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CUVÎNT ÎNAINTE

„Votul este cel mai puternic instrument 
pe care l-a avut omul vreodată 
pentru a învinge nedreptatea” 

Lyndon Johnson 

Democraţia implică desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte, crea-
rea unui mediu politic în care cetăţenii să aibă posibilitatea de a partici-
pa în mod activ în procesul de luare a deciziilor.

În zilele noastre, dreptul de a alege şi a fi ales este recunoscut şi ga-
rantat de majoritatea ţărilor lumii, el reprezintă baza fiecărei societăţi 
democratice. Pentru obţinerea acestor drepturi, de-a lungul istoriei, s-a 
dus o luptă aprigă între conducători şi cei conduşi. Oamenii au văzut în 
dreptul de a alege şi de a fi aleşi posibilitatea de a-şi hotărî independent 
soarta şi şansa de a exclude dictatura unei singure persoane sau a unui 
grup restrîns. 

Consfinţirea unui drept în actele legislative nu presupune neapărat 
respectarea şi exercitarea lui corespunzătoare. Este asemenea unui in-
strument pe care l-ai obţinut, dar nu ştii să-l foloseşti, şi de aceea rămîne 
uitat undeva pe poliţă sau este utilizat incorect. De aceea este foarte 
importantă informarea cetăţenilor asupra modalităţii prin care statul le 
garantează drepturile şi libertăţile. Un cetăţean informat este un cetă-
ţean protejat. 

Prezenta broşură nu pretinde să fie un ghid deplin al legislaţiei elec-
torale. Scopul nostru este de a ajuta tinerii alegători să se familiarize-
ze cît mai bine cu ceea ce înseamnă alegeri, sisteme electorale, organe 
electorale, proceduri de vot, precum şi cu tot ceea ce este legat de aceste 
fenomene. 

Comisia Electorală Centrală încurajează tinerii să participe activ la 
alegeri nu doar ca alegători, ci şi în calitate de candidaţi, membri ai 
organelor electorale sau observatori. 

Vă încurajăm să împărtăşiţi cunoştinţele acumulate cu prietenii dum-
neavoastră. Vă urăm mult succes, invitându-vă să ne accesaţi, să ne 
telefonaţi sau să ne vizitaţi la sediu la adresele indicate mai sus. 

Brosura_Cunoasteti_Dreptul.indd   4 26.09.2013   12:18



5

	 CURIOZITĂŢI	ELECTORALE
Ø	Cu un singur vot diferenţă:

 √ în 1800 Thomas Jefferson a fost ales preşedinte al SUA;
 √ în 1867, Senatul SUA a ratificat tratatul de cumpărare a de la 

Imperiul Rus a teritoriului Alaska, care a devenit în 1958, unul 
din cele mai mari state a SUA;

 √ în 1868 Preşedintele SUA Andrew Johnson a fost salvat de sus-
pendarea din funcţie;

 √ în 2011, a fost ales primarul com. Schineni, r-ul Soroca.
Ø	În 1845, cu 2 voturi diferenţă, Senatul SUA a votat convenţia 

privind anexarea statului Texas.
Ø	La sfîrşitul anului 2000, cel de-al 43-lea preşedinte al SUA, 

George Walker Bush, a ieşit învingător în cele mai controversate 
alegeri din istoria Statelor Unite, învingîndu-l pe democratul Al 
Gore cu 5 voturi.

Ø	Cuvîntul „buletin” provine de la latinescul „bulla”, „ballota” şi 
înseamnă bilă. Încă în antichitate se putea vota folosind bile col-
orate. Şi în prezent votul în unele instituţii se exprimă prin bile. O 
bilă albă şi una neagră se regăsesc în stema CEC.

Ø	În 1893, Noua Zeelandă a fost prima ţară care a oferit tuturor 
femeilor dreptul la vot. În prezent femeile nu au drept de vot în 
2 state (Arabