezentanților APL nu-
miți în funcție după alegerile din 2011. Par  ci-
panții cu experiență, care au fost și sînt respon-
sabili de listele electorale, au fost interesați mai 
mult de aspectele prac  ce ale instruirii. Aceș  a 
doresc un curs de instruire Excel sau realizarea 
instruirii într-o sală de calculatoare unde ar pu-
tea exista posibilitatea testării programului de 
verifi care a listelor electorale.

Ac  vitatea formatorilor

74 la sută din par  cipanți consideră că seminarul 
a fost ținut foarte bine și excelent. Cu toate acestea, 
unii din formatori necesită mai multă pregă  re și 
prac  că în comunicare, instruire de vorbit în public. 

Interac  vitatea

66 la sută din par  cipanți consideră că semi-
narul a fost interac  v și îl apreciază cu califi ca  -
vul foarte bine. Pe lîngă ac  vitățile interac  ve și 
lucrul în grupuri mici din cadrul seminarului, par-
 cipanții au avut posibilitatea să pună întrebări 
și să primească răspunsuri la majoritatea între-
bărilor. Întrebările ce necesitau o documentare 
suplimentară sau contactare a unor alte persoa-
ne mai instruite au fost notate de formatori pen-
tru a se găsi răspuns. 

Cît de bine a fost ales și aranjat localul 
pentru instruire
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În majoritatea cazurilor, par  cipanții au fost 
mulțumiți de localurile în care s-a desfășurat in-
struirea. Cu toate acestea, unele săli au fost ina-
decvate instruirii în grup sau nu au fost conectate 
la sistemul de încălzire (Briceni, Floreș  , Taraclia, 
UTA Găgăuzia). Cele mai bune săli pentru instruire 
au fost în raioanele Căușeni, Șoldăneș  , Glodeni, 
Soroca, Strășeni, Sîngerei, Cahul, Leova.

 Concluzii și recomandări
În concluzie, acțiunile planifi cate au fost reali-

zate în termenele stabilite în toate raioanele, cu o 
prezență bună. Într-un asemenea mod, seminare-
le se desfășoară pentru prima dată și este deose-
bit de important faptul că s-a stabilit o comunica-
re strînsă între responsabilii de listele electorale 
din primării, fi indu-le puse la dispoziție mai multe 
materiale informa  ve u  le pentru etapa de actu-
alizare a listelor electorale.

Totodată, sistema  zînd opiniile și suges  ile 
propuse în cadrul seminarelor de către responsa-
bilii de listele electorale, se încearcă iden  fi carea 
soluțiilor pentru următoarele aspecte:

1. Organizarea cursurilor de instruire privind 
u  lizarea programului Excel (deplasări în teritoriu, 
cu iden  fi carea încăperilor corespunzătoare pen-
tru instruirea prac  că la calculator).

2. Problema tehnicii învechite și u  lizării pro-
gramelor nelicențiate (intervenția la nivel republi-
can în vederea asigurării a  t cu tehnică corespun-
zătoare, cît și cu programe licențiate).

3. Asistență privind trecerea la Microso   Offi  -
ce 2007.

4. Solicitarea de la Î.S. „CRIS „Registru” a infor-
mației (sistema  zate) privind acordarea vizei de 
reședință (temporare), pentru a fi  excluse tempo-
rar aceste persoane din evidență la locul de domi-
ciliu (as  el, nu se vor dubla).

5. Solicitarea informației privind desfășurarea 
serviciului militar în termen, pentru a fi  excluse 
temporar aceste persoane din evidență la locul de 
domiciliu (as  el, nu se vor dubla).

6. Solicitarea informației privind persoanele 
declarate incapabile în baza deciziei defi ni  ve de 
judecată.

7. Soluționarea problemei privind înscrierea în 
listele electorale a cetățenilor cu mențiunea în ac-
tul de iden  tate „fără viză de domiciliu”;

8. Soluționarea problemei privind indicarea 
eronată sau incompletă a adresei (comuna și satul).

9. Elaborarea unor cerințe unice privind pro-
tecția datelor cu caracter personal de către birou-
rile electorale ale secțiilor de votare (BESV).

10. Instruirea membrilor BESV privind acurate-
țea la verifi carea și completarea listelor electorale 
(evitarea dublărilor).

11. Problema remunerării responsabililor pen-
tru întocmirea/actualizarea listelor electorale (de 
examinat posibilitatea adresării unei scrisori de 
mulțumire către APL care respectă temenele de 
prezentare a listelor electorale și calitatea acesto-
ra, precum și recomandarea de a fi  premiate per-
soanele responsabile din bugetul local).

12. Integrarea programului de instruire APL 
în conținutul curriculumului Centrului de Instrui-
re Con  nuă în Domeniul Electoral. Crearea unui 
sistem de perfecționare con  nuă a funcționarilor 
(persoanelor responsabile de liste) autorităților 
APL.

13. Training de vorbit în public, de prezentare 
a materialelor vizuale (Power-Point), comunicare 
etc.

14. Crearea unei rețele de formatori locali în ca-
drul celor 35 de unități administra  ve de nivelul II.

A fost demonstrat faptul că programul de in-
struire pentru APL a creat un potențial pozi  v de 
colaborare și mo  vare pentru îmbunătățirea liste-
lor electorale. Acest potențial poate fi  folosit pen-
tru îmbunătățirea calității listelor electorale și sta-
bilirea unor relații de lucru cu responsabilii pentru 
listele electorale în cadrul APL. 

Pentru a ajunge aici, nu este foarte greu. Ac-
ționați direct! Propuneți-vă un obiec  v: „Schimb, 
mă schimb, vă schimb, REUȘESC!”
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Planul strategic adoptat de CEC include un 
angajament cu privire la aspectul de gen în toate 
domeniile sale de ac  vitate, în special în ceea ce 
privește dezvoltarea de poli  ci și proceduri. Ca o 
primă etapă în îndeplinirea acestui angajament, 
CEC a specifi cat o ac  vitate de consolidare a cu-
noș  nțelor membrilor și personalului CEC cu pri-
vire la egalitatea de gen, care se va desfășura în 
anii 2012-2013.

În vederea realizării acestor obiec  ve, CEC a 
solicitat susținere din partea programului PNUD, 
partenerul său de dezvoltare pe termen lung. 
Membrii PNUD sînt încîntați să sprijine CEC prin 
desfășurarea proiectului Suport Electoral pentru 
Moldova și a ac  vității concomitente a programu-
lui Global Programme for Electoral Cycle Support 
(GPECS) din cadrul PNUD.

Obiec  vul general al CEC este să fi e mereu 
preocupată de aspectele legate de gen ale ac  -
vității sale – acest obiec  v poate fi  privit ca fi ind 
un angajament față de ceea ce deseori se men-
ționează ca „integrarea perspec  vei de gen”, un 
concept care a fost defi nit în diferite modalități. O 

sinteză u  lă a conceptului a fost oferită de către 
PNUD într-o publicație regională recentă: „În cea 
mai mare parte, integrarea prac  că a perspec  vei 
de gen se referă la parcurgerea unei liste de verifi -
care a întrebărilor pentru a se asigura că nimic nu 
a fost trecut cu vederea. Este vorba de adresarea 
întrebărilor potrivite as  el încît să fi e posibilă u  -
lizarea resurselor în mod efi cient. Integrarea per-
spec  vei de gen este un proces necesar a  t pen-
tru a  ngerea obiec  vului cu privire la egalitatea 
de gen, cît și a altor obiec  ve poli  ce în modul cel 
mai efec  v și efi cient.”1

Training BRIDGE 
Echipa GPECS PNUD a organizat un atelier de 

lucru regional BRIDGE cu privire la egalitatea de 
gen și alegeri în Tbilisi, Georgia în perioada 13 – 17 
februarie 2012. Atelierul de lucru a avut scopul de 
a forma cunoș  nțe și de a introduce niște instru-
mente prac  ce de integrare a perspec  vei de gen 
în procesul administrării și planifi cării ac  vității 
organelor electorale și a reprezentanților PNUD 
din Europa și regiunea CSI. 

La eveniment au par  cipat doctorul Ștefan 
Urîtu, vicepreședintele CEC, și Mariana Musteață, 
șeful Aparatului CEC. Iar dl Corneliu Pasat, consul-
tant superior, a făcut parte din echipa de facilita-
tori mul  naționali ai atelierului de lucru.

În total 35 de reprezentanți ai organelor de ad-
ministrare electorală și PNUD din 12 țări au par-
 cipat la atelierele organizate în două sesiuni, în 

engleză și rusă în paralel. Atelierul de lucru a fost 
deschis de către Comisia Electorală Centrală din 
Georgia și PNUD pe data de 13 februarie 2012 în 
cadrul unei sesiuni comune la care au fost prezenți 
toți par  cipanții. 

Kate Sullivan,
consilier principal, PNUD

COMISIA  ELECTORALĂ  CENTRALĂ  ŞI  EGALITATEA  DE  GEN  ÎN  2012

În luna decembrie a anului 2011, Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat un plan stra-
tegic pentru perioada 2012-2015. CEC a inclus în acest plan angajamente cu privire la integrarea 
aspectelor referitor la drepturile omului şi egalitatea de gen în activitatea sa, pe care a început să le 
implementeze din luna februarie 2012.

________________________________________________

1 Biroul Regional PNUD pentru Europa și CSI, 2007, Integrarea 
perspec  vei de gen în prac  că: Un set de instrumente (ediția 3)
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Agenda atelierului a fost structurată as  el 
încît să sensibilizeze par  cipanții privind as-
pectele de gen în administrarea și planifi carea 
electorală și a fost focusată pe sistemele elec-
torale și impactul acestora asupra par  cipării 
femeilor; măsurile speciale temporare (cota 
parte) și implementarea lor, integrarea per-
spec  vei de gen în cadrul organelor de admi-
nistrare electorală și, de asemenea, constrîn-
gerile și oportunitățile în  lnite de femeile can-
didate în cadrul structurilor par  delor poli  ce.

Evaluînd acest atelier, par  cipanții au evi-
dențiat noutatea temei și lipsa sensibilizării 
privind complexitatea și profunzimea obstaco-
lelor în  lnite de femeile care par  cipă la pro-
cesul electoral a  t ca alegători, cît și în calitate de 
candidați. De asemenea, au apreciat metodologia 
BRIDGE care combină materialul teore  c și cel 
prac  c printr-un proces de învățare ac  vă și lucru 
în echipă și au manifestat interes față de promo-
varea poli  cilor sensibile la aspectele de gen în 
cadrul organelor de administrare electorală prin 
u  lizarea noilor instrumente anali  ce. Mulți dintre 
par  cipanți au apreciat oportunitatea de a consi-
dera as  el de probleme profunde precum egalita-
tea de gen și drepturile umane pe lîngă responsa-
bilitățile lor tehnice de administrare electorală.

În concluzie, aceste sesiuni au oferit multe 
oportunități de implicare în dezbateri ac  ve și dis-
cuții privind promovarea par  cipării femeilor în 
procesul electoral a  t ca alegători, cît și în calitate 
de candidați, de a-și împărtăși experiența și de a 
face un schimb de opinii. 

Drept urmare a atelierului de lucru regional din 
Georgia, consilierul global al PNUD în domeniul 
egalității de gen și alegeri, Julie Ballington, a efec-
tuat o scurtă vizită de lucru în Moldova. Doamna 
Ballington a par  cipat la un seminar de discuție cu 
membrii și personalul CEC cu privire la integrarea 
aspectelor de gen în cadrul organismelor de ad-
ministrare electorală, ceea ce a oferit par  cipan-
ților din cadrul CEC la atelierul din Georgia șansa 
de a-și împărtăși experiența și cunoș  nțele noi cu 
colegii lor.

Sensibilizarea membrilor și personalului CEC 
În luna noiembrie a anului 2011, membrul 

CEC, Svetlana Guțu, și consilierul principal, Kate 

Sullivan, au par  cipat la un forum regional privind 
accesul egal la luarea deciziilor, care a vizat pro-
blemele legate de integrarea perspec  vei de gen 
pentru administratorii electorali.

Audit de gen
O prac  că folosită pe larg este ca exercițiul de 

integrare a perspec  vei de gen să înceapă cu un 
audit de gen, care reprezintă un exercițiu de ob-
ținere a dovezilor cu privire la situația la moment 
privind egalitatea de gen în cadrul organelor de 
administrare a procesului electoral. Auditurile de 
gen sînt prac  c similare unei misiuni bine organi-
zate de monitorizare a procesului electoral – înce-
pe cu un set de întrebări și domenii de discuție și 
înaintează din punctul dat. Cu toate acestea, spre 
deosebire de misiunile de monitorizare a procesu-
lui electoral, numărul de audituri de gen desfășu-
rate de către administrația electorală nu este a  t 
de mare. Cel mai bun exemplu cunoscut este cel 
din Nepal, unde a fost efectuat un audit de gen în 
anul 2010. 

Un grup restrîns de coordonare a fost format 
ca să coordoneze CEC prin procedurile sale de 
audit de gen. Grupul este condus de către șeful 
aparatului și este compus din consultantul supe-
rior din Secția educație civică, training-uri și se-
cretariat, consultantul (cu atribuții în domeniul 
resurselor umane) în Direcția juridică și relații cu 
publicul și consilierul principal PNUD. Grupul va 
supraveghea auditul de gen, fi ind condus de către 
vicepreședinte. Prin acceptarea efectuării auditu-
lui de gen, CEC contribuie la dezvoltarea unui mo-
del pentru efectuarea auditurilor de gen în cadrul 
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organelor de administrare electorală din întreaga 
lume. Ca un prim pas, grupul de coordonare ia în 
considerare un cadru preliminar de audit de gen 
ce se bazează pe angajamentele Republicii Mol-
dova la standardele internaționale, inclusiv la cele 
impuse de OSCE-ODIHR. 

Grupul de coordonare va supraveghea setul 
de constatări actuale care poate fi  efectuat de că-
tre diferiți funcționari ai CEC. Conform cerințelor, 
grupul va avea acces la îndrumarea și susținerea 
din partea PNUD pe parcursul ac  vității sale de-a 
lungul anului. 

Un raport preliminar de audit de gen va fi  dis-
ponibil pentru a fi  discutat în cadrul CEC și de că-
tre parteneri, cum ar fi  par  dele poli  ce, APL și 
ONG-urile.

Planul de acțiune privind egalitatea de gen
După desfășurarea auditului de gen, rezultate-

le acestuia ar putea sugera domenii pentru con  -
nuarea lucrărilor. Este posibil ca nu toate domeni-
ile iden  fi cate care au nevoie de îmbunătățire sau 
reexaminare să fi e pe deplin în competența CEC, 
deși unele pot fi . În acest caz, e u  l să se planifi ce 
elaborarea unui plan de acțiune privind egalita-
tea de gen pentru sfera electorală, în cazul în care 
responsabilitatea pentru luarea oricărei decizii de 
îmbunătățire este clar defi nită. CEC ar trebui să ia 
în considerare modul în care va aborda toate do-
meniile iden  fi cate, pentru ca să ac  veze în acest 
sens mai departe. Și planul de acțiune ar fi  întoc-
mit ca un proiect pentru consultare, ce ar urma să 
fi e fi nalizat cu acordul CEC.
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Angela Caraman, șefa Secţiei

alegeri și referendumuri

În orice spațiu poli  c defi nit de rigorile și li-
bertățile democrației, alegerile și referendumurile 
sînt, înainte de orice, o ins  tuție. Una dintre cele 
mai importante, încît adesea însăși democrația se 
confundă cu ea. Ins  tuția alegerilor este într-ade-
văr determinantă, reprezen  nd momentul expri-
mării poli  ce libere și directe a cetățenilor în cele 
mai importante probleme ale societății.

Cons  tuția Republicii Moldova, ca și cons  -
tuțiile majorității statelor contemporane, declară 
poporul drept deținător al suveranității naționale. 
Ar  colul 75 (1) din Legea Supremă statuează că 
cele mai importante probleme ale societății și ale 
statului sînt supuse referendumului, procedură a 
democrației directe prin care conducerea unei țări 
se adresează poporului, fără intermediari, pentru 
a-l consulta în probleme majore, de regulă, pentru 
textul Cons  tuției, alegerea formei de guvernămînt 
sau în probleme de autodeterminare ca stat1.

Odată cu ex  nderea democrației pe con  nen-
tul european, a  t alegerile pluraliste, cît și recur-
gerea la referendum, au devenit tot mai frecven-
te. As  el, în decembrie 2006, este adoptat Codul 

de bune prac  ci în materie de referendum2 - un 
document de referință al Consiliului Europei în do-
meniul electoral, care prevede linii directorii pen-
tru organizarea referendumului și specifi că reguli 
aplicabile în cazul plebiscitului organizat la cere-
rea unui segment al electoratului.

Menționăm că legislația3 din Republica Moldova 
admite în calitate de subiect care poate iniția desfă-
șurarea oricărui  p de referendum republican4 un nu-
măr de cel puțin 200000 de cetățeni cu drept de vot5. 

Apelarea la această metodă de consultare a 
voinței populare începe să cunoască o întrebuin-
țare tot mai largă în țara noastră. Recent au fost 
anunțate mai multe proiecte pentru inițierea re-
ferendumurilor asupra unor probleme de interes 
sporit, tocmai pentru că soluționarea acestora ar 
presupune susținerea unei părți considerabile a 
societății sau ar exprima voința majorității popu-
lației, după cum susțin autorii.

De la începutul anului curent6, la Comisia Elec-

EXPERIENŢA  CEC  ÎN  VERIFICAREA  ACTELOR  CONEXE  CERERILOR 
DE  ÎNREGISTRARE  A  GRUPURILOR  DE  INIŢIATIVĂ  PRIVIND  INIŢIEREA 

UNOR  REFERENDUMURI  REPUBLICANE

________________________________________________

1 Tămaș S., Dicționar Poli  c. Ins  tuțiile democrației și cultura 
civică, Bucureș   1996, p. 209.

________________________________________________

2 Codul este cons  tuit din liniile directoare privind 
organizarea referendumului, adoptate de Consiliul pentru 
Alegeri Democra  ce la cea de-a 18-a reuniune (Veneția, 
12 octombrie 2006) și de Comisia de la Veneția la cea de-a 
68-a sesiune plenară (Veneția, 13-14 octombrie 2006) 
și Memorandumul explica  v, adoptat la cea de-a 19-a 
reuniune (Veneția, 16 decembrie 2006) a Consiliului pentru 
Alegeri Democra  ce și de Comisia de la Veneția în cea de-a 
70-a sesiune plenară (Veneția, 16-17 mar  e 2007).
3 Codul electoral al Republicii Moldova, nr. 1381-XIII din 21 
noiembrie 1997, cu modifi cările și completările ulterioare.
4 După criteriul teritorial, Codul electoral specifi că referendumuri 
republicane și locale, iar, în funcție de natura juridică a proble-
melor supuse referendumului, referendumurile republicane pot 
fi  cons  tuționale, legisla  ve și consulta  ve (art. 143 alin. (1)).
5 În cazul referendumului cons  tuțional, se aplică prevederile 
art.141 alin.(1) lit. a) din Cons  tuție (art. 144 alin. (1) lit. a) din 
Codul electoral).
6 Ul  ma dată cerere de înregistrare a grupului de iniția  vă 
pentru desfășurarea unui referendum republican a fost depusă 
la CEC la data de 29 septembrie 2010 (cererea și documentele 
depuse de un grup de cetățeni pentru inițierea referendumului 
republican cons  tuțional privind revizuirea Cons  tuției în 
scopul acordării limbii ruse statutul de a doua limbă de stat. Dat 
fi ind constatat confl ictul dintre două acte legisla  ve cu aceeași 
forță juridică ce reglementează în mod diferit procesul inițierii 
procedurii de revizuire a Cons  tuției – Codul electoral și Legea 
nr. 387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniția  va populară de 
revizuire a Cons  tuției – Comisia Electorală Centrală a hotărît 
res  tuirea documentelor depuse de inițiatori).
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torală Centrală au fost depuse două cereri de în-
registrare a grupurilor de iniția  vă pentru desfă-
șurarea unui referendum republican legisla  v și 
consulta  v.

Ex  nderea procesului democra  c ar trebui pri-
vită ca o revalorizare a egalității de vot, a opiniei li-
ber exprimate, a responsabilității sociale, cu toate 
acestea însă, experiența privind unele iniția  ve de 
desfășurare a referendumului vine să accentueze 
anumite discrepanțe față de prac  ca ideală.

Fără a stărui asupra aprecierilor cu referire la 
subiectele înaintate pentru a fi  supuse consultării 
cetățenilor, ne vom axa pe aspectul procedural la 
etapa de solicitare a înregistrării grupurilor de ini-
ția  vă.

 Ar  colele 152 și 153 din Codul electoral enu-
meră cerințele pentru inițierea referendumului re-
publican de către cetățeni. 

Anume sub aspectul respectării acestor rigori 
au fost examinate cererea și documentele depu-
se la Comisia Electorală Centrală, în data de 30 
mar  e 2012, de către Biroul execu  v al grupului 
de iniția  vă pentru desfășurarea referendumului 
republican legisla  v privind aderarea Republicii 
Moldova la tratatele de cons  tuire a Comunității 
Economice Euroasia  ce, de formare a teritoriului 
vamal unic și de cons  tuire a Uniunii Vamale. Setul 
de documente conținea procesul-verbal al adună-
rii cetățenilor pentru inițierea referendumului re-
publican legisla  v; lista par  cipanților înregistrați 
la adunarea cetățenilor; proiectul legii cu privire la 
aderarea Republicii Moldova la tratatele de con-
s  tuire a Comunității Economice Euroasia  ce, de 
formare a teritoriului vamal unic și de cons  tuire 
a Uniunii Vamale; procesul-verbal al ședinței gru-
pului de iniția  vă pentru desfășurarea referendu-
mului; lista membrilor grupului de iniția  vă în nu-
măr de 1164 de persoane, toate auten  fi cate de 
Primăria municipiului Chișinău, precum și decla-
rațiile acestor membri privind consimțămîntul lor 
de a par  cipa la colectarea de semnături ale sus-
ținătorilor referendumului. În materialele prezen-
tate se menționa că adunarea cetățenilor pentru 
inițierea referendumului republican a avut loc la 
data de 10 mar  e 2012, în municipiul Chișinău, la 
care au par  cipat 1164 de persoane din municipi-
ile Chișinău și Bălți, din toate raioanele țării și din 
UTA Găgăuzia. În cadrul adunării au fost aprobate 
în unanimitate ches  unile cu privire la oportuni-
tatea efectuării referendumului republican, pro-

iectul de lege și formularea întrebării preconizate 
a fi  supuse referendumului, totodată, s-a decis ca 
toți par  cipanții (1164 de persoane) să facă parte 
din grupul de iniția  vă care va colecta semnăturile 
susținătorilor referendumului. 

În termen de două săptămîni, Comisia Electo-
rală Centrală a examinat documentele prezentate, 
verifi cîndu-se respectarea procedurii de cons  tuire 
a grupului de iniția  vă pentru desfășurarea refe-
rendumului, precum și aspecte ce țin de iden  ta-
tea persoanelor și corec  tudinea datelor înscrise în 
liste. Deși în mare parte acestea au fost conforme 
cerințelor legii, s-au depistat și unele abateri: 13 
persoane aveau înscrise în listă și în declarație date 
de iden  tate ce nu corespundeau cu cele din bule-
 nul de iden  tate, o persoană nu avea vîrsta de 18 

ani, iar 14 persoane aveau actul de iden  tate expi-
rat. As  el, cei 28 de semnatari ai declarațiilor nu au 
fost admiși spre înregistrare în calitate de membri 
ai grupului de iniția  vă. Totuși aceste defi ciențe nu 
au infl uențat numărul minim prevăzut de legislație 
pentru cons  tuirea grupului de iniția  vă7.

Pornind de la faptul că prevederile art. 152 din 
Codul electoral, ce țin de inițierea referendumului 
republican, au fost respectate, la ședința din 13 
aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a înre-
gistrat grupul de iniția  vă, în număr de 1136 de 
persoane, pentru colectarea semnăturilor susți-
nătorilor referendumului republican legisla  v pri-
vind aderarea Republicii Moldova la tratatele de 
cons  tuire a Comunității Economice Euroasia  ce, 
de formare a teritoriului vamal unic și de cons  -
tuire a Uniunii Vamale8. Tot atunci au fost aproba-
te modelul listei de subscripție pentru colectarea 
semnăturilor susținătorilor referendumului repu-
blican legisla  v și modelul legi  mației de membru 
al grupului de iniția  vă.9 După publicarea hotărîrii 
respec  ve în Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-
dova, Grupului de iniția  vă i-au fost înmînate legi-

________________________________________________

7 Cel puțin 100 de persoane cu drept de vot (art. 152 alin. 
(4) din Codul electoral).
8 Hotărîrea CEC nr. 1242 din 13 aprilie 2012 cu privire 
la cererea de înregistrare a grupului de iniția  vă pentru 
desfășurarea referendumului republican legisla  v. 
9 Hotărîrea CEC nr. 1243 din 13 aprilie 2012 cu privire la 
aprobarea modelului listei de subscripție pentru colecta-
rea semnăturilor susținătorilor referendumului republican 
legisla  v și a modelului legi  mației de membru al grupului 
de iniția  vă pentru desfășurarea referendumului republican 
legisla  v.
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 mațiile și listele de subscripție, din acel moment 
demarînd colectarea de semnături ale susținăto-
rilor referendumului republican legisla  v pe par-
cursul a 3 luni.

Pe fi ecare foaie a listei de subscripție este ex-
pusă întrebarea preconizată a fi  supusă referendu-
mului, precum și textul proiectului de Lege pentru 
aderarea Republicii Moldova la tratatele de con-
s  tuire a Comunității Economice Euroasia  ce, de 
formare a teritoriului vamal unic și de cons  tuire 
a uniunii vamale.

Similar discuțiilor anterioare, după înregistrarea 
unui grup de iniția  vă pentru desfășurarea referen-
dumului republican legisla  v10, a provocat polemici 
textul legii ce urmează a fi  supus referendumului. 

Normele de conduită europeană în materie de 
referendum accentuează faptul că „atunci cînd se 
supune la vot un text la cererea unui segment din 
electorat sau a unei autorități publice, alta decît 
Parlamentul, acesta [Parlamentul] trebuie să își 
poată da avizul consulta  v asupra textului în cauză. 
În cazul iniția  velor populare, poate avea dreptul de 
a opune o contra-propunere față de textul propus, 
care să fi e supusă concomitent votului popular.”11

În opinia specialiș  lor în domeniu12, corespun-
derea textului întrebării cu rigorile tehnicii legisla-
 ve trebuie verifi cată pînă la inițierea procedurii 

de colectare a semnăturilor în susținerea referen-
dumului, al  el, toate eforturile și resursele depu-
se pentru listele de subscripție pot fi  inoperante. 

________________________________________________

10 Grupul de iniția  vă, în număr de 2958 persoane cu drept de 
vot, pentru desfășurarea referendumului republican legisla  v 
cu privire la predarea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în 
învățămîntul preuniversitar din Republica Moldova, înregistrat 
prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3251 din 04 iunie 
2010. Ulterior, hotărîrea a fost anulată prin Decizia Colegiului 
civil și de contencios administra  v al Curții de Apel Chișinău 
din 15 iunie 2010, în mo  vare menționîndu-se că de către 
CEC nu au fost respectate cerințele legii privind transparența 
în procesul decizional la adoptarea hotărîrii, nu a făcut 
publică informația legată de subiect ce prezenta un interes 
deosebit pentru societate. Totodată, instanța a considerat 
că desfășurarea referendumului republican legisla  v privind 
textul legii propus pentru consultare contravine art. 35 alin. (8) 
din Cons  tuția Republicii Moldova. 
11 Codul de bune prac  ci în materie de referendum. Linii 
directoare pentru organizarea referendumului (Veneția, 16 
decembrie 2006), capit. III Reguli specifi ce, pct. 6. Sursa: h  p://
www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-rom.asp 
12 Liubarev A. Референдум в Российской Федерации: 
история и проблемы законодательного регулирования. 
// Политика и общество, 2005, № 2, p. 70–82. 

Totodată, avizarea întrebărilor privind conformita-
tea acestora cu legea (claritatea întrebării, lipsa de 
ambiguitate, respectarea drepturilor și libertăților 
omului, efectele deciziei ș.a.) necesită un grad 
înalt de exper  ză juridică și, respec  v, trebuie să 
fi e efectuată de o autoritate competentă.

Susținînd acest punct de vedere, considerăm 
oportună completarea legislației actuale cu preve-
deri în acest sens, pentru a evita riscul ca dezbate-
rea publică a subiectelor inițiate de un referendum 
să se transforme într-o confruntare poli  că, ceea 
ce ar fi  în asimetrie cu rolul consultării cetățenilor. 
Or, nu se exclude faptul că anumite iniția  ve po-
pulare pot fi  impulsionate de forțe poli  ce, care ar 
exprima în esență o campanie electorală deghizată.

Într-o altă ordine de idei, reliefăm omisiunea 
reglementărilor cu privire la fi nanțarea ac  vităților 
grupului de iniția  vă pentru desfășurarea referen-
dumului republican. Pentru comparație, legislația în 
domeniu13 a Federației Ruse prevede fi nanțarea ac-
țiunilor de organizare și desfășurare a referendumu-
lui din fondul bugetului federal, totodată, stabilește 
obligația pentru grupul de iniția  vă să deschidă un 
cont special („fond pentru referendum”)14. As  el, 
art. 17 alin. 11 din Legea Federației Ruse nr. 5 din 
28.06.2004 cu privire la referendum prevede expres 
că toate cheltuielile pentru organizarea colectării 
semnăturilor în sprijinul referendumului sînt efectu-
ate din contul ins  tuit de grupul de iniția  vă.

Un alt amendament trebuie să vizeze monitori-
zarea etapei de colectare a semnăturilor pentru sus-
ținerea referendumului republican. Codul de bune 
prac  ci în materie de referendum accentuează că 
observarea nu trebuie să se limiteze la ziua votării, 
ci trebuie să includă campania pentru referendum, 
precum și, după caz, perioada de înregistrare a ale-
gătorilor și perioada de colectare a semnăturilor15.

Observarea este deosebit de importantă chiar 
de la etapa de inițiere a referendumului, pentru a 
exclude orice dubii în ceea ce privește respectarea 

________________________________________________

13 Legea Federației Ruse nr. 5 din 28.06.2004 cu privire la 
referendum (Федеральный конституционный закон «О 
референдуме Российской Федерации», № 5-ФКЗ от 28 
июня 2004 года).
14 Art. 9, alin. 1 din Legea Federației Ruse nr. 5 din 28.06.2004 
cu privire la referendum.
15 Codul de bune prac  ci în materie de referendum. Linii 
directoare pentru organizarea referendumului (Veneția, 16 
decembrie 2006), capit. II, pct. 3.2. Observarea referendumului, 
lit. b.
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procedurii prevăzute de lege și pentru a nu com-
promite o iniția  vă populară.

În acest context, este elocvent cel de-al doilea 
caz cu referire la cererea de înregistrare a grupului 
de iniția  vă pentru desfășurarea referendumului 
republican consulta  v, în cadrul căruia se propu-
nea a fi  supusă votului întrebarea „Aveți încredere 
în actualul Parlament de legislatura a XIX-a?”. 

La data de 11 aprilie 2012, Biroul execu  v al 
grupului de iniția  vă pentru desfășurarea referen-
dumului republican consulta  v a depus la Comisia 
Electorală Centrală o cerere de înregistrare a grupu-
lui de iniția  vă cu următoarele documente anexate: 
procesul-verbal al adunării cetățenilor pentru iniți-
erea referendumului republican consulta  v; textul 
întrebării pentru referendumul republican consul-
ta  v; lista par  cipanților înregistrați la adunarea 
cetățenilor; lista membrilor grupului de iniția  vă și 
declarațiile acestor membri privind consimțămîn-
tul lor de a par  cipa la colectarea de semnături ale 
susținătorilor referendumului. Actele adunării cetă-
țenilor aveau auten  fi carea Primăriei municipiului 
Bălți, localitate pe al cărei teritoriu, la data de 31 
mar  e 2012, după cum se menționa în materialele 
prezentate, a avut loc adunarea. Potrivit procesu-
lui-verbal, la adunare își înregistrase prezența 2210 
persoane cu drept de vot din municipiile Chișinău și 
Bălți, raioanele țării și din UTA Găgăuzia.

Totodată, cu votul a 2210 par  cipanți a fost 
cons  tuit grupul de iniția  vă pentru colectarea 
semnăturilor în număr de 2164 de persoane.

E de menționat că documentele au fost pre-
zentate fără a fi  sistema  zate după o oarecare 
ordine (lista și declarațiile erau anexate unele pe 
localități, altele în ordinea înscrierii în liste), ceea 
ce făcea difi cilă acțiunea de verifi care.

Această lacună de reglementare urmează a fi  
complinită, deși prac  ca țării noastre se bazează 
pe rigorile și uzanțele lucrărilor de secretariat. Ar fi  
oportună prezentarea documentelor după anumite 
modele stabilite, inclusiv cerința privind forma elec-
tronică, avînd drept exemplu experiența altor state16. 

________________________________________________

16 În Federația Rusă listele grupurilor (subgrupurilor de 
nivel regional) de iniția  vă se prezintă în formă  părită și 
electronică, după modelul stabilit de Comisia Electorală 
Centrală. Reprezentanții grupului de iniția  vă confi rmă 
împuternicirile delegate prin procură, iar semnăturile 
par  cipanților la adunarea de cons  tuire sînt auten  fi cate 
notarial. (Legea Federației Ruse nr. 5 din 28.06.2004 cu 
privire la referendum, art. 15 alin. 5, alin. 11 pct. 2) și 3)). 

Ulterior sistema  zării și verifi cării de către 
aparatul CEC a materialelor depuse, s-au consta-
tat mai multe neconcordanțe între numărul de 
persoane înscrise pe lista grupului de iniția  vă și 
declarațiile anexate, precum și alte iregularități, în 
total au fost iden  fi cate 107 erori semnifi ca  ve și 
alte 106 inexac  tăți.

Contrar înscrisului din procesul-verbal al adu-
nării cetățenilor, în care a fost indicată cifra de 
2164 de persoane aprobate în calitate de membri 
ai grupului de iniția  vă, în listele depuse la CEC a 
fost constatată includerea a 2166 de persoane, iar 
în cererea de înregistrare se menționa despre ane-
xarea a 2212 declarații ale membrilor grupului de 
iniția  vă.

La ședința extraordinară a Comisiei Electorale 
Centrale din 26 aprilie curent, în cadrul căreia a 
fost examinată cererea de înregistrare a grupului 
de iniția  vă pentru desfășurarea referendumului 
republican legisla  v, precum și solicitarea unui 
grup de cetățeni privind respingerea cererii de 
înregistrare17, au fost prezentate materiale video, 
în care sînt enunțate alte cîteva cifre privind nu-
mărul de par  cipanți – inițial a fost anunțată cifra 
de 947, apoi 1355 și 1352. În legătură cu aceasta, 
președintele grupului de iniția  vă, dl V. Todercan, 
par  cipant la ședință, afi rma că cifrele se anun-
țau cumula  v pe parcursul întrunirii cetățenilor. 
Or, aceste neconcordanțe indică asupra încălcării 
procedurilor privind inițierea referendumului re-
publican, și anume a art. 152 alin. (2) din Codul 
electoral, care prevede expres: „Înainte de a înce-
pe adunarea, se face înregistrarea par  cipanților 
la adunare, întocmindu-se o listă în care se indică 
numele, prenumele și domiciliul acestora.” 

De asemenea, potrivit cadrului legal, pentru 
inițierea referendumului republican de către cetă-
țeni se cons  tuie grupul de iniția  vă la adunarea 
acestora, despre organizarea căreia inițiatorii in-
formează în scris autoritatea administrației publi-
ce locale, pe al cărei teritoriu ea se va desfășura, 
cu cel puțin 10 zile înainte, cu indicarea  mpului, 
locului și scopului acesteia18. În materialele video 
prezentate (înregistrate din surse mass-media 
deschise) se menționează că întrunirea cetățeni-
lor a demarat drept Congres civic, ulterior fi ind 
________________________________________________

17 A se vedea procesul-verbal al ședinței h  p://cec.md/
fi les/7195_proces_nr.85_din_26.04.2012.pdf
18 Art. 152 alin. (1) din Codul electoral al Republicii Moldova, 
Chișinău, 2011.
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anunțată ches  unea cu privire la oportunitatea 
inițierii referendumului republican consulta  v. 
As  el, par  cipanții nu au cunoscut din  mp sco-
pul întrunirii, ceea ce indică asupra încălcării pro-
cedurii prevăzute de legea electorală.

În procesul de verifi care a documentelor pre-
zentate pentru înregistrare, au fost iden  fi cate și 
alte erori. La contrapunerea numărului de persoa-
ne înscrise pe lista membrilor grupului de iniția  -
vă și numărului declarațiilor anexate, s-a constatat 
că au fost depuse cu 15 declarații mai mult decît 
persoane incluse pe listă.

Totodată, confrun  nd datele din lista grupului 
de iniția  vă și cele din declarații, s-a stabilit că au 
fost depuse declarații de către persoane care nu 
s-au regăsit în lista aprobată de către adunarea 
cetățenilor.

Menționăm că unele erori aveau semne de 
falsifi care sau inducere în eroare, cum ar fi : sem-
nătura unei persoane decedate acum un an a  t în 
lista par  cipanților la întrunire, cît și în declarația 
privind acceptul de a colecta semnături întru susți-
nerea desfășurării referendumului; înscrierea repe-
tată a unor persoane în lista grupului de iniția  vă 
cu depunerea a cîte două declarații; înscrierea unei 
persoane în lista membrilor grupului de iniția  vă 
odată cu indicarea numărului de bule  n de iden-
 tate valabil la moment și odată cu bule  nul de 

iden  tate ce are statut „nimicit prin act”, depunînd 
și două declarații; includerea persoanelor minore și 
celor care nu au cetățenia Republicii Moldova.

În conformitate cu procedura stabilită, inclu-
derea în listă și depunerea declarației se efectuea-
ză doar în baza actului de iden  tate, as  el, apar 
dubii în ceea ce privește auten  citatea unor de-
clarații depuse sau dacă înscrierea în listă a fost 
efectuată cu respectarea cerințelor.

Pornind de la faptul că, în procesul examinării 
cererii grupului de iniția  vă pentru desfășurarea 
referendumului republican consulta  v și cererii 
din partea unor cetățeni referitor la respingerea 

cererii de înregistrare a grupului de iniția  vă, au 
fost aduse în atenție fapte ce denotă încălcarea 
procedurilor cons  tuante în vederea desfășurării 
adunării cetățenilor și alegerii grupului de iniția-
 vă, cu prezentarea unor materiale de probare, 

Comisia Electorală Centrală a decis expedierea în 
adresa Procuraturii Generale a documentelor în-
registrate și suspendarea examinării cererii de în-
registrare a grupului de iniția  vă pentru desfășu-
rarea referendumului republican consulta  v, pînă 
la expunerea organului competent.

Recenta experiență privind iniția  vele cetă-
țenilor pentru desfășurarea referendumului re-
publican relevă importanța respectării acțiunilor 
procedurale la toate etapele procesului electoral 
și alinierea acestora la standardele democra  ce. 
De al  el și Comisia Europeană pentru Democrație 
prin Drept (Comisia de la Veneția) recomandă asi-
gurarea unui cadru norma  v care ar reglementa 
a  t perioada electorală propriu-zisă, cît și perioa-
da de pînă la votare.

Rigiditatea acestor reguli (aparent formalități) 
se impune cu a  t mai mult în situația în care re-
ferendumurile, semnifi cînd o problemă de interes 
public, riscă să fi e infl uențate de campanii elec-
torale, și nu de informare, ale par  delor. Pe de-o 
parte, democrația recunoaște dreptul la liberă ex-
primare, însă, pe de altă parte, infl uențarea rezul-
tatelor elimină caracterul suveran al deciziei luate 
de cetățeni.

Giovanni Sartori, profesor de fi lozofi e, autor 
a numeroase lucrări de referință în politologie, 
exprimă suges  v acest paradox al democrației: 
„Alegătorul obișnuit reacționează, nu acționează. 
Deciziile poli  ce sînt rareori generate de poporul 
suveran, ele sînt supuse atenției sale. Iar procesul 
formării opiniilor nu începe de la populație, el tre-
ce pe la populație. [...] Cînd ni se spune că oame-
nii înșiși guvernează, trebuie să ne asigurăm că nu 
este vorba de o democrație de fațadă, de o simplă 
falsifi care a democrației.”19

________________________________________________

19 Giovanni Sartori, Teoria democrației reinterpretată, Iași, 
1999, p. 128: citat după Glodeanu A., Referendumul în 
România – între u  litate și u  lizare. //Sfera poli  cii, 2011, 
Nr. 8 (162), p.101. Sursa: h  p://www.sferapoli  cii.ro/
sfera/162/art11-Glodeanu.php
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Ana Creangă, consultant superior,

Secţia Alegeri și Referendumuri

Înves  rea cu mandat a aleșilor locali este o in-
s  tuție care determină procedura de transferare a 
puterii către aleșii locali în cadrul alegerilor locale, 
precum și statutul acestora ca reprezentanți ai co-
lec  vităților locale. 

Procedura de atribuire a mandatelor aleșilor 
locali cunoaște două dimensiuni, cea determinată 
de procedura de totalizare a rezultatelor alegeri-
lor (atribuirea mandatelor de consilier de către 
consiliile electorale de circumscripție și validarea 
mandatelor de ales local de către instanțele jude-
cătoreș  ) și cea generată de încetarea înainte de 
termen a mandatului de ales local.

 
Atribuirea mandatelor de ales local de către con-
siliile electorale de circumscripție

Potrivit normelor Codului electoral, manda-
tele de consilier pentru consiliile raionale, oră-
șenești (municipale), de sector, sătești (comu-
nale) se atribuie de către consiliile electorale 
de circumscripție prin împărțirea succesivă a 
numărului de voturi valabil exprimate pentru fi -
ecare par  d (sau altă organizație social-poli  că, 
bloc electoral care au par  cipat în cursă) la 1, 2, 3, 
4... etc., pînă la cifra care corespunde numărului 
de mandate stabilit pentru circumscripția electo-
rală respec  vă, iar candidații care au fost incluși 
în listă, dar nu au fost aleși, sînt declarați candi-

dați supleanți. As  el, după numărarea voturilor și 
totalizarea rezultatelor alegerilor locale consiliile 
electorale de circumscripție ale unităților admi-
nistra  v-teritoriale de nivelul în  i consemnează 
rezultatele alegerilor pe întreaga circumscripție 
într-un proces-verbal, pe care îl prezintă în jude-
cătoriile de sector sau municipale respec  ve, iar 
cele de nivelul al doilea în judecătoriile unde sînt 
situate consiliile electorale de circumscripție ale 
unităților administra  v-teritoriale de nivelul al 
doilea și Comisiei Electorale Centrale.

O problemă a consiliilor electorale de circum-
scripție este că la această etapă ele deseori admit 
diverse erori, cum ar fi : 

1)  stabilesc incorect șirul descrescător (atribuie 
mandatul de consilier unei alte formațiuni 
poli  ce); 

2)  stabilesc incorect numărul de consilieri în 
consiliul local (numărul de consilieri e mai 
mare sau mai mic decît cel stabilit pentru 
unitatea administra  v-teritorială cores-
punzătoare);

3)  oferă consultații necorespunzătoare autorită-
ților locale, fapt care duce la aplicarea distorsi-
onată de către acestea a normelor electorale. 

Validarea mandatelor de ales local de către in-
stanțele judecătoreș  

Instanțele de judecată, în termen de 10 zile de 
la data primirii rapoartelor consiliilor electorale 
de circumscripție, confi rmă sau infi rmă printr-o 
hotărîre legalitatea alegerilor din fi ecare circum-
scripție electorală și o transmit, în termen de 24 
de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centra-
le și consiliilor electorale de circumscripție respec-
 ve, care publică rezultatele defi ni  ve. 

Concomitent cu confi rmarea legalității alege-
rilor, instanțele de judecată respec  ve validează 
mandatele consilierilor aleși, fapt ce se indică în 
hotărîre. Instanțele de judecată confi rmă, de ase-
menea, și lista candidaților supleanți. 

La această fază de ac  vitate electorală se înre-
gistrează un șir de abateri de la procedura legală, 
pe care le admit instanțele de judecată:

1)  instanța validează un număr de consilieri ce 
nu corespunde cu numărul de consilieri sta-

ATRIBUIREA MANDATELOR ALEŞILOR LOCALI
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bilit pentru fi ecare consiliu local al unităților 
administra  v-teritoriale (corespunzător nu-
mărului de locuitori la data de 1 ianuarie a 
anului în care au loc alegerile);

2)  se remit hotărîri cu aceeași dată, dar cu 
conținut diferit către CEC și consilii;

3)  se transmit hotărîri cu același conținut, dar 
cu date de adoptare diferite, dintre care 
o hotărîre este modifi cată (acest lucru se 
constată la CEC), însă în hotărîrea cu data 
posterioară nu se menționează că este de 
modifi care;

4)  instanța de judecată validează mandatul 
de primar unei persoane care fi gurează și 
pe lista consilierilor, exclude această per-
soană din lista consilierilor, dar nu validea-
ză în loc un alt consilier, în consecință con-
siliul rămînînd fără un consilier;

5)  instanța de judecată exclude din listă con-
silierul care a candidat și la funcția de 
primar, deși urma să aibă loc turul doi de 
scru  n (mandatul candidatului respec  v 
la funcția de primar nu era validat la mo-
ment, deci nu trebuia să fi e exclus din lista 
consilierilor);

6)  instanța de judecată exclude din listă consi-
lierul care a candidat și la funcția de primar 
și validează mandatul de consilier următo-
rului candidat supleant de pe lista formați-
unii din care face parte consilierul exclus, 
deși urma să aibă loc turul doi de scru  n 
(mandatul candidatului respec  v la funcția 
de primar nu era validat la moment, deci 
nu trebuia să fi e exclus din lista consilieri-
lor și validat altul în loc);

7)  hotărîri suplimentare de corectare, dar cu 
aceeași eroare și în hotărîrea adoptată re-
petat;

8)  hotărîri de validare a mandatelor de con-
silier, dar fără confi rmarea candidaților su-
pleanți;

9)  hotărîri remise fără anexele la ele, deși men-
ționate în textul hotărîrii și în scrisoarea de 
însoțire; anexe (liste ale candidaților suple-
anți) remise la CEC fără nicio confi rmare de 
către instanță, așa cum au fost prezentate 
de consiliile electorale de circumscripție, cu 
semnătura și ștampila acestora;

10)  hotărîri în care nu sînt confi rmați candidații 
supleanți de la toate par  dele;

11) hotărîri în care sînt confi rmați candidații 
supleanți din altă localitate;

12) hotărîri cu numele și prenumele can-
didaților greșite, denumiri de localități 
greșite;

13) instanța de judecată validează mandatul 
primarului ales din turul al doilea de scru-
 n și, totodată, exclude persoana respec-
 vă din lista consilierilor, deși ea nu fi gura 

pe această listă, ci pe lista candidaților su-
pleanți;

14) instanța de judecată nu examinează cere-
rile de renunțare la mandatul de consilier 
a aleșilor locali, cărora le-au fost validate 
mandatele de primar.

Relevăm că aceste erori se repetă de la scru  n 
la scru  n, fără a fi  înlăturate.

Atribuirea mandatelor de ales local de către Co-
misia Electorală Centrală

Atribuirea mandatului de ales local genera-
tă de încetarea înainte de termen a mandatului 
de consilier local defi nește competența și modul 
prin care Comisia Electorală Centrală desemnează 
candidații supleanți în funcțiile de consilier local 
în locul persoanelor ale căror mandate au încetat 
înainte de termen. 

Potrivit prevederilor Codului electoral, în cazul 
în care mandatul de consilier aparținînd unui par-
 d, altei organizații social-poli  ce sau unui bloc 

electoral devine vacant înainte de termen, acest 
mandat se atribuie unuia dintre candidații suple-
anți ai formațiunii respec  ve, în ordinea includerii 
acestora în listă. 

Mandatele se atribuie candidaților supleanți 
de către Comisia Electorală Centrală în baza urmă-
toarelor documente electorale: 

-  decizia consiliului raional, orășenesc (mu-
nicipal), de sector, sătesc (comunal) privind 
ridicarea înainte de termen a mandatului și 
declararea lui vacantă;

-  declarația candidatului supleant privind 
consimțămîntul acestuia de a ac  va în ca-
litate de consilier în consiliul respec  v;

-  declarația candidatului supleant, căruia i se 
cuvine atribuirea mandatului de consilier, 
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în cazul refuzării de către acesta a manda-
tului în consiliul respec  v;

-  cer  fi catul primăriei prin care se confi rmă 
afl area peste hotarele țării a candidatului 
suple ant, căruia urma să i se atribuie man-
datul de consilier.

La această fază a ac  vității electorale unele 
consilii locale con  nuă să aplice o prac  că dero-
gatorie de la procedurile consacrate, prezen  nd 
Comisiei Electorale Centrale propuneri de atribui-
re a noilor mandate fără a ține cont de prevederi-
le legislației electorale. Printre aceste încălcări se 
numără:

1)  Încălcarea termenelor legale de înlăturare 
a stărilor de incompa  bilitate

Alesul local nu respectă prevederile art. 8 
alin.(1) din Legea privind statutul alesului lo-
cal1, care îl obligă să înlăture starea de incom-
pa  bilitate în termen de 30 de zile de la apariția 
acesteia, de asemenea, se încalcă prevederile 
art. 84 alin. (2) din Legea privind administrația 
publică locală2 în ceea ce privește incompa  bi-
litatea deținerii concomitente a mandatului de 
consilier și al celui de primar, consiliul în acest 
caz este obligat să înlăture starea de incompa-
 bilitate.

De la alegerile locale generale pînă în prezent 
au fost iden  fi cate 54 de cazuri3 unde primarii nu 
și-au înlăturat starea de incompa  bilitate cu func-
ția de consilier în consiliul local. Numai după so-
licitări insistente ale Comisiei Electorale Centrale 
în 48 de cazuri starea de incompa  bilitate a fost 
soluționată.

De menționat că în toată această perioadă de 
incompa  bilitate a aleșilor locali, Ofi ciile teritori-
ale ale Cancelariei de Stat nu au intervenit pen-
tru soluționarea cazurilor de incompa  bilitate așa 
cum obligă prevederile art. 8 din Legea privind 
statutul alesului local3.

2)  Tergiversarea remiterii deciziilor adoptate 
de consiliul local

Deși termenul legal de înlăturare a stării de 
incompa  bilitate în majoritatea cazurilor s-a res-
pectat de către consiliile locale, deciziile adoptate 
de acestea au fost expediate la Comisia Electorală 
Centrală doar peste cîteva luni (avem înregistra-
te cazuri cînd deciziile au fost adoptate de către 
consiliul local în luna iulie 2011, dar la Comisie 
s-au expediat în luna mar  e, aprilie 2012). Acest 
fapt demonstrează despre ac  vitatea nesa  sfă-
cătoare a secretarilor consiliilor locale, care, po-
trivit prevederilor art.39 alin.(1) lit.g) din Legea 
nr.436/28.12.2006 privind administrația publică 
locală, sînt obligați să comunice și să remită, în 
termen de 5 zile, dacă legea nu prevede al  el, au-
torităților și persoanelor interesate actele emise 
de consiliul local sau de primar.

3)  Prezentarea incompletă a setului de docu-
mente

Unele consilii locale, contrar cerințelor pct. 25 
din Instrucțiunea cu privire la atribuirea manda-
tului de consilier în consiliile raionale, orășeneș   
(municipale), de sector și săteș   (comunale), ex-
pediază Comisiei Electorale Centrale setul incom-
plet de documente pentru atribuirea mandatului 
de consilier (lipsesc demersurile, deciziile, decla-
rațiile candidaților supleanți etc.).

Doar după intervențiile repetate ale Comisiei 
Electorale Centrale, documentele lipsă sînt pre-
zentate de consiliile locale. Deși autorităților lo-
cale le-a fost explicată procedura de prezentare 
a documentelor către Comisie, situația în această 
privință rămîne nesoluționată. 

________________________________________________

1 Legea nr.768/02.02.2000 privind statutul alesului local, 
art.8. - (1) Alesul local care se află în unul din cazurile de 
incompatibilitate prevăzute la art.7 din prezenta lege va 
demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut 
sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la 
apariţia incompatibilităţii. 
(2) În cazul în care consilierul, preşedintele, vicepreşedintele 
raionului, viceprimarul nu respectă prevederile privind 
încetarea incompatibilităţii, consiliul din care acesta 
face parte sau care l-a ales va decide, la şedinţa imediat 
următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, 
iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea 
mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, 
la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la 
sesizarea Comisiei Naţionale de Integritate. 
(3) Primarul, în cazul cînd se află într-o stare de incompatibilitate 
prevăzută de lege, este revocat din funcţie fără efectuarea 
unui referendum local, în baza hotărîrii judecătoreşti 
definitive. Procedura de revocare este iniţiată de către oficiul 
teritorial al Cancelariei de Stat, din proprie iniţiativă sau la 
cererea persoanelor interesate, inclusiv la sesizarea Comisiei 
Naţionale de Integritate.
2 Legea nr.436/28.12.2006 privind administraţia publică 
locală, art.84 alin.(2) - Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte 
al raionului, de primar şi viceprimar sînt incompatibile cu 
calitatea de consilier.

________________________________________________

3 A se vedea www.cec.md, rubrica “Comunicate de presă”.
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4) Întocmirea incorectă a documentelor
În majoritatea cazurilor, consiliile locale perfec-

tează deciziile de ridicare înainte de termen a man-
datului alesului local fără a arăta corect în clauza de 
adoptare temeiul legal pentru ridicarea mandatu-
lui (în unele cazuri se face referire chiar și la norme 
inexistente). Deseori partea decisivă a deciziei este 
întocmită fără respectarea cerințelor elementare 
ale legislației (în unele cazuri se ia act de cererea 
de demisie a alesului local, în alte cazuri se ridică 
mandatul fără a declara locul vacant etc.), or preve-
derile legale sînt specifi ce pentru fi ecare caz4.

5) Ridicarea mandatului de ales local înainte 
de termen pentru lipsa nemo  vată de la trei șe-
dințe consecu  ve ale consiliului

Rămîne a fi  o problemă ridicarea înainte de 
termen a mandatului de consilier invocîndu-se 
absența fără mo  ve întemeiate a consilierului de 
la trei ședințe consecu  ve ale consiliului, ceea ce 
contravine art. 24 din Legea nr.436-XVI din 28 de-
cembrie 2006 privind administrația publică locală 
(în acest context, Comisia Electorală Centrală re-
mite materialele spre reexaminare consiliilor lo-
cale cu propunerea de a abroga deciziile, întrucît 
acestea contravin legislației în vigoare).

De menționat că mo  vul unor as  el de acțiuni ale 
consiliilor locale servește prezența în art. 5 alin. (2) lit. 
a) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statu-
tul alesului local a temeiului pentru ridicarea manda-
tului absența fără mo  ve întemeiate de la 3 ședințe 
consecu  ve ale consiliului sau ale comisiei din care 
face parte. Acest fapt este cauzat de lipsa de armoni-
zare a legislației conexe cu Legea nr. 436/2006.

6) Completarea vacanțelor mandatelor de 
consilier de către consiliile locale. 

Unele consilii își asumă atribuirea mandatelor 
de consilier în locul Comisiei Electorale Centrale, 
completează singuri vacanța mandatelor, din rîndul 
candidaților supleanți, fără a transmite documentele 
spre examinare Comisiei Electorale Centrale. Drept 
rezultat, deciziile emise cu par  ciparea consilierilor 
respec  vi pot fi  lovite de nulitate, întrucît la adop-
tarea lor votează candidații supleanți, care au fost 
incluși în componența consiliilor contrar legislației în 
vigoare (de exemplu, un consiliu a omis să transmită 
documentele necesare Comisiei Electorale Centrale, 
pentru ca aceasta să atribuie mandatele de consilier 
candidaților supleanți, ci a atribuit singur două man-
date, și as  el doi candidați supleanți au par  cipat la 
luarea deciziilor consiliului local din luna iulie 2011).

Concluzii și recomandări
Deși procesul de atribuire a mandatelor aleși-

lor locali cunoaște o dezvoltare con  nuă, autorită-
țile locale și instanțele judecătoreș   nu întotdeau-
na aplică legislația electorală la atribuirea manda-
telor de consilier local cu maximă diligență. 

Drept urmare a celor analizate, în opinia noas-
tră, este oportun să se întreprindă un șir de măsuri 
pentru responsabilizarea autorităților implicate în 
acest proces:

1.  De explicat consiliilor electorale de circum-
scripție atribuțiile după totalizarea alegeri-
lor, în special acțiunile pe care trebuie să le 
întreprindă la prima ședință de convocare 
a consiliului local pentru cons  tuire legală.

2.  De organizat întruniri cu judecătorii, pen-
tru a scoate în evidență erorile admise, în 
scopul înlăturării acestora pe viitor.

3.  De explicat autorităților administrației 
publice locale că actele adoptate cu votul 
consilierilor afl ați în stare de incompa  bi-
litate după expirarea termenului legal5 sînt 
lovite de nulitate.

________________________________________________

4 Potrivit prevederilor art.24 din Legea nr.436 din 28.12.2006 
privind administraţia publică locală, Încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier 
(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de:
a) încălcare de către consilier a Cons  tuţiei, fapt confi rmat 
prin hotărîre judecătorească defi ni  vă; 
b) incompa  bilitate a funcţiei;
c) intrare în vigoare a sen  nţei de condamnare la privaţiune de libertate 
sau a sen  nţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier; 
d) demisie. 
(2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în 
instanţa de contencios administra  v. 
(3) În caz de deces al consilierului, mandatul acestuia se 
declară vacant de consiliul respec  v. 
(4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu 
privire la ridicarea lui în condiţiile alin.(1) a fost adusă la 
cunoş  nţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea 
deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din 
momentul adoptării deciziei.

________________________________________________

5 Potrivit prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr.436 din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consilierul 
poate fi  prezent la şedinţa consiliului, însă nu par  cipă la 
adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui confl ict de 
interese, atunci cînd: 
c) se afl ă în situaţie de incompa  bilitate, conform prezentei 
legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompa  bilitatea 
durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei. 
(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor 
alin.(1) pot fi  declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa 
de contencios administra  v.
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4.  De reamin  t consiliilor locale că secretarul 
consiliului este obligat potrivit prevederi-
lor art. 39 din Legea nr. 436/2006 să remită 
deciziile consiliilor locale în termen de 5 
zile de la adoptare autorităților interesate 
(CEC), iar tergiversarea remiterii acestor 
acte este inadmisibilă.

5.  A informa autoritățile locale despre nece-
sitatea expedierii către Comisia Electorală 
Centrală a întregului set de acte6 necesare 
atribuirii noilor mandate de consilier.

6.  De elaborat și de remis autorităților locale 
un set de documente-model ce țin de atri-
buirea mandatului de consilier.

7.  De adus la cunoș  nță autorităților admi-
nistrației publice locale avizul consulta  v 
comun CAE nr. 93 din 28 februarie 2008 
al Comisiei pentru administrația publică, 
ecologie și dezvoltarea teritoriului și Co-

 misiei juridice pentru numiri și imunități 
 ale Parlamentului, unde se explică despre 

inadmisibilitatea ridicării mandatelor aleși-
lor locali pe mo  vul absenței nemo  vate a 
consilierului de la trei ședințe consecu  ve 
ale consiliului local.

8.  De reamin  t consiliilor locale că atribuirea 
mandatelor de consilier nu intră în compe-
tența lor, aceasta este o atribuție dis  nctă a 
Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, 
de informat consiliile locale că deciziile adop-
tate cu votul candidaților supleanți ale căror 
mandate nu au fost validate de instanța de 
judecată sau nu au fost atribuite de Comisia 
Electorală Centrală sînt lovite de nulitate.

Considerăm că aceste recomandări ar trebui 
să fi e prevăzute în programul de instruire elaborat 
de Comisia Electorală Centrală.

________________________________________________

6 A se vedea pct.25 din Instrucțiunea cu privire la atribuirea 
mandatului de consilier în consiliile raionale, orășeneș   
(municipale), de sector și săteș   (comunale), aprobată prin 
hotărîrea CEC nr.384 din 12.12.2006.
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Ion Pirojuc, consultant superior,

Direcţia informatizare

În ul  mul  mp observăm o creștere progresi-
vă a numărului de u  lizatori ai noilor tehnologii 
informaționale, se diversifi că și modul de conec-
tare la internet, aceasta realizîndu-se cu ajutorul 
unui calculator, notebook, tabletei IPad sau al 
unui telefon mobil (smartphone). Și tehnologiile 
informaționale electorale nu stau pe loc, tot mai 
multe țări din lume implementează registre elec-
tronice ale alegătorilor, introduc tehnologii noi în 
procesul electoral sau folosesc votul electronic.

Există mai multe  puri de sisteme prevăzute 
pentru votarea alegătorilor și numărarea voturilor 
în formă electronică, de la sisteme unde tehnica 
se folosește în proporție de 100% și pînă la moda-
lități în care par  cipă și omul, ca de exemplu:

I-Vo  ngul – este votarea prin internet unde 
alegătorul votează și voturile se numără fără in-
tervenția membrilor biroului electoral;

Votarea prin SMS – este cazul cînd alegătorul 
votează prin intermediul unui telefon și voturile se 
numără fără intervenția membrilor biroului elec-
toral;

Votarea semielectronică – cînd alegătorul vo-
tează pe bule  nul de hîr  e, dar voturile sînt numă-
rate fi e de mașină, fi e se folosește urna cu scanner, 
folosindu-se cartele perforate sau alte metode;

Sistemul de vot cu înregistrare directă – este 
de colectare, prin furnizarea de componente me-

canice sau electroop  ce (de obicei butoane sau 
ecran tac  l), ce pot fi  u  lizate de către alegător. 
Se obțin informații despre voturile colectate pe 
suporturi speciale. După vot datele se păstrează 
într-un tabel stocat pe un suport portabil și pot fi  
de asemenea imprimate.

De exemplu, Marea Britanie, SUA și Estonia 
deja folosesc votul electronic la alegerile de di-
ferite  puri, începînd cu cele locale pînă la parla-
mentare. Cel mai mare eveniment poli  c în cadrul 
caruia s-a folosit votarea online au fost alegerile 
parlamentare estoniene din anul 2011 unde și-au 
exprimat votul prin internet 140 846 de alegători, 
ceea ce cons  tuie 24,5 % din totalul de alegători 
par  cipanți la votare. 

Avantajele folosirii tehnologiilor informaționale 
noi în procesul electoral

Societatea noastră se afl ă într-o permanentă 
schimbare, iar același lucru se în  mplă și cu ino-
vațiile tehnice și ș  ințifi ce. Tehnologiile informați-
onale moderne au infl uențat într-un deceniu viața 
statelor industrializate într-o măsură în care auto-
mobilului i-au trebuit 50 de ani. Calculatorul și-a 
lăsat amprenta nu numai asupra unei părți a vieții 
noastre, ci se manifestă în toate domeniile aces-
teia. Forma comunicațiilor, ritmul de viață și mun-
ca, ba chiar și mediul înconjurător s-a modifi cat 
datorită acestei inovații. Azi nu se vorbește în za-
dar despre așa-numita „societate informațională” 
și aceasta este considerată o comunitate al cărei 
bun esențial – informațiile – s-au dezvoltat în mod 
con  nuu. Acei care, în cadrul societății informațio-
nale, din diferite mo  ve sînt rupți de informații, se 
confruntă deja cu mari probleme, fi ind în mod clar 
dezavantajați. 

Și acum să vedem avantajele folosirii tehnolo-
giilor informaționale noi în procesele electorale:

1.  Scade prețul desfășurării alegerilor – Nu 
se mai  paresc bule  ne de vot, procese-
verbale de totalizare, rapoarte, nu mai este 
necesar ca membrii birourilor să se depla-
seze personal la consiliul electoral să aducă 
procesele-verbale, ele pot fi  trimise online 
economisind  mp, resurse umane.

2.  Crește transparența – Odată cu folosirea 

NECESITATEA  UTILIZĂRII  NOILOR  TEHNOLOGII  INFORMAŢIONALE 
ÎN  PROCESUL  ELECTORAL
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votului electronic sau a registrelor elec-
tronice ale alegătorilor crește transparența 
procesului electoral, dîndu-se posibilitatea 
afi șării în  mp real a prezenței alegătorilor la 
urnele de vot. Trimiterea rezultatelor scru  -
nului în format electronic permite afi șarea 
rapidă a rezultatelor scru  nului pe pagina 
web a autorității electorale și posibilitatea 
afi șării rezultatelor pe secții de votare.

3.  Votarea mul  plă – Votul electronic și re-
gistrele electronice ale alegătorilor reduc 
la zero posibilitatea de votare mul  plă.

4.  Resurse umane reduse – Odată cu infor-
ma  zarea proceselor electorale poate fi  
scăzut și numărul de membri ai birourilor 
electorale. 

Dezavantajele folosirii tehnologiilor informațio-
nale noi în procesul electoral

Sistemele informaționale folosite în procesele 
electorale prac  c nu au dezavantaje, dar ele pot 
provoca riscuri ca, de exemplu: 

1.  Riscul de atac asupra sistemului poate duce 
la anularea alegerilor și stabilirea unei noi 
date a alegerilor.

2. Dependența de anumiți factori ca, de exem-
plu: furnizorul de internet – care în cazul 
unei căderi de rețea poate limita accesul 
web, sau necesitatea frecventă de mente-
nanță și întreținere a sistemului de compo-
nente al calculatorului: modem, server etc. 

3. Cunoașterea limitată și insufi cientă a tehno-
logiilor informaționale și folosirea lor redusă 
la secțiile de votare, consiliile electorale. 

Situația actuală pentru CEC este favorabilă în 
vederea realizării unui sistem informațional care 
ar ușura munca funcționarilor electorali, ar redu-
ce posibilitatea votării repetate și ar oferi multe 
alte facilități.

Comisia Electorală Centrală a elaborat și pro-
movat proiectul de lege privind Concepția Siste-
mului informațional automa  zat de stat „Alegeri” 
și la data 15 mai 2008 de către parlament a fost 
adoptată Legea nr.101 cu privire la Concepția Sis-
temului informațional automa  zat de stat „Ale-
geri”. Din acel moment CEC a început lucrul în ve-
derea elaborării unui sistem informațional ce va 
permite informa  zarea tuturor proceselor electo-
rale, inclusiv crearea registrului electronic al ale-
gătorilor.

În vara anului 2010 a fost achiziționat serverul 
Comisiei, pentru care a fost amenajată, conform 
standardelor, o încăpere în subsolul clădirii CEC, 
și instalat împreună cu toate componentele adi-
ționale.

În anul 2011 au fost demarate mai multe 
proiecte pentru îmbunătățirea și perfecționarea 
automa  zării procesului electoral, unele dintre 
acestea fi ind o con  nuare a celor testate în ca-
drul scru  nelor din 2009 și 2010, luînd la bază 
concluziile și recomandările respec  ve. Deci la 
moment, CEC dispune de un sistem informați-
onal care permite automa  zarea următoarelor 
procese:

1.  Posibilitatea programului de a crea  pul 
alegerilor (parlamentare, referendum, lo-
cale generale sau locale noi)

2.  Înregistrarea circumscripțiilor, localităților 
și secțiilor de votare.

3.  Introducerea concurenților electorali.
4.  Generarea automată a bule  nelor de vot.
5.  Trimiterea online a datelor privind prezen-

ța la urne a alegătorilor.
6.  Trimiterea online a proceselor-verbale ale 

birourilor electorale.

1.  Posibilitatea programului de a crea  pul 
alegerilor (parlamentare, referendum, lo-
cale generale sau locale noi)

-  În funcție de  pul alegerilor care se des-
fășoară în țară, sistemul permite crearea 
unor anumite  puri de scru  n, fi indcă în-
tre alegerile parlamentare, cele locale ge-
nerale și locale noi există diferențe mari. La 
alegerile locale noi, de exemplu, în fi ecare 
secție de votare se votează pe baza a cel 
puțin 3 bule  ne de vot diferite (pentru pri-
marul localității, consilierii locali și cei ra-
ionali), deci la s  rșitul votării se întocmesc 
3 procese-verbale de totalizare a rezul-
tatelor. Toate aceste funcționalități oferă 
posibilitatea ca pentru fi ecare localitate 
să se introducă candidații anume din acea 
localitate, să se transmită și totalizeze re-
zultatele votării. În cadrul alegerilor locale 
generale se creează în jur de 2700 bule  -
ne de vot diferite, pe cînd pentru alegerile 
parlamentare sau referendumul național 
se creează doar un bule  n de vot pentru 
toate localitățile țării.
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2.  Înregistrarea circumscripțiilor, localități-
lor și secțiilor de votare

Se înregistrează circumscripțiile, localitățile 
secțiile de votare cons  tuite în baza circumscrip-
țiilor, localităților, secțiilor anterioare, precum și 
cele nou-formate. Se pot cons  tui, de asemenea, 
secții de votare speciale pe lîngă spitale, sanatorii, 
maternități, precum și pe lîngă alte ins  tuții soci-
ale. În perspec  vă, se preconizează crearea posi-
bilității de a vota prin intermediul SIAS “Alegeri” 
pentru cetățenii afl ați peste hotare. 

3. Introducerea concurenților electorali
Se înregistrează electronic candidații la funcți-

ile de primar, consilier local, consilier raional, con-
silier municipal. La înregistrarea formațiunilor po-
li  ce în calitate de concurenți electorali, în sistem 
au fost introduse datele candidaților de pe listele 
lor, ceea ce a permis generarea automată a bule  -
nelor de vot și listelor candidaților. 

4. Generarea automată a bule  nelor de vot
Generarea automată a bule  nelor este posibilă 

după ce se obțin circumscrip  ile localităților, secți-

ilor de votare și după ce concurenții electorali sînt 
introduși în sistem. Avantaj semnifi ca  v prin care se 
obține economie de  mp și muncă de birou redusă. 

5.  Trimiterea prezenței la urne a alegătorilor 
și a proceselor-verbale ale birourilor elec-
torale

- Trimiterea online a prezenței la urne, a re-
zultatului scru  nului și informarea popula-
ției în  mp u  l măresc transparența proce-
sului electoral și îi ridică credibilitatea.

- Trimiterea online a proceselor verbale per-
mite afl area mai rapidă a rezultatelor.

- Trimiterea online a proceselor-verbale 
micșorează numărul de erori; un proces-
verbal ce conține greșeli nu poate fi  trimis 
folosind sistemul.

În concluzie putem spune că într-o eră a informa-
 zării zilnice a populației, folosirea unei tehnologii 

informaționale de ul  mă oră este extrem de nece-
sară, cu marile ei avantaje: economie de fonduri alo-
cate, economie de  mp, transparență, eliminarea 
erorilor mecanice, dar și cu micile ei dezavantaje.
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Corneliu Pasat, consultant superior,

Secţia educaţie civică, training-uri și secretariat

 Cursuri internaționale de instruire de  p 
BRIDGE și schimb regional de experiență 
în domeniul instruirii electorale

Crearea Resurselor pentru îmbunătățirea 
Democrației, Guvernării și Alegerilor (BRIDGE) 
reprezintă un program internațional de dezvol-
tare profesională pentru pregă  rea formatori-
lor și a specialiș  lor. Seminarele BRIDGE, la fel 
ca și alte evenimente de acest  p, organizate 
și desfășurate inclusiv în Republica Moldova, 
prezintă un interes deosebit pentru funcționa-
rii electorali, precum 
și pentru alți subiecți 
implicați în procesul 
electoral. Ele contri-
buie la dezvoltarea 
ap  tudinilor și capa-
cităților profesionale 
ale par  cipanților la 
procesul electoral 
prin u  lizarea unor 
metode speciale 
care se bazează pe 
ac  vitatea în grup și 
încurajează manifes-
tarea ac  vă în cadrul 

atelierului de lucru, expunerea liberă a ideilor 
și viziunilor asupra temelor abordate, formula-
rea propriilor soluții privind problemele iden-
 fi cate.

În perioada septembrie 2011 – mar  e 2012, 
reprezentanții CEC au par  cipat la 5 cursuri 
BRIDGE, care fac parte dintr-o serie de seminare 
organizate de către PNUD, în colaborare cu IFES 
și alte ins  tuții din țările gazdă. Drept par  cipanți 
au fost reprezentanți ai autorităților electorale și 
ai ofi ciilor PNUD și IFES din statele membre ale 
Comunității Statelor Independente și ai statelor 
din Europa. 

Pe lîngă familiarizarea par  cipanților cu di-
ferite aspecte ale procesului electoral, a  t prin 
prisma celor mai bune prac  ci și cerințe inter-
naționale, cît și prin schimbul de experiență cu 
statele din regiune, cursurile și-au propus să fa-
ciliteze și să îmbunătățească colaborarea dintre 
autoritățile electorale din diferite state, dintre 
autoritățile electorale și reprezentanții PNUD. 
Un alt obiec  v a fost introducerea metodologi-
ei și conceptului de organizare a instruirii de  p 
BRIDGE în cît mai multe state și mărirea bazei de 
formatori în regiune.

Primul seminar a avut loc în perioada 10-17 
septembrie 2011, la Așhabad, Turkmenistan și a 
avut ca temă „Sisteme electorale”. La organizarea 
seminarului a par  cipat și PNUD Turkmenistan. 

Text îngrijit de Corneliu Pasat,
Consultant superior, Secţia educaţie civică, training-uri și secretariat

EVENIMENTE INTERNAŢIONALE LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANŢII CEC
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În total, au fost pre-
zente 26 de persoane din 
6 țări (Republica Moldova, 
Tadjikistan, Turkmenistan, 
Kîrgîztan și Uzbekistan). 
Comisia Electorală Centra-
lă din Republica Moldova a 
fost reprezentată de către 
secretarul CEC, Andrei Vo-
len  r. Seminarul a fost con-
dus de către Na  a Kashaka-
shvili și George Sharabid-
ze (experți independenți, 
Georgia). 

Pe durata cursului, par-
 cipanții au fost familiari-

zați cu diferite  puri de sis-
teme electorale, prin u  lizarea diferitor metode 
de predare, inclusiv simularea procedurii de vo-
tare și de numărare a voturilor. A fost efectuat 
un studiu compara  v al elementelor sistemelor 
electorale (dimensiunea circumscripției electo-
rale, formula de numărare a voturilor, structura 
bule  nului de vot) și au fost iden  fi cate avanta-
jele și dezavantajele fi ecărui sistem. De aseme-
nea, par  cipanții au discutat studii de caz din 
diferite state, au analizat care sînt factorii, princi-
piile și procedura pentru selectarea unui anumit 
 p de sistem.

În perioada 3-7 octombrie 2011, consultan-
tul principal al Direcției juridice și relații cu pu-
blicul din cadrul Aparatului CEC, Bârsa Ludmila, 
a par  cipat la un seminar BRIDGE cu tema „Ad-
ministrarea alegerilor. Planifi carea strategică și 
fi nanciară”. Evenimentul s-a desfășurat în capita-
la Republicii Ungare, Budapesta, fi ind organizat 
și susținut de către Asociația Ofi cialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO). 

La seminar au par  cipat funcționari ai autori-
tăților electorale din statele membre ale ACEEEO 
(Armenia, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Le-
tonia, Lituania, Macedonia, România, Slovenia, 
Serbia și Republica Moldova).

Scopul acestui seminar a fost de a le face cu-
noscute funcționarilor electorali principalele as-
pecte ce țin de procesul de administrare a alege-
rilor, modul de planifi care strategică și fi nancia-
ră. În cadrul atelierelor de lucru au fost abordate, 
studiate și discutate teme ce vizează: standarde-
le, principiile și tehnicile de ges  onare a proce-

sului electoral, factorii responsabili de planifi ca-
re, scopul și rolul elaborării unui plan strategic, 
importanța și impactul planifi cării fi nanciare a 
procesului electoral, costurile electorale și trans-
parența procedurilor de achiziții publice,  purile 
de structuri organizaționale, s  lurile de ges  o-
nare, codul de conduită, comunicarea efi cientă; 
elaborarea calendarului electoral, priori  zarea 
ac  vităților desfășurate, iden  fi carea și amelio-
rarea confl ictelor de personal etc. 

Seminarul a oferit o posibilitate în plus de a 
cunoaște și exersa modalități de elaborare a pla-
nurilor strategice, planifi care, es  mare și repar-
 zare a surselor fi nanciare în procesul electoral, 

op  mizarea ac  vităților desfășurate prin priori  -
zarea acestora și planifi carea efi cientă a  mpului 
de lucru necesar pentru îndeplinirea lor.

Un alt seminar BRIDGE organizat cu concursul 
ACEEEO a avut ca temă „Instruirea formatorilor” 
(TTF) și s-a desfășurat în perioada 20 noiembrie – 
3 decembrie 2011, la Budapesta, Republica Unga-
ră. El reprezintă o noutate pentru Europa Centrală 
și de Est și are ca obiec  v consolidarea capacității 
statelor din regiune de a organiza de sine stătător 
as  el de cursuri.

Toți cei 21 de par  cipanți au terminat cursul 
cu succes și au fost cer  fi cați în calitate de for-
matori BRIDGE semi-acreditați. Pe parcursul ate-
lierului, ei au avut posibilitatea de a studia con-
ținutul cursului, metodologia de predare BRIDGE 
și, totodată, au prac  cat abilități de facilitare. 
Par  cipanții au prezentat planuri privind dezvol-
tarea cursurilor de  p BRIDGE în țările lor de ori-
gine. Totodată, ei au iden  fi cat o listă de teme 
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ce prezintă interes major pentru ei și care a fost 
propusă pentru următoarele cursuri regionale.

Echipa de formatori a fost cons  tuită din Ross 
A  rill (Comisia Electorală din Australia), el fi ind 
unul dintre fondatorii cursului BRIDGE, Arpine 
Galfayan (expert independent, Armenia) și Anna 
Solyom (secretariatul ACEEEO).

În perioada 13-17 februarie 2012, o delegație 
din partea Comisiei Electorală Centrale a par  ci-
pat la un seminarul BRIDGE cu tema „Dimensi-
unea de gen în alegeri”. Evenimentul s-a desfă-
șurat la Tbilisi (Georgia), fi ind organizat în cola-
borare cu Comisia Electorală Centrală a Georgiei. 
Acest modul este important pentru CEC din RM, 
în contextul realizării anga-
jamentului comisiei expus 
în planul său strategic.

La curs au par  cipat 33 
persoane, funcționari ai au-
torităților electorale și ai 
reprezentanțelor PNUD din 
circa 13 țări: Georgia, Ka-
zahstan, Republica Kîrgîză, 
Tadjikistan, Turkmenistan, 
Ucraina, Albania, Armenia, 
România, Serbia, Munte-
negru, Slovacia. Republica 
Moldova a fost reprezenta-
tă de vicepreședintele CEC, 
Ștefan Urîtu, șeful apara-
tului CEC, Mariana Musta-
ță și reprezentantul PNUD 
Moldova, Veaceslav Palade. 
Par  cipanții au fost repar-

 zați în două grupe, în confor-
mitate cu limba de lucru aleasă 
(engleza sau rusa). Fiecare grup 
a fost condus de cîte o echipă de 
facilitatori, alcătuită fi ecare din 4 
persoane. 

Consultantul superior în Sec-
ția alegeri și referendumuri a 
Aparatului CEC, Corneliu Pasat, 
a par  cipat în calitate de forma-
tor, as  el avînd posibilitatea de 
a acumula experiența necesară 
pentru a trece de la categoria 
de facilitator de  p „workshop” 
la cea de facilitator cu drept de 
acreditare. Corneliu Pasat s-a 
deplasat la Tbilisi cu o săptămînă 

mai devreme și, împreună cu ceilalți facilitatori, 
au pregă  t agenda, ac  vitățile și materialele ne-
cesare pentru buna organizare și desfășurare a 
seminarului. În urma seminarului, trei formatori 
semi-acreditați (din Georgia și Armenia) au pri-
mit acreditarea completă.

Atunci cînd vorbim despre balanța de gen și 
alegeri ne referim nu doar la par  ciparea în egală 
măsură a femeilor și bărbaților în calitate de can-
didați, dar și în calitate de alegători și funcționari 
electorali. În cadrul seminarului, par  cipanții au 
avut posibilitatea să se familiarizeze cu teme, 
precum: principiile de bază ale dimensiunii gen-
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der; standardele internaționale în domeniu; ci-
clul electoral și ac  vitățile în care trebuie ținut 
cont de aspectul gender; principalele probleme 
de gen în alegeri; reprezentarea femeilor în par-
lament; rolul cotelor și a sistemelor electorale în 
asigurarea egalității de șanse între femei și băr-
bați pentru accederea la funcții elec  ve; par  -
dele poli  ce și înaintarea femeilor în calitate de 
candidați la alegeri; infl uența diferitor  puri de 
înregistrare a alegătorilor asupra par  cipării fe-
meilor la alegeri etc. 

Pe lîngă informația prezentată de formatori și 
ac  vitățile prac  ce desfășurate, par  cipanții au 
avut posibilitatea să facă schimb de experiență 
privind prac  ca propriilor țări în acest domeniu. 
În fi nal par  cipanților le-a fost propus să elabo-
reze obiec  ve strategice și acțiuni care ulterior 
să fi e propuse colegilor pentru a fi  incluse în pla-
nurile lor strategice sau în planurile anuale de 
ac  vitate ale ins  tuțiilor reprezentate. 

Principalele scopuri 
ale seminarului au fost 
de a explica par  cipan-
ților care este legătura 
dintre diferite procese 
electorale și aspectul 
gender, conș  en  zarea 
de către par  cipanți a 
existenței problemelor 
de gender în alegeri și 
a necesității soluționării 
lor, care sînt ins  tuțiile 
ce pot juca un rol sem-
nifi ca  v în soluționarea 
acestor probleme și 
care sînt mecanismele 
pentru realizarea aces-
tui obiec  v.

În perioada 25-31 mar  e 2012, secretarul Co-
misiei Electorale Centrale, Andrei Volen  r, și șefa 
Secției alegeri și referendumuri din cadrul Apara-
tului CEC, Angela Caraman, au par  cipat la un se-
minar BRIDGE cu tema „Structura managementului 
electoral și accesul la procesele electorale”. Eve-
nimentul a avut loc la Bucureș   (România), fi ind 
organizat în colaborare cu Autoritatea Electorală 
Permanentă din România. La seminar au par  cipat 
funcționari ai autorităților electorale din Armenia, 
Albania, Georgia, Muntenegru, Republica Kîrgîză, 
Republica Moldova, România, Serbia și Ucraina. 

Scopul seminarului a fost de a face cunoscu-
te funcționarilor electorali principalele aspecte 
ce țin de managementul electoral,  purile de 
autorități electorale și interdependența aces-
tora, principiile electorale și  purile de subiecți 
electorali. În cadrul atelierelor de lucru, par  ci-
panții au pus în discuție teme ce vizează: func-
țiile autorităților electorale, autoritățile electo-
rale centrale și cooperarea lor cu alte structuri 
de stat, principiile de organizare a ac  vității au-
torităților electorale, cadrul de organizare a ale-
gerilor și standardele internaționale, asigurarea 
accesului la procesul electoral pentru toți par  -
cipanții în alegeri, categorii specifi ce de alegă-
tori – bariere și soluții, iden  fi carea și ameliora-
rea problemelor privind asigurarea dreptului de 
a alege și de a fi  ales pentru anumite categorii 
de alegători etc. 

Pe parcursul a 5 zile, par  cipanții, repar  zați 
în grupuri mici, au abordat subiecte sensibile ce 

țin de accesul la procesul electoral pentru diver-
se categorii de alegători, au efectuat un schimb 
de experiență în baza prac  cilor din țările ce le 
reprezintă, și-au aprofundat cunoș  nțele în do-
meniul strategiilor de acces la procesele electo-
rale și cultura ins  tuțională. 

De asemenea, funcționarii prezenți la semi-
nar au luat cunoș  nță de diverse  puri de auto-
rități electorale, în baza unor studii de caz, fi ind 
evidențiate punctele forte și aspectele proble-
ma  ce cu referire la un model sau altul. Ulterior, 
au elaborat un model op  m de structură ins  -
tuțională de administrare a alegerilor, în compa-
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rație cu autoritățile electorale din țările lor și au 
iden  fi cat aspectele ce necesită a fi  îmbunătățite 
la nivel local. 

Seminarul a oferit posibilitatea de a cunoaște 
mai multe puncte de vedere și eventuale riscuri re-
feritoare la implementarea unor prac  ci de acces 
pentru diverse categorii de alegători, inclusiv în-
registrarea alegătorilor. În 
această ordine de idei, evi-
dențiem modulul privind 
iden  fi carea barierelor și 
posibilele strategii de ac-
ces, dat fi ind la odinea de 
zi una dintre preocupările 
Comisiei Electorale Cen-
trale din Republica Mol-
dova ce ține de ex  nde-
rea accesului la procesele 
electorale pentru cetățenii 
plecați peste hotarele țării 
și posibilitatea implemen-
tării votului la distanță.

La data de 16 decembrie 2011, consultan-
tul superior în Secția alegeri și referendumuri a 
Aparatului CEC, Corneliu Pasat, a par  cipat la un 
atelier de lucru cu tema „Instruirea funcționari-
lor electorali: lecții învățate”, desfășurat la Kiev 
(Ucraina). La eveniment au mai par  cipat direc-
torul de țară al IFES Moldova, Steven Gray, și di-
rectorul adjunct de țară IFES Moldova, Pavel Ca-
bacenco, reprezen  nd ins  tuția cu cel mai mare 
aport în dezvoltarea procesului de instruire a 
funcționarilor electorali din Republica Moldova. 
Au venit și reprezentanți ai IFES Ucraina și ai Co-
misiilor Electorale Centrale din Ucraina, Bosnia și 
Herțegovina. 

Evenimentul a fost organizat și fi nanțat de că-
tre IFES Ucraina, în contextul încercării Comisiei 
Electorale Centrale din această țară de a trece 
de la instruirea tradițională la cea modernă, ac  -
vă. Scopul principal al ac  vității a fost realizarea 
schimbului de experiență dintre autoritățile elec-
torale în vederea perfecționării procesului de in-
struire a funcționarilor electorali.

În prima parte a zilei, reprezentanții CEC 
Ucraina au vorbit despre organizarea instruirii în 
prezent și care sînt tendințele de viitor. Experții 
IFES Moldova au susținut o prezentare despre 
diferențele dintre modelul tradițional și cel ac-
 v de instruire și care sînt benefi ciile celui de-

al doilea. Reprezentanții CEC Moldova, Bosnia și 
Herțegovina s-au axat pe propria experiență în 
domeniul instruirii – provocările și lecțiile învăța-
te în procesul de trecere la modelul de instruire 
pentru adulți.

În a doua parte a zilei, par  cipanții din par-
tea IFES Moldova, CEC Moldova și Bosnia și Her-

țegovina au discutat despre ins  tuționalizarea 
instruirii funcționarilor electorali: argumente 
„pro” și „contra” creării unui centru de instruire; 
colaborarea cu subiecții internaționali și dona-
torii; modalitățile de instruire a unui grup mare 
de traineri și ofi ciali electorali într-un termen re-
strîns; potențialul instruirii la distanță (online); 
provocările cu care s-au confruntat CEC Moldova 
și Bosnia și Herțegovina în încercarea de a ins  -
tuționaliza procesul de instruire etc. 

După fi ecare sesiune au fost acordate între-
bări/răspunsuri, as  el fi ind creat un spectru larg 
de discuții între par  cipanți. Experiența Repu-
blicii Moldova în ceea ce privește organizarea și 
desfășurarea instruirii pentru funcționarii electo-
rali a trezit un interes major din partea par  ci-
panților. În special a fost apreciat efortul nostru 
de a crea Centrul de Instruire Con  nuă în Dome-
niul Electoral. 

Cu asistența IFES Moldova au fost pregă  te 
CD-uri pe care sînt prezentate toate materialele 
de instruire elaborate de CEC pentru evenimen-
tele electorale din 2009, 2010 și 2011. Aceste 
CD-uri au fost repar  zate tuturor par  cipanților.

Organizarea și desfășurarea unor alegeri libe-
re și corecte, care să se bucure de încrederea ce-
tățenilor, reprezintă un obiec  v important pen-
tru autoritățile electorale. Una dintre principale-
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le precondiții pentru a  ngerea acestui obiec  v 
este cons  tuirea unor autorități electorale pro-
fesioniste, care să ac  veze în conformitate cu le-
gislația în vigoare. Prin urmare, trebuie creat un 
sistem de instruire, evaluare și cer  fi care profe-
sionist, con  nuu, planifi cat, care să fi e în perma-
nență perfecționat. Instruirea trebuie să aibă un 
caracter complex, u  lizînd metode interac  ve de 
predare pentru adulți, cu aplicarea principiului 
„învățare prin prac  că”.

Toți par  cipanții au remarcat faptul că o in-
struire calita  vă necesită, înainte de toate, re-
surse (fi nanciare, umane, logis  ce etc.), care, 
din păcate, astăzi sînt acordate insufi cient din 
partea statului. Alte provocări majore ce țin de 
organizarea instruirii sînt: inexistența unui sis-
tem efi cient de recrutare și remunerare a ofi ci-
alilor electorali; lipsa unor programe de instrui-
re (curriculum) aprobate din  mp;  mp limitat 
pentru instruirea organizată în perioada electo-
rală; înaintarea în autoritățile electorale a unor 
persoane neinstruite sau fără experiență; exis-
tența riscului ca persoanele instruite anterior să 
nu fi e înaintate în autoritățile electorale sau să 
fi e schimbate pe parcursul campaniei electorale; 
instabilitatea poli  că și modifi carea frecventă a 
legislației electorale.

Unele dintre aceste provocări pot fi  soluționa-
te prin ins  tuirea unei structurii specializate, pe 
lîngă autoritatea electorală, cu un grad înalt de 
independență (așa cum este Centrul de Instrui-
re Con  nuă în Domeniul Electoral din Republica 
Moldova) sau cel puțin crearea unei subdiviziuni 
în cadrul aparatului autorității care se va ocupa 
de instruire. Celelalte ches  uni pot fi  soluționate 
prin dialog și o colaborare con  nuă între auto-
ritatea electorală, ins  tuțiile statului, partenerii 
străini și cei internaționali.

Chiar dacă Ucraina este mai mare ca terito-
riu, populație, număr de autorități electorale și 
funcționari electorali (circa 500.000), iar Bosnia 
și Herțegovina este o democrație  nără, exis-
tă totuși foarte multe asemănări între procesul 
electoral din Republica Moldova și aceste state. 
Prin urmare, trebuie con  nuată cooperarea în 
vederea îmbunătățirii modalităților de instruire 
și soluționarea problemelor cu care ne confrun-
tăm în prezent în acest domeniu.

Par  cipanții au decis să con  nue colaborarea 
prin contacte online, vizite și par  cipări la confe-

rințe și seminare regionale. O oportunitate apar-
te o reprezintă organizarea cursurilor de instru-
ire de  p BRIDGE. Menționăm că partea ucrai-
neană nu a par  cipat pînă la acea dată la as  el 
de cursuri, iar Moldova are cea mai mare expe-
riență din regiune, avînd și 8 facilitatori BRIDGE 
acreditați. Schimbul de experiență va fi  facilitat 
și de faptul că CEC Moldova are încheiate acor-
duri de colaborare bilaterală cu toți par  cipanții 
la eveniment, a  t cu IFES, cît și cu CEC Ucraina, 
Bosnia și Herțegovina.

 Monitorizarea alegerilor din alte state
Perioada electorală, în special ziua alegerilor, 

reprezintă una dintre cele mai importante, încor-
date și complicate etape ale procesului electoral. 
Ac  vitățile desfășurate în acest interval de  mp 
cons  tuie rezultatul tuturor eforturilor întreprin-
se de către autoritățile electorale în perioada 
dintre alegeri. Monitorizarea scru  nelor din alte 
state este unul dintre principalele instrumente 
internaționale pentru familiarizarea cu experien-
ța electorală a altor țări și pentru îmbunătățirea 
prac  cii și legislației electorale naționale. Prin 
urmare, ca în fi ecare an, Comisia Electorală Cen-
trală a planifi cat și a dat curs invitațiilor privind 
par  ciparea la as  el de ac  vități.

As  el, în perioada 2-6 decembrie 2011, mem-
brul Comisiei Electorale Centrale, Vasile Ga  on, 
și consultantul Direcției juridice și relații cu publi-
cul din cadrul Aparatului CEC, Stanislav Bondari, 
au par  cipat în calitate de experți electorali in-
ternaționali la monitorizarea alegerilor deputați-
lor în Duma de Stat a Adunării Federale, care au 
avut loc la 4 decembrie curent în Federația Rusă.

Pe durata deplasării, delegația a avut între-
vederi cu ofi ciali ai organelor electorale de dife-
rite nivele din Federația Rusă, pe parcursul că-
rora s-au discutat mai multe aspecte legate de 
organizarea și desfășurarea alegerilor. Totodată, 
reprezentanții CEC au avut posibilitatea să ia cu-
noș  nță de modul de organizare a alegerilor și 
cadrul legisla  v electoral, inclusiv prin studierea 
literaturii de specialitate, oferită de către CEC a 
Federației Ruse.

La 4 decembrie 2011 delegația a monitorizat 
alegerile în secțiile de votare din raioanele No-
voghireevo și Perovo ale circumscripției admi-
nistra  ve „Est” a Moscovei. A doua zi, la sediul 
Comisiei Electorale Centrale, au fost prezentate 

8210_Buletin_nr_8.indd   528210_Buletin_nr_8.indd   52 28.08.2012   13:09:3628.08.2012   13:09:36



53BULETIN  INFORMATIV  NR. 8BULETIN  INFORMATIV  NR. 8

informații despre rezultatele preliminare ale ale-
gerilor din 4 decembrie 2011.

La data de 4 mar  e 2012 în Federația Rusă au 
avut loc și alegerile prezidențiale. În acest context, 
delegația CEC, cons  tuită din membrul Comisiei 
Electorale Centrale, Alexandru Simionov, și consul-
tantul Secției educație civică, training-uri și secreta-
riat din cadrul Aparatului CEC, Cris  na Angheli, au 
par  cipat în perioada 2-5 mar  e 2012, în calitate 
de observatori internaționali, la scru  nul sus-men-
ționat. 

Pe data de 3 mar  e curent, dl Vladimir Ciurov, 
președintele CEC din Federația Rusă, a prezentat 
corpului diploma  c și observatorilor internațio-
nali Centrul informațional al CEC  „ALEGERI-2012”, 
care a funcționat în zilele de 4 și 5 mar  e 2012. 
Sarcina principală a Centrului a fost de a vizuali-
za informații privind mersul votării, rata de par-
 cipare și rezultatele preliminare ale scru  nului. 

Toate aceste date au fost furnizate în  mp real, 
prin intermediul Sistemului Automa  zat de Stat 
„Alegeri”. În cadrul aceluiași eveniment au fost 
prezentate u  lajele tehnice moderne folosite în 
procesul de votare: mașini de vot electronice, sca-
nere op  ce pentru numărarea automa  zată a bu-
le  nelor de vot (urne electronice) etc.

 Președintele CEC din FR a susținut și o confe-
rință de presă, unde a vorbit despre toate ac  vi-
tățile întreprinse de Comisia Electorală Centrală 
pentru organizarea alegerilor prezidențiale din 
4 mar  e 2012. Președintele s-a referit la numărul 
total al secțiilor de votare deschise pentru acest 
scru  n, numărul alegători-
lor incluși în listele electo-
rale, numărul bule  nelor 
de vot  părite și semnele 
de protecție ale acestora, 
numărul observatorilor 
naționali și internaționali 
acreditați pentru monito-
rizarea alegerilor, numărul 
mijloacelor de informare 
în masă și a jurnaliș  lor 
acreditați pentru refl ecta-
rea prezidențialelor, nu-
mărul contestațiilor de-
puse la CEC etc. În aceeași 
zi, în incinta CEC a avut loc 
Ziua Ușilor Deschise a „Sis-
temului automa  zat de 

stat „Alegeri”, unde a fost prezentată evoluția și 
funcționarea acestui sistem care a început să fi e 
implementat în anul 1995.

Ulterior, au avut loc întrevederi bilaterale între 
președintele CEC din FR și delegațiile autorităților 
electorale din alte state. Delegația CEC din RM a 
discutat despre Registrul electronic al alegătorilor, 
sondajele de opinie publică și cele de  p exit-poll. 
De asemenea, a fost abordat subiectul organiză-
rii unei eventuale vizite a reprezentaților CEC din 
RM în Federația Rusă pentru studierea detaliată 
a modului de implementare a noilor tehnologii în 
procesul de organizare și desfășurare a alegerilor, 
partea rusă declarîndu-și deschiderea pentru co-
operare.

În prima jumătate a zilei de 4 mar  e curent, 
reprezentanții CEC au vizitat Comisia Electora-
lă orășenească Moscova, unde s-au familiari-
zat cu funcționarea sistemului electronic „WEB 
ВЫБОРЫ 2012” și au vizionat în regim online 
mersul votării în toate secțiile de votare, cu ex-
cepția celor deschise peste hotare. La acest scru-
 n, CEC din FR a instalat în toate cele peste 90000 

de secții de votare deschise pe teritoriul țării cîte 
două camere video care au permis transmiterea 
și vizualizarea mersului votării în regim online. 
Acest experiment a fost desfășurat pentru prima 
dată în Federația Rusă. Pe parcursul aceleiași zile, 
au fost vizitate secțiile de votare nr. 164, 201, 
202, 208 și 212 din or. Moscova, iar reprezen-
tanții CEC au avut posibilitatea să discute despre 
principalele aspecte privind desfășurarea votării 
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cu președinții secțiilor de votare. Menționăm că 
în toate secțiile vizitate de delegația CEC din RM 
votarea a decurs fără incidente.

După închiderea secțiilor de votare, în incinta 
Centrului Informațional al CEC  „ALEGERI-2012” 
a avut loc prezentarea datelor preliminare pri-
vind rezultatele alegerilor prezidențiale în unele 
en  tăți ale Federației Ruse, către ora 21.00 fi ind 
procesate 14% din numărul total de procese-ver-
bale ale comisiilor electorale teritoriale.

În dimineața zilei de 5 mar  e 2012, observa-
torii internaționali Alexandru Simionov și Cris  na 
Angheli au asistat la conferința de presă desfășu-
rată de Comisia Electorală Centrală din Federația 
Rusă privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
prezidențiale din 4 mar  e curent. Datele prelimi-
nare prezentate de conducerea Comisiei au fost 
furnizate de Sistemul Automa  zat de Stat „Ale-
geri”. Ulterior, Misiunea de observatori a CSI a 
prezentat Declarația cu privire la monitorizarea 
pregă  rii și desfășurării alegerilor prezidențiale în 
Federația Rusă din 4 mar  e 2012.

În aceeași zi, observatorul internațional, Cris-
 na Angheli, a avut o întrevedere cu conducăto-

rul Centrului de Instruire și Tehnologii Electora-
le pe lîngă CEC din Federația Rusă, Alexandru V. 
Ivancenko. Discuțiile s-au referit la modalitățile 
de instruire a membrilor comisiilor electorale 
teritoriale, sarcinile de bază ale Centrului de In-
struire și campania de informare a alegătorilor 
pentru alegerile prezidențiale din 4 mar  e 2012.

La invitația CEC a Republicii Armenia, o de-
legație din partea ins  tuției noastre în compo-

nența a două persoane, și anume membrul CEC, 
Svetlana Guțu, și consultant superior în Direcția 
juridică și relații cu publicul din cadrul Aparatului 
CEC, Nastas Ruslan, s-au deplasat la Erevan pen-
tru a observa alegerile Adunării Naționale, care 
au avut loc la 6 mai 2012. 

Imediat ajunși la locul des  nației, reprezen-
tanții Comisiei Electorale Centrale au avut în-
trevederi a  t cu conducerea Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Armenia, cît și cu delegații 
din țările bal  ce și ale CSI, în cadrul cărora părți-
le au făcut schimb de informații despre diverse-
le aspecte ce țin de experiența lor în domeniul 
electoral, cum ar fi : 
întocmirea și actualizarea listelor electo-

rale;
votarea persoanelor cu dizabilități;
fi nanțarea campaniilor electorale, inclusiv 

a par  delor poli  ce;
votarea prin internet cu bule  nul de iden-

 tate în formă de card cu chip electronic;
procedura de contestare a acțiunilor con-

curenților electorali și autorităților electo-
rale;

modalitățile de cons  tuire, înaintarea 
candidaturilor și funcționarea autorități-
lor electorale;

procedura desfășurării alegerilor în cadrul 
sistemului electoral mixt (majo  tar/pro-
porțional).

În ziua alegerilor, delegația CEC a vizitat mai 
multe secții de votare, rezultatele preliminare 
fi indu-le aduse la cunoș  nță nemijlocit la sediul 

CEC. Este de remarcat faptul că 
în Armenia, ca și în alte țări, nu 
se folosesc cabine de vot. Vo-
tarea se efectuează la mese la 
care spațiul pentru fi ecare ale-
gător este îngrădit cu o placă de 
carton, în acest fel amenajarea 
locului unde se votează se face 
cu bani puțini și, totodată, se ga-
rantează transparența și faptul 
că nu se poate fotografi a/fi lma 
la masă. 

În ceea ce privește votarea 
cetățenilor afl ați peste hotare, 
în Armenia s-au stabilit restricții 
în cazul acestei categorii. Potri-
vit ul  melor modifi cări ale Con-
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s  tuției Armeniei, este permisă obținerea dublei 
cetățenii și din această cauză numărul cetățenilor 
afl ați cu trai permanent peste hotare a crescut 
considerabil, depășind cu mult numărul celor din 
țară (după cum ș  m, armenii de-a lungul istoriei 
și-au părăsit locurile de origine). 

Menționăm în concluzie că vizita delegației 
noastre a consolidat relațiile dintre structurile 
electorale centrale ale Republicii Moldova și Ar-
menia, precum și din cadrul țărilor membre ale 
ACEEEO și CSI, iar schimbul de experiență a fost 
unul u  l, luînd în considerare necesitatea îmbu-
nătățirii permanente a cadrului legal și ul  mele 
iniția  ve legisla  ve (votarea prin corespondență, 
introducerea sistemului electoral mixt proporțio-
nal/majoritar).

  Par  ciparea la reuniuni, conferințe inter-
naționale

Pe parcursul ul  milor ani, numărul de eveni-
mente ce vizează colaborarea electorală regio-
nală a crescut simțitor a  t din punct de vedere 
can  ta  v, cît și calita  v. Întrevederile sînt mult 
mai bine planifi cate, organizate și desfășurate. 
A  ngerea acestui obiec  v a fost posibil datori-
tă ins  tuționalizării relațiilor dintre autoritățile 
electorale centrale din regiune. 

Reuniunile organizate în cadrul acestor pro-
iecte sînt foarte importante pentru dezvoltarea 
relațiilor Comisiei Electorale Centrale din Repu-
blica Moldova cu colegii săi din autoritățile omo-
loage și pentru crearea unei pla  orme favorabile 

pentru discuții. Pe lîngă faptul că CEC benefi ci-
ază de prac  ca electorală a unor state ce au o 
dezvoltare a procesului electoral similară celei 
din Republica Moldova, la întrevederi par  cipă 
și experți internaționali, care, la rîndul lor, oferă 
aprecieri cu privire la standardele internaționa-
le în domeniul electoral și ne prezintă cele mai 
bune prac  ci în materie electorală. Schimbul de 
experiență în domeniul electoral ajută CEC-ul să 
soluționeze unele probleme din domeniul elec-
toral și să îmbunătățească prac  ca și legislația 
electorală din Republica Moldova.

Unul dintre documentele ce stă la baza co-
operării statelor din regiunea Europa de Est și 
Asia Centrală este Protocolul par  cipanților la 
prima reuniune a reprezentanților ins  tuțiilor 
electorale, organizată la Sighnaghi, Georgia, în 
perioada 9-11 februarie 2011. Protocolul a fost 
semnat de către autoritățile electorale centrale 
din: Republica Belarus, Bosnia și Herțegovina, 
Republica Bulgară, Georgia, Republica Letonă, 
Republica Lituania, Republica Macedonia, Româ-
nia, Republica Slovenia, Ucraina. El presupune 
consolidarea cooperării regionale dintre autori-
tățile electorale, promovarea relațiilor personale 
și profesionale dintre autoritățile electorale și în-
curajarea relațiilor mul  laterale dintre autorită-
țile electorale centrale din regiune.

Printre ac  vitățile menționate în protocol 
sînt: iden  fi carea punctelor tari și slabe ale au-
torităților electorale; pregă  rea proiectelor co-
mune și colaborarea pentru implementarea lor, 
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cu suportul donatorilor externi; organizarea mi-
siunilor comune de observare a alegerilor; orga-
nizarea deplasărilor pentru studierea prac  cilor 
diferitor state; colaborarea prin intermediul or-
ganizațiilor internaționale; împărtășirea soluți-
ilor inovatoare pentru problemele și provocările 
comune; desfășurarea instruirilor comune pen-
tru ofi cialii electorali din regiune etc.

În fi nalul documentului a fost luată decizia de 
a invita la următoarele ac  vități și reprezentanții 
altor state: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Croa-
ția, Republica Cehă, Estonia, Republica Ungară, 
Kazahstan, Republica Kîrgîză, Republica Moldo-
va, Muntenegru, Polonia, Federația Rusă, Serbia, 
Slovacia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 

Delegația CEC din RM nu a avut posibilitatea 
de a se deplasa la evenimentul sus-menționat, 
deoarece în acea perioadă se terminase man-
datul comisiei și avea loc procedura de numire 
a noii comisii. Documentul a fost semnat de că-
tre Președintele Comisiei Electorale Centrale, dr. 
Iurie Ciocan, la 12 mar  e 2012 după par  cipa-
rea la cea de-a doua reuniune a reprezentanți-
lor autorităților electorale – „Schimb regional de 
experiență”, care s-a desfășurat la Batumi, Geor-
gia. Evenimentul a fost organizat în perioada 
9-10 februarie 2012 de către Comisia Electorală 
Centrală din Georgia în colaborare cu Fundația 
Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) și 
Comisia Electorală Supremă din Adjara.

În cadrul ac  vității, reprezentanții autorități-
lor electorale au discutat despre experiența ale-
gerilor desfășurate pe parcursul anului 2011, dar 
și despre planifi carea următoarelor scru  ne. Tot-
odată, au fost discutate și unele aspecte specifi ce 
legate de buna organizare a procesului electoral. 
Dr. Iurie Ciocan a fost invitat să facă o prezen-

tare despre experiența CEC 
din RM în organizarea cam-
paniilor de educație civică și 
informare a alegătorilor pe 
parcursul anilor 2009-2011.

„Facilitarea parteneriatu-
lui es  c” reprezintă un pro-
gram comun al Consiliului Eu-
ropei și Uniunii Europene care 
are drept benefi ciari urmă-
toarele state: Armenia, Azer-
baidjan, Belarus, Georgia, Re-
publica Moldova, Ucraina. Di-
mensiunea electorală a pro-

iectului – „Susținerea standardelor electorale, în 
special în perioadele pre-electorale” – are drept 
scop aducerea procesului electoral în conformita-
te cu standardele electorale. Obiec  vele specifi ce 
ale proiectului sînt: acordarea suportului autori-
tăților electorale pentru o mai bună îndeplinire a 
sarcinilor sale; îmbunătățirea capacității ONG-lor 
naționale de a monitoriza alegerile și de a acorda 
o cri  că construc  vă procesului electoral; respon-
sabilizarea alegătorilor privind rolul lor în desfășu-
rarea unor alegeri democra  ce și creșterea ratei 
de par  cipare; aducerea în concordanță a legisla-
ției electorale naționale cu standardele europene 
(în special Codul Bunelor Prac  ci în Materie Elec-
torală); respectarea libertății mass-media în peri-
oada electorală și a accesului tutor candidaților la 
mijloacele de informare în masă. 

  Ac  vitățile proiectului includ: revizuirea 
legislației electorale cu comisiile electora-
le centrale, parlamentul, ministerele com-
petente și dacă va fi  necesar cu par  dele 
poli  ce, în special prin prisma evaluărilor 
oferite de către Comisia de la Veneția; 
instruirea ofi cialilor electorali și a obser-
vatorilor; producerea materialelor de in-
struire și informa  ve în limbile de stat ale 
țărilor par  cipante; colaborarea cu mass-
media în domeniul electoral.

Colaborarea CEC din RM în cadrul acestui 
proiect a fost inițiată la 13 mai 2011, cînd repre-
zentanții CEC au efectuat o vizită de lucru la Vie-
na (Republica Austria) pentru a par  cipa la prima 
ședință de coordonare a programului, care a avut 
ca obiec  v discutarea eventualelor ac  vități și 
domenii de interes pentru țările benefi ciare. S-a 
luat decizia de a organiza o serie de conferințe 
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pe temele alese de către statele par  cipante. 
Menționăm că aproape toate cheltuielile legate 
de desfășurarea evenimentelor sînt acoperite de 
către Consiliul Europei. Primele trei reuniuni au 
avut loc în toamna anului 2011 la Chișinău.

Prima reuniune din anul 2012 a fost organiza-
tă în perioada 26-27 mar  e 2012 la Kiev, Ucraina, 
și a fost desfășurată sub genericul „Înregistrarea 
alegătorilor și listele electorale”. Evenimentul a 
atras reprezentanți ai Comisiei Electorale Centra-
le din Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, 
reprezentanți ai Comisiei de la Veneția (Consiliul 
Europei) și deputați din Parlamentul Ucrainei. 
Din partea CEC din RM au par  cipat președinte-
le Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, 
și doi reprezentanți ai Direcției informa  zare a 
Aparatului CEC. 

Discuțiile s-au axat pe experiența statelor 
par  cipante în ac  vitățile ce țin de întocmirea și 
actualizarea listelor electorale, crearea registru-
lui electronic al alegătorilor, îmbunătățirea trans-
parenței și încrederii cetățenilor în autoritățile 
electorale și implicit în procesul de verifi care a 
listelor electorale prin intermediul internetului. 

În cadrul întrunirii, dr. Iurie Ciocan a făcut o 
prezentare a situației și perspec  velor privind 
procesul de întocmire și actualizare a listelor 
electorale în Republica Moldova, menționînd că 
în ul  mii ani, datorită iniția  velor întreprinse de 
CEC și ac  vităților comune cu autoritățile publi-
ce locale, s-au înregistrat progrese în ceea ce pri-
vește calitatea listelor electorale. De asemenea, 
a punctat în linii generale strategia privind listele 
electorale, subliniind că în fi nal se va trece de la 
întocmirea listelor pe hîr  e, care este o compe-

tență a primăriei, la alcătuirea 
și actualizarea listelor în format 
electronic (Registrul alegători-
lor), principalul responsabil fi -
ind Comisia Electorală Centrală. 
În felul acesta operațiile legate 
de liste vor fi  automa  zate, în 
consecință benefi ciile în urma 
acestui proces vor fi  cunoscute 
sub formă de economie a resur-
selor naturale și sporire a cali-
tății și transparenței.

În ul  ma zi Comisia Electo-
rală Centrală a Ucrainei a orga-
nizat pentru par  cipanți o ex-
cursie la sediul său unde a făcut 

o demonstrație a modului de funcționare a Re-
gistrului de Stat al Alegătorilor din Ucraina. Mai 
jos prezentăm o scurtă informație în acest sens.

Experiența Ucrainei privind întocmirea și ac-
tualizarea listelor electorale

Ucraina u  lizează din 29 septembrie 2009 
un registru automa  zat al alegătorilor care este 
denumit Registrul de Stat al Alegătorilor. În total 
sînt înregistrați aproxima  v 36 mil. de alegători. 
Întreținerea registrului este asigurată de circa 
2660 de persoane: 
2541 de operatori care introduc datele 

despre alegători;
84 de operatori care administrează date-

le;
35 de manageri ai registrului.
 Actualizarea datelor din registru se face 

permanent. Ins  tuțiile implicate în această ac  -
vitate sînt: Ministerul Afacerilor Interne; Minis-
terul Jus  ției; Serviciul de Stat al Penitenciarelor 
din Ucraina; Ministerul Apărării; judecătoriile ra-
ionale/orășeneș  ; ins  tuțiile speciale de eviden-
ță a cetățenilor fără domiciliu; Ministerul Sănătă-
ții; Ministerul Afacerilor Externe.

Par  ciparea la as  el de evenimente și reali-
zarea schimbului de experiență cu alte state care 
u  lizează registre electronice ale alegătorilor sînt 
binevenite pentru reprezentanții CEC a Republicii 
Moldova, deoarece listele electorale reprezintă 
una dintre principalele preocupări în cadrul proce-
sului electoral, iar ins  tuția noastră lucrează asupra 
implementării Registrului Electronic al Alegătorilor.

În perioada imediat următoare, în cadrul Fa-
cilității Parteneriatului Es  c, Consiliul Europei a 
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fi nanțat par  ciparea delegației CEC la cea de-a 
noua conferință europeană a organizațiilor care 
administrează alegerile – Soluții noi în alegeri, 
care a fost organizată în colaborare cu Parlamen-
tul Republicii Estonia, în perioada 4-5 iunie cu-
rent la Tallinn. Din partea Comisiei au par  cipat 
secretarul CEC, Andrei Volen  r, șeful interimar al 
Direcției informa  zare, Ion Pirojuc, și consultan-
tul superior în Secția alegeri și referendumuri, 
Serghei Iațco. 

La eveniment au par  cipat circa 100 de persoa-
ne, reprezentanți ai 23 de autorități electorale din 
Armenia, Austria, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și 
Herțegovina, Estonia, Georgia, Germania, Republi-
ca Kazahstan, Lituania, Mexic, Republica Moldova, 
Olanda, Norvegia, Federația Rusă, Slovenia, Spania, 
Suedia, Elveția, Tunisia, Ucraina, Marea Britanie și 
delegați ai ins  tuțiilor internaționale și ai altor or-
ganizații (OSCE/ODIHR, Interna  onal IDEA (Suedia), 
ACE: The Electoral Knowledge Network, Everyone 
Counts Inc., E-Vo  ng.CC – Competence Center for 
Electronic Vo  ng and Par  cipa  on, OSCE Ucraina, 
SCYTL Company, Consiliul Europei, Comisia de la 
Veneția.

 Conferința a fost structurată pe trei sesiuni 
de lucru divizate în subteme. După prezentarea 
discursurilor țărilor ce au a  ns anumite perfor-
manțe, par  cipanții au fost divizați în ateliere de 
lucru.
Prima sesiune - Lista electronică a alegăto-

rilor și registrele alegătorilor – noile tehno-
logii care facilitează înregistrarea – avan-
taje și provocări, cu următoarele ateliere: 

 accesul la datele din listele electorale;

 acuratețea întocmirii listelor și posibilita-
tea de actualizare permanentă a datelor;

 autorități responsabile de listele electora-
le electronice.

Reprezentanții Austriei au vorbit despre ex-
periența lor privind înregistrarea alegătorilor, în 
baza înregistrării electronice a reședinței cetățe-
nilor. Listele sînt stocate în serverul autorităților 
publice locale, care în mod obligatoriu sînt trans-
mise, de două ori pe an, pentru verifi care Minis-
terului Afacerilor Interne, care, la rîndul său, le 
compară cu datele din registrul creat în baza re-
gistrului populației. Din cauza că cetățenilor nu 
le este atribuit un număr unic (de  pul IDNP), nu 
este posibilă generarea listelor electorale în mod 
automat.

În Federația Rusă, listele sînt actualizate de 
către o structură specializată a administrațiilor 
publice locale. Din 2005 a început implemen-
tarea Registrului de stat al alegătorilor, creat în 
baza registrului de stat al populației și a altor re-
gistre. Actualizarea informației are loc automat, 
o dată în zi, pe trepte (din localitate spre serverul 
din Moscova), în ambele direcții. La ul  mul scru-
 n, a fost testată și verifi carea online a cetățeni-

lor, însă procedura de înregistrare pe site a fost 
puțin complicată.

Estonia a inițiat crearea registrului electronic 
a alegătorilor în anul 1999. Registrul este pregă  t 
și menținut de Ministerul de Interne, în colabo-
rare cu o fi rmă privată. Ca și în Republica Moldo-
va, cu 30 de zile înainte de scru  n se generează și 
se  păresc listele electorale, apoi sînt distribuite 
birourilor electorale.
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Anterior în Albania, datorită migrației ridica-
te a cetățenilor, inclusiv în interiorul țării, listele 
electorale erau incomplete. Cetățenii își schim-
bau permanent domiciliul, iar deseori ei nu se 
adresau primăriei pentru a-și schimba înregis-
trarea, din cauza procedurii complicate. Este de 
menționat că la acel moment nu exista niciun 
registru al populației. Ulterior, cu suportul do-
natorilor externi străini, ei au creat baze de date 
centralizate pentru toată populația, au digitalizat 
toate registrele civile, au atribuit fi ecărui cetă-
țean un număr unic și au creat registrul adrese-
lor. Toate acestea au permis generarea automată 
a listelor electorale. 

Delegația Moldovei a par  cipat la atelierul de 
lucru cu tema „Accesul la datele din listele electo-
rale”, în cadrul căruia s-a discutat despre:  purile 
de date ce pot fi  afi șate pe internet și care nu pot 
fi  afi șate; ce drept prevalează - cel de a vota sau 
cel de a păstra caracterul personal al datelor. Pă-
rerile s-au divizat, de exemplu, Azerbaidjanul afi -
șează toate datele despre toți alegătorii pe pagina 
web și, respec  v, orice alegător poate să verifi ce 
datele oricărui alt alegător. În Georgia fi ecare ale-
gător poate să-și verifi ce doar datele proprii, in-
clusiv online, iar în Ucraina orice alegător își poate 
verifi ca datele sale doar pe lista  părită.
U  lizarea noilor tehnologii pentru instrui-

rea ofi cialilor electorali și a observatorilor, 
care a avut următoarele ateliere: 

 instruirea membrilor autorităților electo-
rale;

 programe de instruire pentru observatorii 
acreditați;

 educația electorală a alegătorilor.
În Lituania, a fost creat un curs electronic, 

interac  v, disponibil pe pagina web a Comisi-
ei Electorale Centrale și orice doritor poate să-l 
completeze, ce conține text, imagini și materiale 
video. După studierea materialelor, par  cipanții 
sînt evaluați printr-un test. Deși inițial cursul a 
fost pregă  t pentru instruirea membrilor birou-
rilor electorale, ulterior el a putut fi  u  lizat și de 
către observatori sau oricare alt cetățean. Esto-
nia de asemenea a creat un curs online, dispo-
nibil tuturor. În cadrul aceleiași sesiuni, expertul 
independent în alegeri din Spania, Adolfo Caiuzo, 
a făcut o prezentare cursurilor de  p BRIDGE.
Combaterea fraudelor electorale și secu-

rizarea votării electronice, care a avut ur-
mătoarele ateliere: 

 verifi carea votării prin internet;
 monitorizarea votării electronice – noi po-

sibilități și provocări;
 alte aspecte – numărarea voturilor și to-

talizarea rezultatelor, u  lizarea monitori-
zării video (a  t de către autoritățile elec-
torale, cît și de către observatori).

Prac  ca Estoniei în ceea ce privește verifi -
carea votării online a fost prezentată de către 
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colaboratorul Centrului de Tehnologii și Progra-
me, Sven Heiberg, care a menționat că la ul  mul 
scru  n 25% din alegători au votat prin interme-
diul internetului, credibilitatea în ac  vitatea or-
ganelor electorale fi ind la un nivel înalt.

În Norvegia votarea electronică este aplicabilă 
doar în 10 % din secțiile de votare cons  tuite în 
țară, iar 5% din voturile acordate prin acest sistem 
sînt renumărate manual. Acest lucru are loc pen-
tru a nu crea dubii privind corec  tudinea rezulta-
telor alegerilor pe țară și pentru a crește treptat 
încrederea cetățenilor în votarea electronică.

Federația Rusă încă nu a u  lizat votarea prin 
internet, dar din plin folosește dispozi  ve de sca-
nare a bule  nului de vot, ce sînt instalate la ur-
nele de vot. În total, cu as  el de u  laje au fost 
echipate 5155 secții de votare din 83 de regiuni. 
Totodată, în 7 regiuni, se u  lizează mașini pentru 
votarea electronică, ce  păresc opțiunea alegă-
torului pe hîr  e, fapt ce permite renumărarea 
voturilor. 

După conferință, statele membre la progra-
mul „Facilitatea Parteneriatului Es  c” au par  -
cipat la cea de-a patra ședință consulta  vă. În 
cadrul întrevederii, au fost discutate realizările 
proiectului în perioada 2011-2012 și au fost pla-
nifi cate următoarele ac  vități, inclusiv conferința 
care va avea loc la Tbilisi, Georgia. Urmează ca, 
pînă în luna octombrie curent, statele să aleagă 

două din cele patru teme propuse pentru urmă-
toarele conferințe.

E de menționat că relațiile CEC din RM nu se 
limitează doar la statele din regiune. As  el, în 
perioada 5-9 mar  e curent, președintele Comi-
siei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a par  -
cipat la conferința internațională „Rolul tehno-
logiilor informaționale în managementul electo-
ral”, care s-a desfășurat la Mombasa, Kenya. La 
conferință au luat parte peste 200 de delegați de 
pe con  nentul african, lumea arabă și India. În 
cadrul conferinței, președintele CEC a prezentat 
par  cipanților a  t progresele înregistrate de Re-
publica Moldova la acest capitol, cît și provocări-
le în  mpinate de către autoritățile electorale la 
implementarea tehnologiilor informaționale în 
procesul electoral.

Totodată, șeful delegației Uniunii Europene în 
Kenya, Briet Lodewijk, a remarcat în raportul său 
că Republica Moldova este un model demn de 
urmat pentru statele par  cipante la conferință, 
în ceea ce privește ajustarea prac  cilor în mate-
rie electorală la standardele europene.

Evenimentul reprezintă o acțiune comună a 
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
și Comisia Europeană, Republica Moldova fi ind 
invitată de către organizatori în calitate de exem-
plu de succes în informa  zarea procesului elec-
toral, inclusiv înregistrarea alegătorilor.
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Stanislav Bondari, consultant,

Direcţia juridică și relaţii cu publicul

Legislația electorală privind monitorizarea de că-
tre observatorii internaționali a alegerilor de-
putaților în Duma de Stat a Adunării Federale 
a Federației Ruse

În Federația Rusă procesul monitorizării ale-
gerilor deputaților în Duma de Stat a Adunării 
Federale a Federației Ruse de către observatorii 
internaționali este reglementat de tratatele in-
ternaționale la care Federația Rusă este parte, 
Legea federală nr. 51 din 18 mai 2005 „Despre 
alegerile deputaților în Duma de Stat a Adună-
rii Federale a Federației Ruse”, alte Legi federa-
le1, precum și de hotărîrile Comisiei Electorale 
Centrale a Federației Ruse „Despre explicațiile 
privind ordinea desfășurării activității și legi-
timația observatorilor internaționali în cadrul 
desfășurării alegerilor deputaților în Duma de 
Stat”.

Procedura de invitare a observatorilor inter-
naționali

Potrivit Legii federale nr. 51 din 18 mai 2005 
„Despre alegerile deputaților în Duma de Stat 
a Adunării Federale a Federației Ruse”, după 
publicarea oficială a hotărîrii privind stabilirea 
datei alegerilor deputaților în Duma de Stat a 
Adunării Federale a Federației Ruse, observa-
torii internaționali pot fi invitați de către Pre-
ședintele Federației Ruse, ambele camere ale 
Adunării Federale a Federației Ruse, Guvernul 
Federației Ruse, Comisia Electorală Centrală a 
Federației Ruse. Comisia Electorală Centrală a 
Federației Ruse are dreptul de a invita repre-
zentanți ai autorităților electorale ale altor sta-
te, precum și ai organizațiilor internaționale 
specializate în domeniul legislației electorale și 
alegerilor, protecției drepturilor cetățenilor de 
a participa la alegeri și referendumuri2.

Procedura de acreditare. Legitimația de obser-
vator internațional. Termenul desfășurării ac-
tivității de monitorizare a alegerilor

Pentru acreditarea observatorilor internați-
onali, Legea federală nr. 51 prevede prezentarea 
următoarelor documente: cererea de acreditare, 
copiile invitațiilor și ale actelor de iden  tate3. În 
temeiul documentelor prezentate, Comisia Elec-
torală Centrală a Federației Ruse eliberează ob-
servatorilor internaționali legi  mații, ce le acordă 
dreptul de a-și desfășura ac  vitatea începînd din 
ziua acreditării pînă la ziua publicării ofi ciale a re-
zultatelor alegerilor deputaților în Duma de Stat4. 
Acreditarea poate fi  retrasă în cazul încălcării de 
către observatorii internaționali a normelor și 
principiilor generale ale dreptului internațional, a 
prevederilor Legii federale nr. 51 și ale altor Legi 
federale5.

MONITORIZAREA  ALEGERILOR  DEPUTAŢILOR  ÎN  DUMA  DE  STAT 
A  ADUNĂRII  FEDERALE  A  FEDERAŢIEI  RUSE  DESFĂŞURATE 

LA  4  DECEMBRIE  2012

________________________________________________

1 Legea federală nr. 51 din 18 mai 2005 „Despre alegerile 
deputaților în Duma de Stat a Adunării Federale a Federației 
Ruse”, Capitolul 4 art. 31 punctul 2.

________________________________________________

2  Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 3
3  Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 4
4  Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 5
5  Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 11
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Desfășurarea activității de monitorizare a ale-
gerilor. Drepturile observatorilor internațio-
nali

În conformitate cu Legea federală nr. 51, ob-
servatorii internaționali își desfășoară activita-
tea de sine stătător. Activitatea observatorilor 
internaționali este asigurată financiar din con-
tul părții care i-a delegat sau din cont propriu6.

Observatorii internaționali au dreptul de a 
se întîlni cu candidați, reprezentanți ai partide-
lor politice și altor organizații obștești, observa-
tori naționali7.

Observatorii internaționali pot să își expri-
me public punctul de vedere asupra legislați-
ei electorale a Federației Ruse, organizării și 
desfășurării alegerilor deputaților în Duma de 
Stat, desfășura conferințe de presă și să trimită 
reprezentanților mijloacelor de comunicare în 
masă informații numai după încheierea votării 
pe întreg teritoriul Federației Ruse8.

Observatorii internaționali nu au dreptul de 
a-și folosi statutul pentru desfășurarea activi-
tății care nu are legătură cu montorizarea or-
ganizării și desfășurării alegerilor deputaților în 
Duma de Stat9.

Comisiile electorale, organele puterii de stat, 
alte organe de stat, organele administrației pu-
blice locale, persoanele cu funcție de răspundere 
sînt obligate să acorde observatorilor internațio-
nali ajutorul necesar în limitele competenței lor10.

Monitorizarea alegerilor deputaților în Duma 
de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse 
din 4 decembrie 2012 de către experții electo-
rali internaționali delegați de Comisia Electo-
rală Centrală a Republicii Moldova

La invitația Comisiei Electorale Centrale a 
Federației Ruse, Comisia Electorală Centrală 
a Republicii Moldova a delegat, pe perioada 
2-6 decembrie 2011, pe domnul Vasile Gaf-
ton, membrul Comisiei Electorale Centrale, și 
pe domnul Stanislav Bondari, consultant al Di-
recției juridice și relații cu publicul din cadrul 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale, să par-
ticipe în calitate de experți electorali internați-
onali în monitorizarea alegerilor deputaților în 
Duma de Stat a Adunării Federale a Federației 
Ruse, care au avut loc la 4 decembrie 201111.

La 3 decembrie 2011 delegația moldove-
nească a avut întrevederi cu președintele CEC a 
Federației Ruse, domnul V.E. Ciurov, și secreta-
rul CEC a Federației Ruse, domnul N.E. Konkin. 
În cadrul întîlnirii, s-au discutat aspecte lega-
te de certificatele pentru drept de vot ce sînt 
utilizate de catre alegători atunci cînd nu au 
posibilitate să voteze la secția lor de votare și 
despre gradul de protecție a buletinelor de vot 
aprobate de Comisia Electorală Centrală a Fe-
derației Ruse. În aceeași zi, reprezentanții CEC 
ai Republicii Moldova au participat la o masă 
rotundă, în incinta sediului Camerei de Comerț 
și Industrie a Federației Ruse, organizată cu 
ocazia lansării ediției a doua a cărții „Legislația 
electorală și alegerile în lumea contemporană”. 
Autorul cărții este V.I. Lîsenko, doctor în drept, 
jurist emerit al Federației Ruse. Lucrarea a apă-
rut sub redacția generală a președintelui CEC a 
Federației Ruse V.E. Ciurov.

La 4 decembrie 2011, delegația a participat 
la monitorizarea alegerilor în secțiile de votare 
din raioanele Novoghireevo și Perovo ale cir-
cumscripției administrative „Est” a Moscovei. 
Pe parcurs, reprezentanții CEC au avut între-
vederi cu șefii administrațiilor acestor raioa-
ne: domnii Korneev S.A. și Timofeev V.A., cu 
vicepreședintele și membrii Comisiei Electora-
le Teritoriale a raionului Perovo: doamna Șev-
țova I.B., domnii Bociarov M.P., Greciannikov 
A.S, Kiselev A.N., Molostov V.V., Fedotov V.V., 
doamnnele Rastorgueva A.V., Vasilyeva J.I., Vi-
lycinskaya E.A., Gnedina T.N., Kuzymenko G.A., 
Kuleșova V.K., Smirnova S.A. În cadrul întîlniri-
lor, reprezentanții părții ruse au menționat că 
s-a asigurat exercitarea dreptului de vot de că-
tre toate categoriile speciale de alegători (vete-
ranii de război, pensionarii, orbii, invalizii, per-
soanele internate în spitale etc.).

________________________________________________

6 Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 7
7 Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 8
8 Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 9
9 Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 10
10 Ibidem, Capitolul 4 art. 31 punctul 6

________________________________________________

11 Hotărîrea nr. 969 din 15 noiembrie 2011cu privire la 
delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la 
Moscova, Federaţia Rusă.
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După ora 20.00 (ora Moscovei), delegații 
Vasile Gafton și Stanislav Bondari s-au aflat la 
sediul Comisiei Electorale Centrale a Federației 
Ruse, unde au asistat la prezentarea informa-
țiilor privind asigurarea ordinii de drept și se-
curității publice pe parcursul întregii perioade 
electorale pentru alegerile deputaților în Duma 
de Stat (responsabili – membrul CEC a Federa-
ției Ruse, domnul Lopatin A.I., și primul adjunct 
al ministrului Afacerilor Interne al Federației 
Ruse, general-locotenentul de poliție, domnul 
Gorovoy A.V.) și cu privire la rezultatele preli-
minare ale votării (responsabil – președintele 
Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse, 
domnul Ciurov V.E.).

A doua zi, la 5 decembrie 2011, între orele 
10.00 și 13.00 (ora Moscovei), delegația noas-
tră a asistat la prezentarea informațiilor des-
pre rezultatele preliminare ale alegerilor din 
4 decembrie 2011 (responsabil – președintele 
Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse, 
domnul Ciurov V.E.), rezultatele preliminare ale 
concursului prognozelor sociologice și proiecte-
lor informaționale ale Centrului rus de învățare 
a tehnologiilor informaționale pe lîngă CEC a 
Federației Ruse în cadrul alegerilor deputaților 
în Duma de Stat a Adunării Federale (responsa-
bil – conducătorul Centrului, domnul Ivancenko 
A.V.), rezultatele preliminare ale funcționării 
„liniei verzi” (responsabili – președintele Con-

siliului Fondului Federației Ruse 
pentru alegeri libere, domnul 
Volkov V.P., și președintele Con-
siliului de coordonare a orga-
nizațiilor nonguvernamentale 
pentru protecția drepturilor 
electorale ale cetățenilor, di-
rectorul executiv al Consiliului 
Fondului Federației Ruse pen-
tru alegeri libere, domnul Bog-
danov I.V.), rezultatele prelimi-
nare ale monitorizării alegerilor 
deputaților în Duma de Stat a 
Adunării Federale de către re-
prezentanții societății civile 
(responsabili – reprezentanții 
Asociației organizațiilor neco-
merciale pentru protecția drep-
turilor electorale ale cetățenilor 

„Grajdansky kontroly”), prezentarea declarați-
ei Misiunii observatorilor din partea statelor 
membre ale CSI despre rezultatele monitoriză-
rii organizării și desfășurării alegerilor deputa-
ților în Duma de Stat a Adunării Federale din 
4 decembrie 2011 (responsabil – șeful Misiunii 
observatorilor din partea statelor membre ale 
CSI, domnul Garkun V.).

În prima zi de aflare la Moscova, delegației 
moldovenești i s-a oferit posibilitatea de a lua 
cunoștință de modul de organizare a alegeri-
lor și cadrul legislativ electoral, după cum ur-
mează: „Materiale privind modificările legis-
lației electorale ale Federației Ruse și dinami-
ca acestor modificări în raport cu campaniile 
electorale federale din anii 2007-2011” ; Ho-
tărîrea Guvernului Federației Ruse nr. 511 din 
29 iunie 2011 „Despre măsurile de acordare a 
sprijinului comisiilor electorale pentru exerci-
tarea atribuțiilor în cadrul procesului de orga-
nizare și desfășurare a alegerilor deputaților 
în Duma de Stat a Adunării Federale și alege-
rilor președintelui Federației Ruse”; Hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse 
nr. 10/97-6 din 12 mai 2011 „Despre expli-
cațiile privind ordinea desfășurării activității 
și legitimația observatorilor internaționali în 
cadrul desfășurării alegerilor deputaților în 
Duma de Stat”; „Explicațiile privind modali-
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„Recomandările comisiilor electorale ale su-
biecților Federației Ruse privind prevenirea 
și contracararea încălcărilor în domeniul pro-
ducerii și difuzării materialelor de agitație în 
perioada campaniilor electorale, altor încăl-
cări ce țin de asigurarea informațională a ale-
gerilor”; Programul de activitate a Centrului 
informațional al Comisiei Electorale Centrale 
a Federației Ruse „Alegeri-2011”, 4-5 decem-
brie 2011”; „Explicațiile privind ordinea des-
fășurării activității observatorilor internațio-
nali”.

tatea votării invalizilor în cadrul alegerilor 
deputaților în Duma de Stat”; „Manualul co-
misiei electorale a secției de votare”; Legea 
federală nr. 51 din 18 mai 2005 „Despre ale-
gerile deputaților în Duma de Stat a Adunării 
Federale a Federației Ruse”; Legea federală 
nr. 67 din 12 iunie 2002 „Despre garanțiile 
fundamentale ale drepturilor electorale și 
dreptului de participare la referendum al ce-
tățenilor Federației Ruse”; Îndrumarul „As-
pectele organizatorice și juridice ale votării 
cetățenilor Federației Ruse peste hotare”; 
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DREPTUL  ALEGĂTORILOR  LA  O  INFORMAŢIE  OBIECTIVĂ
ŞI  LIBERTATEA  MASS-MEDIEI

Libertatea presei poate fi  pozitivă sau dăunătoare.
Însă, cu certitudine, presa privată de libertate nu poate fi  decît dăunătoare. 

Albert Camus

Soarta unei ştiri depinde nu de gura care o spune, ci de urechea care o ascultă. 
William Shakespeare

Natalia Pătrunjel, consultant, Secţia Educaţie Civică, 

Training-uri și Secretariat

Mass-media joacă un rol vital în alegeri, de-
oarece informează alegătorii despre concurenți și 
evoluția campaniei electorale, precum și despre 
procesul electoral. Aceasta oferă pla  orme candi-
daților pentru comunicarea mesajelor sale, anali-
zează campania electorală, comunică punctele de 
vedere ale diferitor grupuri poli  ce și raportează 
despre cei care dețin puterea și încearcă să o cîș  -
ge din nou. Rolul și funcțiile mass-mediei sînt limi-
tate în cazul în care nu se bucură de spațiu liber 
pentru funcționare și acces la informație. Or, Con-
s  tuția Republicii Moldova garantează libertatea 
opiniei și exprimării.1 

Transmiterea informației prin intermediul 
mass-media nu este o simplă difuzare a ș  rilor, ci 
un proces complex, care include recepționarea, 
selectarea, prelucrarea datelor, asigurînd asimila-
rea lor cît mai rapidă. Conținutul materialelor de 

informare plasate în mass-media sau difuzate prin 
alte metode trebuie să fi e obiec  ve, sigure și să 
nu încalce egalitatea candidaților. Dacă această 
cerință nu se ia în considerare, atunci cu greu pu-
tem vorbi despre respectarea drepturilor electo-
rale ale cetățenilor (unii au acces la mass-media, 
alții – nu au) sau despre dreptul cetățenilor la libe-
ra exprimare (presa decide pentru cine să voteze 
alegătorii, manipulînd conș  ința acestora). 

Cons  tuția Republicii Moldova s  pulează că 
mijloacele de informare publică, de stat sau pri-
vate, sînt obligate să asigure informarea corectă 
a opiniei publice.2 Totodată, Codul electoral pre-
vede că radiodifuzorii publici acordă concurenților 
electorali  mpi de antenă gratuit, în mod echitabil 
și fără discriminare, în baza principiilor de trans-
parență și obiec  vitate.3 Codul audiovizualului 
subliniază că pentru a asigura în cadrul emisiu-
nilor informa  ve ale radiodifuzorilor respectarea 
principiilor echilibrului social-poli  c, echidistanței 
și obiec  vității, aceș  a vor plasa fi ecare ș  re ast-
fel încît informația care compune ș  rea să fi e veri-
dică, să nu fi e deformat sensul realității prin ter  -
puri de montaj, comentarii, mod de formulare sau 
 tluri, iar în cazul subiectelor ce vizează situații de 

confl ict, să se respecte principiul de informare din 
mai multe surse.4 În opinia sociologului Simona 
Ștefănescu, ș  rile trebuie să fi e imparțiale, obiec-
 ve și să nu favorizeze anumite par  de/grupuri/

persoane în detrimentul altora. Obiec  vitatea jur-
nalis  că presupune o dis  ncție clară între opinie 
și fapte, a  t prin alegerea unghiului de abordare, 
cît și prin detaliile furnizate. Prezența elementelor 
discriminatorii în cadrul reportajelor și ș  rilor re-
prezintă un prim criteriu de prezentare a realității 

________________________________________________

1 Art.32 din Cons  tuția Republicii Moldova

________________________________________________

2  Art. 34 alin. (4) din Cons  tuția Republicii Moldova
3  Art. 64 alin. (3) din Codul electoral
4  Art. 7 alin. (4) din Codul audiovizualului
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prin prisma jurnalistului, iar fi ltrarea ș  rilor și ana-
liza minimă a istoriei și contextului, de asemenea, 
vorbesc despre apărarea intereselor anumitor ac-
tori, dar nu ale publicului larg.5 

De asemenea, pentru fi ecare campanie elec-
torală Comisia Electorală Centrală elaborează 
un regulament privind refl ectarea alegerilor în 
mass-media. Acesta include reguli și principii de 
urmat în  mpul campaniei de către ins  tuțiile 
audiovizualului, presa scrisă și cea electronică. 
Regulamentul respec  v are drept scop asigura-
rea refl ectării echitabile, echilibrate și imparți-
ale a campaniei electorale în cadrul alegerilor, 
promovarea libertății de exprimare și pluralis-
mului poli  c, precum și stabilirea unor norme 
obligatorii pentru aplicarea acestor principii de 
către mass-media, pe de o parte, și concuren-
ții electorali, 
pe de altă par-
te. În campa-
nia electorală 
pentru alegeri 
parlamentare 
și referendu-
muri republi-
cane, radio-
difuzorii nați-
onali, a căror 
listă este făcu-
tă publică de 
către Consiliul 
Coordonator 
al Audiovizua-
lului în primele 
3 zile ale peri-
oadei electo-
rale, acordă gratuit concurenților electorali cîte 
5 minute de emisie la televiziune și 10 minute la 
radio în scopul expunerii programelor electora-
le și informării alegătorilor.6 De asemenea,  mpi 
de antenă se oferă fi ecărui concurent electoral 
și pentru plasarea publicității electorale. Refuzul 
de a difuza sau de a publica publicitatea electo-
rală contra plată de către ins  tuția media care 
s-a încadrat în refl ectarea campaniei electorale 

poate fi  contestat în instanța de judecată în con-
formitate cu legislația în vigoare.7 

Este de menționat că mijloacele de informa-
re în masă sînt formatori ai opiniei publice pentru 
că alegerea cetățeanului depinde de gradul lui de 
informare. Un mod de a sprijini educația alegăto-
rilor este de a le furniza informații necesare pen-
tru a înțelege natura problemelor, pla  ormele și 
programele părților, precum și caracterul candida-
ților. Ul  ma funcție se realizează prin publicitatea 
par  delor poli  ce, programele informa  ve speci-
ale și refl ectarea ș  rilor. Aceste programe trebuie 
să fi e corecte, imparțiale și să informeze într-un 
mod efi cient despre procesul de votare. În plus, 
se recomandă ca programele să fi e proiectate în 
așa fel încît să ajungă la cît mai mulți alegători, la 
publicul-țintă și grupurile minoritare, care sînt de 

obicei excluse 
din procesul 
poli  c, cum ar 
fi  minoritățile 
etnice sau re-
ligioase, feme-
ile și grupurile 
indigene. Pen-
tru a fi  corecte 
și echilibrate, 
materialele tre-
buie să prezinte 
toate părțile vi-
zate, în special 
cînd e vorba de 
subiecte con-
troversate, și să 
trateze în mod 
egal oponenții.8 

Totodată, informația se poate obține din diferite 
surse și în diferite forme: contactul cu candidații, 
dezbateri, literatură electorală, ș  ri și reporta-
je, comunicare neformală. În acest sens, Regula-
mentul privind refl ectarea campaniei electorale în 
mijloacele de informare în masă elaborat de CEC 
prevede că la organizarea dezbaterilor electora-
le, talk-show-urilor și a altor emisiuni, ins  tuțiile 

________________________________________________

5 Simona Ștefănescu, Riscurile comunicării media  ce în 
 mpul confl ictelor, Ins  tutul de Sociologie al Academiei 

Române
6  art. 641 alin. (4) din Codul electoral

________________________________________________

7 Punctul 26 din Regulamentul privind refl ectarea campaniei 
electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în 
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova
8  Fico, Sofi n, and Dragger, 2007. Fairness and defama  on in 
the repor  ng of local issues.
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mass-media asigură respectarea principiilor echi-
librului, imparțialității, responsabilității și plura-
lismului de opinii în cadrul luărilor de cuvînt ale 
concurenților electorali.9

Este de remarcat faptul că mass-media are o 
misiune semnifi ca  vă în educarea electoratului. 
Importanța educației civice prin intermediul mass-
mediei depinde de vechimea tradițiilor democra-
 ce și de experiența în alegerile pluraliste în orice 

democrație. O țară cu tradiții democra  ce vechi, 
întrerupte de o scurtă guvernare autoritară, poate 
avea nevoie de mai puține programe de educație 
a alegătorilor decît 
o țară care a fost 
ruptă mai mult 
 mp de la demo-

crație sau o țară 
cu puțină experi-
ență în pluralismul 
electoral. În acest 
sens, mass-media 
poate fi  un instru-
ment efi cient în 
promovarea edu-
cației alegătorilor 
prin furnizarea de 
informații despre 
cum, cînd și unde 
să voteze, caracte-
rul secret al votu-
lui, rolul și importanța votului.

Atît campania electorală, cît și alegerile în 
general pot fi calificate nu doar ca un meca-
nism de testare a gradului de democrație într-o 
societate sau a maturității acesteia, ci și ca un 
test de profesionalism, sinceritate și onestitate 
pentru mass-media din țară. Or, „nota” care va 
fi dată odată cu introducerea în urne a buleti-
nului de vot, de către cetățeni în ziua alegeri-
lor, va fi și o notă dată activității mass-media 
în reflectarea procesului electoral. În acest fel, 
mass-media își are gradul său de responsabili-
tate pentru acest proces, în primul rînd, ca in-
strument de informare a societății, în al doilea 
rînd, ca instrument „educator” al maselor și, 
în al treilea rînd, ca instrument de formare a 

opiniei publice.10 Conform datelor colectate de 
TNS, o companie de cercetare a pieței, cetățe-
nii moldoveni au cea mai pozitivă atitudine față 
de publicitatea la TV.11

Totodată, potrivit Barometrului de opinie 
publică din 2012, sursa cea mai importantă de 
informare a populației este televiziunea (82%), 
aceasta fi ind și sursa de informare în care 32% 
din populație au cea mai mare încredere (acest 
indice însă este în descreștere față de aceeași 
perioadă a anului precedent – 58%). Pentru 32% 
din populație, sursa principală de informare este 

radioul și doar 
pentru 18% sursa 
primară de infor-
mare sînt ziarele 
(în special pentru 
populația cu nivel 
înalt de studii și 
populația în eta-
te). Internetul s-a 
plasat pe locul 
trei în calitate de 
sursă principală 
de informare cu 
o pondere de 28 
la sută (în crește-
re cu 7% față de 
perioada similară 
cu 2 ani în urmă), 

fi ind menționat preponderent de populația mas-
culină, locuitorii mediului urban, persoanele  -
nere (18-29 de ani – fi ecare al doilea), persoa-
nele cu nivel înalt de studii și socio-economic. 
Internetul este plasat pe locul doi în cazul sursei 
de informare care se bucură de cea mai mare în-
credere.12 

Rezumînd cele expuse mai sus, putem con-
chide că televiziunea este cea care poate asigura 
o acoperire rapidă și efi cientă a grupurilor-țintă 
de auditoriu. CEC a u  lizat acest mijloc pentru a 
transmite alegătorilor mesaje rapid și efi cient în 
 mpul campaniei electorale din iunie 2011, pre-

cum și în campaniile din 2009 și 2010. Conform 

________________________________________________

9 Punctul 16 din Regulamentul privind refl ectarea campaniei 
electorale la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 în 
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova

________________________________________________

10 Victor Go  șan, Mass-media în campania electorală din 
2009 și 2010: tendințe, evoluții, caracteris  ci, Revista Mass-
media în Republica Moldova, decembrie, 2010
11 h  p://www.tnsglobal.com/global/europe/moldova/
12 h  p://ipp.md/public/fi les/Barometru/Rezumat_de_ presa_
BOP_05_2012.pdf
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Codului electoral, mijloacele de informare în 
masă, fondate de autoritățile publice, la solicita-
rea organelor electorale, difuzează spoturi gratuit. 
As  el, în perioada mai-iunie 2011, Comisia a co-
lectat informații referitoare la difuzarea spoturilor 
de informare și educație electorală direct de la 14 
posturi de televiziune regionale. Datele prezenta-
te la CEC de radiodifuzorii naționali și locali/regio-
nali au arătat că în perioada sus-menționată, difu-
zarea spoturilor s-a produs de 6 527 de ori sau de 
două ori mai mult decît la alegerile parlamentare 
an  cipate din luna noiembrie 2010, cînd spoturile 
CEC au fost plasate la 14 posturi de televiziune din 
toată țara și au rulat de 3 758 de ori.

În fi gura nr. 1 sînt ilustrate cele mai ac  ve ca-
nale TV care s-au implicat în difuzarea spoturilor 
de informare a alegătorilor, dintre care posturile 
TV regionale de la Soroca (Sor TV) a difuzat spo-
turile de 1 348 de ori și Basarabeasca (Bas TV) de 
696 de ori. Este de menționat că, de fapt, șase din 
cele zece posturi TV prezentate în diagramă au 
fost regionale. 

Mai puțin u  lizate pînă acum, posturile radio 
regionale s-au dovedit a fi , de asemenea, un instru-
ment media  c foarte avantajos. Spoturile informa-
 ve ale CEC au fost difuzate de toți radiodifuzorii 

în număr de 5 886 de ori, aproxima  v de patru ori 
mai mult decît pentru alegerile parlamentare din 

noiembrie 2010 – 1 744 de ori. Figura nr. 2 refl ectă 
cei zece radiodifuzori care au fost cei mai ac  vi în 
cadrul campaniei electorale din iunie 2011.

Printre posturile de radio care au difuzat spotu-
rile de informare de cele mai multe ori se numără 
cel din Orhei – 508 de ori, radioul regional Mingir – 
467 de ori, urmat de Plus FM, Sîngerei – 402 de ori. 

Așadar, accesul liber la informație, libertatea 
de exprimare și independența mass-mediei joacă 
un rol valoros în înțelegerea de către alegător a 
importanței par  cipării sale la vot și în formarea 
unor opțiuni electorale fondate pe informații con-
forme realității, obiec  vitatea și imparțialitatea 
mass-mediei fi ind elemente cruciale pentru infor-
marea corectă a alegătorilor. 

Totodată, informarea corectă a alegătorilor 
asupra desfășurării campaniei electorale și asu-
pra procedurilor electorale cons  tuie o com-
ponentă esențială a alegerilor libere și corecte. 
Aceasta implică în același  mp existența unei 
prese libere, precum și a altor mijloace de infor-
mare capabile să discute ches  uni publice, fără 
cenzură sau constrîngere, și să informeze opinia 
publică.13 În Memoriul privind libertatea presei 
în Republica Moldova din 2012 se subliniază că 
situația presei în Republica Moldova a cunoscut 
anumite schimbări în bine pe parcursul ul  mi-
lor doi ani, fapt remarcat a  t de clasamentele 

Figura 1. Difuzarea spoturilor CEC la posturile TV, alegeri locale generale din 2011

________________________________________________

13 Comentariu general nr. 25, adoptat de către Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului la 12 iulie 1996
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Figura 2. Difuzarea spoturilor CEC la posturile radio, alegeri locale generale din 2011 

internaționale ale libertății presei, care plasea-
ză Republica Moldova pe cîteva poziții mai sus 
față de anii trecuți, cît și de studiile locale care 
au în vizor ac  vitatea mass-mediei naționale. 
Schimbările sînt explicate prin faptul că s-au îm-
bunătățit indicii mediului juridic și poli  c mol-
dovenesc, datorită adoptării de către coaliția 
de guvernare a unor legi care sporesc gradul de 
protecție a libertății presei și a drepturilor jur-
naliș  lor, dar și grație unor reforme ale cadrului 
de reglementare.14

Chiar dacă, în lume, libertatea presei se afl ă în 
regres, conform organizațiilor internaționale, pre-
sa din Republica Moldova și-a schimbat statutul 
din „neliberă” în „parțial liberă”, înregistrînd un 
salt de 25 de poziții în clasamentul libertății pre-
sei, publicat de Freedom House în 2011.15 As  el, 
acumulînd 54 de puncte, față de 65 de puncte 
obținute în anul 2010, mass-media din Republi-
ca Moldova a devansat Ucraina, Rusia și celelalte 
țări care fac parte din Comunitatea Statelor Inde-
pendente (CSI). Conform unui alt raport, și anume 
Indexul Libertății Presei în Lume, publicat anual 
de Reporters without borders, în anul 2011, presa 
moldovenească a ocupat poziția 53 (cu 22 de po-

ziții mai sus față de 2010 – poziția 75), acumulînd 
16 puncte, devansînd țări ca Bulgaria, Georgia, 
Grecia, Italia.16 

În conformitate cu standardele internaționa-
le, statele trebuie să ia în considerare cele trei 
segmente ale populației, ale căror drepturi la li-
bertatea de exprimare în contextul electoral sînt 
hotărîtoare: alegătorii potențiali ca parte din po-
pulația generală, mass-media care oferă ș  rile și 
forțele poli  ce care se străduiesc să concureze 
pentru pozițiile propuse sau să afecteze într-un alt 
mod rezultatul alegerilor. Alegătorii, desigur, au 
dreptul de a obține informații depline și corecte. 
Mass-media este în drept de a pune la îndoială și 
de a cri  ca guvernul, candidații și alte forțe concu-
rente, fără să fi e cenzurate, in  midate sau supuse 
presiunii poli  ce. Par  dele și coalițiile poli  ce au 
dreptul de a transmite liber, fără distorsiuni sau 
manipulare, mesajele lor, într-un  mp sufi cient ca 
mesajele să le fi e înțelese.17 

În această ordine de idei, trebuie de subliniat 
misiunea pe care o are mass-media în stabilirea 
subiectelor electorale și informarea electoratului, 
organismele internaționale invi  nd statele să ad-
opte un set de măsuri îndreptate spre susținerea 

________________________________________________

14  Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova 
3 mai 2011 – 3 mai 2012, h  p://www.ijc.md/index.
php?op  on=com_content&task=view&id=698&Itemid=1
15 h  p://www.freedomhouse.org/sites/default/fi les/
Booklet%20for%20Website.pdf

________________________________________________

16 Press Freedom Index 2011/2012 h  p://en.rsf.org/press-
freedom-index-2011-2012,1043.html
17 Ion Bunduchi, Eugeniu Rîbca, Boyko Boev, Reglementarea
conduitei mass-media în campania electorală, Centrul 
pentru Jurnalism Independent, Chișinău, 2012
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libertății de exprimare în  mpul alegerilor. Prin-
tre aceste măsuri se numără regulile împotriva 
discriminării în acordarea publicității poli  ce, 
precum și regulile care cer stabilirea organelor 
independente de supraveghere, scu  rea de răs-
pundere a mass-mediei pentru preluarea relată-
rilor false făcute direct de către par  de sau can-
didați ș.a.

De asemenea, reguli speciale privind refl ec-
tarea campaniilor electorale de către mijloacele 
de informare în masă din sectorul radiodifuzi-
unii au fost defi nite de către ar  colul 19 în Lini-
ile directoare pentru refl ectarea alegerilor de 
către radiodifuzori în democrațiile în tranziție.18 
Aceste reguli au fost elaborate în baza standar-
delor internaționale cu privire la radiodifuzune 
în  mpul alegerilor, precum și a bunelor prac  ci 
comparabile, deci reprezintă scopul la care ar 
trebui să aspire toate țările ce desfășoară alegeri.

Prin urmare, pentru ca presa să-și îndeplineas-
că misiunea de informare a alegătorilor, ea trebuie 
să poată liber, fără cenzură, fără in  midări sau pre-
siuni poli  ce să colecteze și să răspîndească infor-

mație despre candidați și par  de, precum și cea 
referitoare la procedurile de vot.

Libertatea de exprimare, pluralismul în mass-
media, autonomia editorială, profesionalismul 
jurnaliș  lor sînt recunoscute în toate democrați-
ile drept niște condiții pentru refl ectarea corectă 
a campaniei electorale. Fluxul de informare echi-
librat și liber infl uențează foarte mult alegerea ce-
tățenilor, iar, fără informații sufi ciente, cetățenii 
nu sînt capabili să stabilească preferințe electora-
le. Posibilitatea de a decide cui să acordăm votul 
în baza unui proces de informare prezintă esența 
democrației și a drepturilor omului. Dacă mass-
media nu este capabilă să ofere informație diver-
să, care ar putea să permită cetățenilor să facă 
alegerea, mai  rziu aceș  a nu vor fi  capabili să-și 
recunoască interesele. Totuși oricît de diferite ar 
fi  reglementările mass-mediei în funcție de  pul 
ei, întotdeauna și oriunde așteptările publicului 
au fost, sînt și vor rămîne aceleași: mass-media 
trebuie să ofere informație în mod onest, veridic, 
imparțial, complet și adecvat.

________________________________________________

18 Ar  colul 19. Linii directoare pentru refl ectarea alegerilor 
de către radiodifuzorii în democrațiile în tranziție, Londra, 
1994
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ELEMENTE ALE PROCESULUI ELECTORAL CARE POT AFECTA 
PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN ALEGERI. PRACTICA INTERNAŢIONALĂ

„Creşterea economică este direct legată de egalitatea genurilor… Este în interesul fi ecărei ţări să 
includă un număr mai mare de femei în viaţa politică …”, Eugenia Benigni, consilier Antitrafi c şi 
Gender al Misiunii OSCE în Moldova. 

Corneliu Pasat, consultant superior,

Secţia Educaţie Civică, Training-uri și Secretariat

Istoria desfășurării alegerilor a început cu 
mai bine de 2000 de ani în urmă, însă pînă în 
secolul XIX preroga  va par  cipării și organizării 
scru  nelor a aparținut doar bărbaților. În anul 
1893, Noua Zeelandă a devenit prima țară care 
a permis femeilor adulte să voteze, însă doar în 
1919 ele au obținut dreptul de a depune contes-
tații în alegeri1. 

Pînă în prezent au fost adoptate o serie de 
acte internaționale care garantează drepturi 
egale femeilor: Convenția asupra eliminării tu-
turor formelor de discriminare față de femei, 
1979 (CEDAW) (ra  fi cată de Republica Moldova 
în 1994); Declarația și Pla  orma de Acțiuni de 
la Beijing, 1995; Declarația Milenară a Organiza-
ției Națiunilor Unite (Rezoluția 55/2 a Adunării 
Generale a ONU din 8 septembrie 2000); Reco-
mandarea (2003)3 a Comitetului de miniștri ai 
statelor membre (Consiliul Europei) cu privire 

la par  ciparea echilibrată a femeilor și bărbați-
lor în procesul de luare a deciziilor în domeniul 
poli  c și al vieții publice; Recomandarea (2007) 
a Comitetului de miniștri ai statelor membre 
(Consiliul Europei)2. 

În ceea ce privește par  ciparea femeilor și 
bărbaților în alegeri vedeți tabelul de mai jos, 
datele fi ind prezentate în baza ul  melor alegeri 
naționale care au avut loc pînă în anul 2007 in-
clusiv3.

Pe lîngă dreptul de a vota, femeile au obți-
nut dreptul de a candida în alegeri și de a par-
 cipa la procesul de organizare și desfășurare a 

acestora. Cu toate acestea, procentul femeilor 
în alegeri oricum rămîne o problemă în majo-
ritatea statelor lumii, uneori el fi ind chiar mai 
mic în statele cu un nivel de dezvoltare mai ridi-
cat. As  el, la nivel global, femeile dețin 17,1% de 
„mandate” în parlamentele naționale. Cît priveș-
te execu  vul mondial (ministerele), femeile sînt 
reprezentate preponderent în domeniul social 
(14%), legal (9,4%) și economic (4,1%). Către luna 
iulie 2007, din cei 189 șefi  de state, doar 10 erau 
femei4. 

Cînd vorbim despre par  ciparea femeilor în 
alegeri, ne referim nu doar la femeile alegători 
sau candidați, ele pot par  cipa și în calitate de 
funcționari electorali, reprezentanți ai candidați-
lor, observatori etc. Pentru a asigura un procent 
bun de par  cipare, în condiții echitabile, trebuie 
întreprinse o serie de măsuri la nivel legisla  v, 
social, cultural, educațional. Doar cu concursul 
tuturor subiecților de decizie se va putea obține 

________________________________________________

1 h  p://www.economist.com/node/18335151?fsrc =scn/
 /wl/ar/

________________________________________________

2 Loreta Handrabura, „Asigurarea echilibrului de gen în 
domeniul asocierii poli  ce: standarde și prac  ci aplicate de 
par  dele poli  ce în RM”, mun. Chișinău, 28 aprilie 2010.
3 Sursa Исследование жизненных ценностей населения, 
2005-2007 гг.
4  Șanse egale în procesul electoral. Studiu de caz: Alegerile 
locale 2007. Centrul „Parteneriat pentru dezvoltare”.
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un rezultat pozi  v: organul legisla-
 v, organele administrației publice 

centrale și locale, organele electo-
rale, par  dele poli  ce, ONG-le, co-
munitatea internațională și, nu în 
ul  mul rînd, cetățenii de rînd.

Alegerile sînt, de obicei, admi-
nistrate și supravegheate de către 
organele electorale centrale, cu-
noscute, de regulă, sub numele de 
comisii electorale centrale. În atri-
buțiile generale ale acestor ins  tuții 
intră punerea în aplicare a legislației 
electorale, emiterea regulamente-
lor/instrucțiunilor, examinarea con-
testațiilor, supravegherea campaniei 
electorale și a procedurilor de votare 
și numărare a voturilor etc. Funcțio-
narea onestă și imparțială a acestor 
organe este crucială pentru organi-
zarea și desfășurarea unor alegeri de 
succes și pentru edifi carea și menți-
nerea încrederii populației în proce-
sul electoral5. Provocările cu care se 
confruntă aceste organe pot fi  enorme, mai ales în 
țările post-confl ict, în democrațiile  nere, în țările 
în care femeile sînt discriminate din cauza religiei și 
tradițiilor, în statele cu un nivel redus de școlarizare.

Problema par  cipării femeilor în alegeri în 
mare parte poate fi  soluționată prin adoptarea 
unor norme legisla  ve în acest sens, mai ales în 
ceea ce privește selectarea sistemului electoral, 
stabilirea unor cote pentru înaintarea candida-
ților, stabilirea modalității de creare a organelor 
electorale etc. În majoritatea țărilor lumii, orga-
nele electorale nu au drept de iniția  vă legisla  -
vă, preroga  va adoptării și modifi cării legislației 
electorale aparținînd Parlamentului. Cu toate 
acestea, deciziile și poli  cile puse în aplicare de 
către organele electorale de conducere pot avea 
un impact semnifi ca  v asupra par  cipării feme-
ilor la alegeri. Chiar și deciziile care pot părea 
neutre din punctul de vedere al genului, cum ar 
fi  orele pentru votare, pregă  rea bule  nelor de 

vot etc. pot avea o infl uență substanțială asu-
pra par  cipării femeilor. Prin urmare, organele 
electorale trebuie să țină cont de dimensiunea 
de gen pentru a se asigura că deciziile lor vor 
maximaliza par  ciparea tuturor alegătorilor în 
condiții egale.

În funcție de subiecții implicați și domeni-
ile lor de ac  vitate, pot fi  iden  fi cate o serie de 
elemente ce pot infl uența par  ciparea femeilor 
în alegeri, însă în acest ar  col vom aborda doar 
aspectele ce țin de organizarea și desfășurarea 
procesului6.

•  Instruirea ofi cialilor electorali. Deseori or-
ganele electorale stabilesc anumite criterii 
specifi ce și cerințe pentru pregă  rea pro-
fesională a membrilor care vor fi  desem-
nați în organele electorale. În cazul în care 
criteriile sînt foarte înalte/ pretențioase, 
fără vreo mo  vație elocventă, ele pot dez-
avantaja femeile.

________________________________________________

5  Women & Elec  ons. Guide to promo  ng the par  cipa  on 
of women in elec  ons. Publicat de Națiunile Unite, Mar  e 
2005.

________________________________________________

6  Women & Elec  ons. Guide to promo  ng the par  cipa  on of 
women in elec  ons. Publicat de Națiunile Unite, Mar  e 2005.
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•  Crearea organelor electorale. În multe 
țări, organul electoral central sau cel de 
nivel inferior desemnează membri pen-
tru a fi  incluși în organele electorale de 
nivel imediat inferior. Ins  tuțiile abilita-
te de a desemna persoane în organele 
electorale ar trebui să țină cont de as-
pectul gender și să încurajeze femeile 
să par  cipe la procesul de administra-
re a alegerilor. De asemenea, organele 
electorale de toate nivelurile ar trebui 
să aleagă femei în funcții de conducere 
(președinte, vicepreședinte, secretar). 
Acest lucru poate asigura ca în procesul 
de luare a deciziilor, organele electorale 
să ia în calcul și aspectul gender. Unele 
state stabilesc cote pentru includerea fe-
meilor în organele electorale (de ex. în 
Timorul de Est)7.

În Republica Moldova, în cazul în care par  -
dele poli  ce parlamentare sau APL-urile nu pro-
pun candidaturi pentru includerea lor în orga-
nele electorale, Comisia Electorală Centrală de-
semnează persoane din registrul funcționarilor 
electorali, as  el avînd posibilitatea de a infl uența 
balanța de gen.

•  Înregistrarea alegătorilor, verifi carea și 
actualizarea listelor electorale. Atunci 
cînd este selectat sistemul de întocmire 
și actualizare a listelor electorale, trebuie 
să se țină cont de faptul că femeile sînt 
mai suscep  bile de a fi  înregistrate în baza 
unui sistem în care ins  tuțiile statului în-
registrează în mod automat toți cetățenii 
cu drept de vot (de exemplu, prin u  liza-
rea registrului de stat al populației). De-
sigur că va trebui respectată condiția ca 
statul să dețină ap  tudinile și resurse ne-
cesare pentru ca un as  el de sistem să fi e 
efi cient. 

În lipsa acestui registru, pot fi  create centre 
de înregistrare, însă în acest caz, femeile pot 
în  lni impedimente din cauza limitării libertă-

ții lor de mișcare (mai ales în zonele de post-
confl ict, statele musulmane etc.). În sistemele 
în care alegătorii trebuie să se înregistreze în 
mod individual, CEC ar trebui să media  zeze pe 
larg necesitatea și procedura de înregistrare, 
să se asigure de faptul că centrele pentru în-
registrarea alegătorilor sînt ușor accesibile, iar 
procedurile sînt rapide și simple. O altă soluție 
este deplasarea unei echipe mobile la domici-
liu. Pentru efi ciența acestei metode ar fi  bine ca 
echipa să fi e cons  tuită din persoane de ambe-
le sexe, acest lucru facili  nd implicarea femei-
lor a  t în calitate de alegători, cît și în calitate 
de funcționari responsabili de întocmirea liste-
lor electorale.

În funcție de nivelul de u  lizare a tehnologi-
ilor pentru înregistrarea alegătorilor, sînt iden  fi -
cate trei nivele de dezvoltare: înalt, mediu și jos. 
Desigur că u  lizarea unui nivel înalt de tehnologii 
permite efi cien  zarea lucrului cu listele electora-
le și duce la creșterea calității acestora. Totodată, 
u  lizarea sistemelor electronice de colectare și 
verifi care a datelor pentru listele electorale este 
mai difi cilă pentru femei, a  t în calitate de alegă-
tori, cît și în calitate de funcționari responsabili de 
întocmirea listelor electorale, din cauza nivelului 
mai scăzut de cunoaștere a tehnologiilor informa-
ționale.

Totodată, la pregă  rea listelor va trebui de 
acordat o atenție deosebită procesului de înregis-
trare a persoanelor care migrează (de ex. din ca-
uza unor războaie, confl icte), dintre care majorita-
tea sînt femei.

•  Informarea și educația electorală. Organe-
le electorale centrale sînt, de regulă, res-
ponsabile pentru pregă  rea și administra-
rea programelor de informare și educație 
electorală. Un program bine gîndit, cu lua-
rea în calcul a aspectelor sensibile ce țin de 
dimensiunea de gen poate spori par  cipa-
rea femeilor în alegeri. 

Educația și informarea electorală trebuie să 
încurajeze par  ciparea femeilor a  t în calitate de 
alegători, cît și în calitate de concurenți, membri 
ai organelor electorale, observatori etc. 

________________________________________________

7 Milena Pires, “East Timor and the debate on quotas”, pag. 39, 
(h  p://www.idea.int/publica  ons/quotas/Asia)
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Femeile constituie unul dintre grupurile țin-
tă care trebuie avut în vedere pe tot parcursul 
procesului de pregătire și desfășurare a cam-
paniei de informare și educație electorală: în-
cepînd cu elaborarea conceptului, mesajelor, 
sloganelor și terminînd cu selectarea mijloace-
lor, modalităților utilizate pentru difuzarea in-
formației. 

În imaginile de mai sus puteți vedea un exem-
plu de material informa  v privind înregistrarea 
alegătorilor u  lizat în India. Inițial a fost pregă  t 
posterul din s  nga, însă la insistența donatorilor 
a fost schimbat cu cel din dreapta, deoarece în 
el femeia doar observa procesul, și nu par  cipa 
la înregistrare nici în calitate de alegător, nici în 
calitate de funcționar responsabil de întocmirea 
listelor.

 •  Înregistrarea candidaților la alegeri. Pen-
tru a fi  înregistrat în calitate de candidat 
în alegeri, deseori se solicită prezentarea 
unei liste de semnături și a altor documen-
te, plata unui depozit monetar. În cazul în 
care oricare dintre aceste cerințe sînt prea 
mari, sau în cazul în care organismele de 
ges  onare a alegerilor nu sînt imparțiale 
în aplicarea normelor, potențialii candida-
ții de gen feminin pot fi  puși în dezavantaj 
față de candidații bărbați. 

•  Cons  tuirea secțiilor de votare. Alegăto-
rii femei pot avea un dezavantaj mai mare 
decît bărbații în cazul în care organele ce 
ges  onează alegerile stabilesc secțiile de 
votare în locații incomode, dacă orele de 

votare sînt prea scurte, sau în cazul în care 
numărul secțiilor de votare este redus, iar 
alegătorii trebuie să aștepte la cozi lungi. 
În unele țări ca, de exemplu, în cele musul-
mane, organele electorale ar trebui să ia în 
considerare necesitatea creării unor secții 
de votare separate pentru femei, în scopul 
de a le oferi oportunitatea de a vota liber, 
fără a fi  in  midate. 

•  Pregă  rea și  părirea bule  nelor de vot. 
În multe țări, analfabe  smul afectează, 
mai mult femeile decît bărbații. În țările 
cu rate ridicate de analfabe  sm, organele 
de ges  onare a alegerilor ar trebui să ela-
boreze bule  ne de vot în care să includă 
siglele concurenților electorali sau foto-
grafi ile candidaților în scopul de a facilita 
votarea. Dacă în țară există minorități na-
ționale, este o prac  că bună de a imprima 
bule  nele de vot și materialele de educație 
electorală în toate limbile u  lizate în mod 
obișnuit.

•  Asigurarea unor condiții echitabile pentru 
toți candidații în alegeri. Crearea condiți-
ilor egale pentru toți candidații este, de re-
gulă, o funcție-cheie a organelor electorale 
de conducere. Acest lucru este, de obicei, 
văzut prin prisma asigurării unui tratament 
egal pentru bărbații și femeile candidați în 
ceea ce privește depunerea contestațiilor 
și desfășurarea agitației electorale. Stabili-
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rea unor limite de cheltuieli prea mari pen-
tru desfășurarea campaniei electorale sau 
lipsa acestor limite, lucrează în benefi ciul 
celor mai bogați candidați, care sînt de cele 
mai multe ori bărbații. 

Prevenirea insufi cientă a u  lizării de către con-
curenți a resurselor administra  ve poate dezavan-
taja femeile, deoarece majoritatea ofi cialilor din 
organele publice locale și centrale sînt bărbați. De 
asemenea, reglementările slabe sau vagi în ceea 
ce privește refl ectarea campaniei electorale pot 
duce la accesul inegal la resursele mass-media.

•  Asigurarea secretului votului și preveni-
rea in  midărilor. In  midarea alegători-
lor și candidaților în perioada campaniei 
electorale, dar mai ales în ziua votării, 
poate fi  o problemă, în special în țările 
post-confl ict. În anumite circumstanțe, 
alegătorii și candidații femei pot avea mai 
multe șanse de a fi  in  midate decît omo-
logii lor de sex masculin. Asigurarea secu-
rității adecvate la secțiile de votare este 
unul din pașii importanți pe care organele 
electorale îi pot întreprinde pentru asigu-
rarea faptului că femeile vor vota confi -
dențial și independent. 

Organele electorale, în special birourile elec-
torale, trebuie să aibă grijă să asigure secretul vo-
tului și să prevină votul în familie. Votul în familie 
reprezintă situația în care persoana dominantă 
din familie (de obicei bărbatul) întreprinde acțiuni 
ilegale de in  midare asupra altui membru al fami-
liei (de obicei de gen feminin), infl uențînd as  el 
asupra opțiunii acestei persoane de a vota. Votul 
în familie poate avea loc prin trei modalități: băr-
batul vine la secția de votare, însoțind una sau mai 
multe femei-rude, toate bule  nele de vot sînt în-
mînate bărbatului, ca reprezentant al familiei, fi e-
care persoană primește bule  nul său de vot, care 
ulterior îi este transmis bărbatului. Ulterior, toți 
împreună intră în cabina de vot și votează deschis, 
sau bărbatul singur îndeplinește toate bule  nele 
de vot.

•  Numărarea bule  nelor de vot. Chiar și în 
procesul de numărare a bule  nelor de vot, 
femeile pot fi  dezavantajate. De regulă, 
bule  nele de vot sînt declarate valabile în 
cazul în care opținea alegătorului este cla-

ră. Adoptarea unor reguli excesiv de stric-
te sau neclare pentru votare, de exemplu 
aplicarea unui semn anumit (cruce, bifă) în 
dreptul concurentului dorit în loc de ștam-
pilă poate crește numărul de bule  ne de 
vot declarate nevalabile, dezavantajînd ast-
fel femeile.

•  Depunerea contestațiilor. Organele elec-
torale ar trebui să se asigure ca proceduri-
le de depunere, examinare a contestațiilor, 
precum și căile de atac să fi e clare și ușor 
de u  lizat pentru toți alegătorii.

•  Planifi carea viitoarelor alegeri. În măsura 
posibilității, organele electorale ar trebui 
să colecteze date separate pe sex, cu pri-
vire la toate aspectele legate de procesul 
electoral. Scopul acestor studii ar fi  crea-
rea unei viziuni clare privind par  ciparea 
femeilor în alegeri, evidențierea oricăror 
discrepanțe sau puncte slabe care ar putea 
necesita o atenție sporită din partea orga-
nelor electorale, iden  fi carea principalelor 
probleme și soluții. 

De aspectul gender trebuie de ținut cont și în 
procesul de planifi care strategică a ac  vității or-
ganului electoral central, care trebuie să adopte 
o poli  că clară privind promovarea par  cipării 
femeilor în alegeri. Acestea ar trebui să desem-
neze un comitet sau cel puțin o persoană care se 
va ocupa de aspectul gender și care va studia în 
ce mod deciziile în curs de adoptare vor afecta 
femeile și bărbații. Actorii internaționali cu expe-
riență pot oferi sfaturi u  le privind modalitățile 
adoptării unor decizii echitabile pentru toți ale-
gătorii și pentru a spori par  ciparea femeilor în 
alegeri.

•  Monitorizarea alegerilor. Observarea ale-
gerilor reprezintă un instrument valoros 
pentru creșterea transparenței procesului 
electoral și îmbunătățirea încrederii pu-
blicului în rezultatele alegerilor. Prezența 
observatorilor poate servi ca un factor de 
limitare a fraudei și a prac  cii neprofesi-
oniste în domeniul electoral. În general, 
observatorii internaționali trebuie să fi e în 
măsură să evalueze imparțial calitatea ale-
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gerilor și să ofere suges  i privind modul în 
care legislația și prac  ca electorală pot fi  
îmbunătățite8.

Metodologia de observare va lua în conside-
rare modul în care diferite aspecte ale procesu-
lui electoral poate avea un impact diferit asupra 
femeilor și a bărbaților. Observatorii trebuie să 
evalueze cu atenție modul în care cadrul juridic, 
par  dele poli  ce, administrația electorală și alți 
factori afectează par  ciparea femeilor în alegeri. 
În mod ideal, misiunile de monitorizare ar trebui 
să includă în componența lor un număr egal de 
femei și bărbați. 

Alegerile nu se desfășoară în conformitate 
cu standardele internaționale, dacă acestea nu 
respectă posibilitatea par  cipării depline și ega-
le a  t a femeilor, cît și a bărbaților. Asigurarea 
egalității de gen are prac  c legătură cu toate as-
pectele procesului electoral, din această cauză 
metodologia de observare va cuprinde și acest 
criteriu. Prin urmare, observatorii vor evalua 
modul în care diferite aspecte ale alegerilor afec-
tează bărbații și femeile. Fiecare în  lnire cu ofi -
cialii guvernamentali, administratorii alegerilor, 
reprezentanții par  delor poli  ce sau cu alți su-
biecți electorali oferă o oportunitate de a colec-
ta informații cu privire la par  ciparea femeilor. 
Colectarea de date sta  s  ce poate fi  deosebit de 
u  lă pentru analiza par  cipării femeilor și evalu-
area faptului dacă par  ciparea femeilor în alegri 
are o tendință pozi  vă.

În ziua alegerilor, observatorii care se afl ă la 
secția de votare pot evalua numărul și proporția 
femeilor din birourile electorale și amplasarea 
secției de votare, ei pot colecta date privind nu-
mărul de bărbați și femei care au votat. O atenție 
sporită trebuie acordată cazurilor de vot în fami-
lie, care pot priva femeile de dreptul de a vot în 
mod secret și independent și care ar putea cons  -
tui o fraudă, în cazul în care se efectuează în mod 
deliberat și pe o scară largă. Ei pot face, de ase-
menea, o evaluare generală a oricăror proceduri 
de votare, indicînd dacă ele sînt avantajoase sau 
dezavantajoase pentru femei.

•  Cadrul legal. Nediscriminarea femeilor și 
garantarea drepturilor egale pentru femei 
și bărbați reprezintă unul dintre principiile 
fundamentale ale actelor internaționale în 
domeniul drepturilor omului. Dreptul fe-
meilor la par  ciparea deplină la procesele 
electorale este recunoscut în cadrul Nați-
unilor Unite și de către instrumentele in-
ternaționale. Cons  tuția unei țări ar trebui 
să garanteze în mod explicit drepturi egale 
pentru femei, inclusiv drepturi civile, poli-
 ce și electorale. Cons  tuția țării, ca și alte 

elemente ale cadrului legal, ar trebui să se 
conformeze instrumentelor internaționale 
în domeniul drepturilor omului. 

Legea electorală ar trebui să fi e clară, com-
pletă și transparentă. Aceasta ar trebui să asigu-
re ca niciun element al procesului electoral să nu 
dezavantajeze femeile, fi e direct sau indirect. Le-
gile electorale de multe ori autorizează organele 
de administrare electorală să emită regulamente 
și instrucțiuni. Aceste reglementări sînt extrem 
de importante, pentru că dacă ele nu sînt atent 
elaborate, vor putea dezavantaja femeile. Mul-
te alte legi naționale pot avea un impact asupra 
par  cipării femeilor în procesul electoral: legea 
privind par  dele poli  ce, legea privind liberta-
tea de exprimare, de întrunire și de asociere etc. 

• Alegerea sistemului electoral. Sistemele 
electorale democra  ce nu sînt neapărat 
neutre din punctul de vedere al genului. 
Sistemul electoral are trei elemente de 
bază, fi ecare din el avînd o infl uență mare 
asupra alegerii femeilor în funcții elec  ve: 

mărimea circumscripției electorale – de-
termină numărul circumscripțiilor și nu-
mărul de reprezentanți care pot fi  aleși din 
partea fi ecărei circumscripții;

formula de numărare a voturilor – modali-
tatea de determinare a cîș  gătorilor și de 
repar  zare a mandatelor;

structura bule  nului de vot – modalitatea 
în care alegătorii își determină preferințele.

Majoritatea țărilor au sisteme electorale ba-
zate pe votul majoritar sau pe reprezentarea pro-
porțională, mai multe femei fi ind alese în cadrul 
celui de-al doilea sistem.

________________________________________________

8 OSCE/ODIHR, Handbook for Monitoring Women’s Par  ci-
pa  on in Elec  ons (Warsaw, 2004).
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Sistemele proporționale sînt cele în care par  -
dele poli  ce prezintă liste de candidați, iar alegă-
torii trebuie să aleagă între listele de par  d. Ulte-
rior, mandatele sînt repar  zate proporțional votu-
rilor acumulate. În sistemele proporționale există 
un s  mulent mai mare pentru par  de de a întoc-
mi o listă diversifi cată de candidați, care include și 
femei, în scopul de a fi  atrac  vi pentru mai multe 
categorii de alegători. Dacă femeile sînt plasate în 
lista par  dului pe o poziție prioritară, ele vor lua 
mai multe locuri în parlament.

În schimb, sistemele majoritare funcționează 
după formula „cîș  gătorul-ia-totul”, concurenții 
avînd posibilitatea de a lua doar un singur/cîteva 
mandat(e) pe circumscripție. Cîș  gător este de-
clarat concurentul care va fi  reprezentat în cît mai 
multe circumscripții. Cu un singur loc disponibil 
într-o circumscripție electorală, par  dele sînt mai 
puțin suscep  bile de a desemna femeile în calita-
te de candidați, inclusiv datorită faptului că alegă-
torii au o tendință mai mare de a alege candidați 
bărbați. Par  dele mai noi, care sînt uneori mult 
mai progresive și pot desemna mai mulți candi-
dați femei, au șanse mai mici de a obține voturi în 
sistemele majoritare.

Un număr de țări au creat sisteme mixte, care 
combină elemente ale sistemelor proporționale și 
majoritare. În unul dintre aceste sisteme – siste-
mul „unui singur vot netransferabil” – există mai 
multe mandate care pot fi  completate în fi ecare 
circumscripție electorală și cîș  gă candidații cu cel 
mai mare număr de voturi. Acest sistem a condus 
la alegerea unui număr mai mare de femei în cel 
puțin o democrație nouă. 

As  el, conform sta  s  cii, în țările cu sisteme 
majoritare, procentul femeilor alese este de 16%, 
în cele mixte – 17 %, iar în cele proporțional repre-
zenta  ve – 24%.

Modul în care sistemele proporționale sau 
majoritare sînt puse în aplicare poate avea, de 
asemenea, un impact major asupra numărului de 
femei alese.

În sistemele proporționale, listele de par  d 
pot fi  „deschise” sau „închise”. Listele deschise 
permit alegătorilor să marcheze preferințele lor 
pentru fi ecare persoană de pe listă (în funcție de 
numărul de opțiuni permise), în  mp ce listele 
închise îl pun pe alegător să selecteze întreaga 
listă. Din aceste considerente, listele închise, de 
obicei, îmbunătățesc șansele femeilor de a fi  ale-

se, cu condiția ca femeile candidate să fi e în topul 
listei.

În unele sisteme proporționale, par  dele tre-
buie să obțină un anumit procent din totalul vo-
turilor exprimate, în scopul de a par  cipa la dis-
tribuirea mandatelor. Un prag scăzut lucrează în 
avantajul par  delor mici,  nere, care, de obicei, 
includ mai multe femei. Însă sistemele ce încura-
jează proliferarea de par  de mici uneori iau mă-
suri împotriva promovării femeilor, as  el primele 
poziții pe listele de par  d  nd să fi e completate 
cu bărbați. În as  el de cazuri un prag mai mare 
ar putea duce și la alegerea unui număr ceva mai 
mare de femei, deoarece numărul de candidați 
cîș  gători de pe o listă de par  d va fi  mai mare. 

În ambele sisteme proporționale și majoritare, 
țara poate fi  divizată în circumscripții electorale. În 
sistemele proporționale, circumscripțiile mai mari 
sînt mult mai avantajoase pentru femei, deoarece 
și lista de mandate pentru acea circumscripție va 
fi  mai mare. Prin urmare, în situația în care o țară 
este considerată ca o singură circumscripție, un 
număr mai mare de femei vor fi  suscep  bile de 
a fi  alese în funcții elec  ve. Totodată, în sisteme-
le majoritare, divizarea țării în mai multe circum-
scripții atrage după sine stabilirea pe țară a unui 
număr total de mandate mai mare, creînd mai 
multe oportunități femeilor.

Distribuția geografi că a locurilor disponibile 
este de asemenea un aspect important. În cazul 
în care zonele rurale sînt supra-reprezentate în 
parlament, așa cum se în  mplă adesea, acest lu-
cru poate pune femeile într-un dezavantaj serios, 
deoarece femeile candidează mai des în zonele 
urbane.

Indiferent de  pul sistemului ales, stabilirea 
cotelor și a modalității de aranjare în lista de can-
didați va crea șanse egale pentru femei și bărbați 
de a accede la funcții elec  ve. În țările care u  li-
zează cota prin lege (52 de țări), procentul de fe-
mei în organele elec  ve este de 27%, iar în țările 
fără de cotă – 13,8%. Deși în multe țări cotele sînt 
stabilite prin lege, efi cacitatea acestora depinde în 
mare măsură de modalitatea de punere în aplica-
re a acestora. 

De exemplu, în sistemele proporționale cerin-
ța ca în listele de candidați proporția femeilor și 
bărbaților să fi e de 50 % nu va fi  efi cientă, dacă nu 
vor fi  adăugate alte condiții suplimentare pentru 
crearea listelor: fi ecare al doilea candidat din listă 
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să fi e de alt gen (sistemul „fermoar” sau „zebră”) 
sau ca femeile să ocupe cel puțin 50% din primele 
10 locuri din listele de candidați.

Totodată, și o listă cu u  lizarea sistemului „fer-
moar” nu va da rezultatele dorite, dacă țara folo-
sește un sistem de vot cu „listă deschisă” care per-
mite alegătorilor să aleagă candidații de pe listă în 
ordinea priorității alese de ei. 

Sînt situații cînd, înainte de includerea femei-
lor în liste, lor li se solicită să semneze în prealabil 
cereri de demisie, ca după repar  zarea mandate-
lor, ele să fi e înlocuite cu următorii candidați din 
listă, care sînt bărbați. Acest  p de situație poate 
fi  evitată în cazul în care legea prevede că orice 
femeie eliminată dintr-o listă de candidați trebuie 
să fi e înlocuită cu o altă femeie. 

În țările în care nu sînt stabilite cote prin legis-
lație, par  dele poli  ce pot adopta prin voluntariat 
anumite cote pentru candidații femei. Concuren-
ții la alegeri pot adopta, de asemenea, un cod de 
conduită ce include cerințe referitoare la par  ci-
parea femeilor și egalitatea de gen.

Deși în sistemele majoritare, opțiunile pen-
tru promovarea par  cipării femeilor în calitate 
de candidați ar putea fi  mai limitate, totuși există 
încă o serie de măsuri u  le care ar putea fi  luate în 
calcul. De exemplu, în legislație s-ar putea de s  -
pulat ca un anumit număr de candidați din partea 

par  dului să fi e femei. Guvernele ar putea adopta 
măsuri de încurajare a par  delor de a include mai 
multe femei în calitate de candidați în sistemele 
majoritare, inclusiv prin oferirea de benefi cii, cum 
ar fi  acordarea unei fi nanțări suplimentare pentru 
campania electorală. 

Exemple de stabilire și funcționare a cotelor9:
liste închise
Indonezia - 33% din candidați trebuie să fi e 

femei, fi ecare al treilea candidat trebuie să 
fi e femeie (alese pe listă 18% femei)

Spania - 40% din candidați trebuie să fi e fe-
mei (alese 37%) 

Costa Rica - 40% din candidați trebuie să 
fi e femei (alese 39%)

liste deschise
Belgia - cotă de 50%, primii 2 candidați 

trebuie să fi e de sex diferit (39% de femei 
alese)

Irak – fi ecare al treilea candidat din listă 
trebuie să fi e femeie (alese 25%)

Multe țări au ins  tuit o prac  că de a rezerva 
un număr minim de locuri pentru femei în orga-
nele alese: în Iordania, șase din cele 110 locuri în 
Camera Deputaților sînt rezervate pentru femei; 
în Pakistan 60 de locuri pentru femei din cele 342 
în Adunarea Națională (17,5 %)10.

________________________________________________

9  www.quotaproject.org
10  www.un.org/womenwatch/osagi
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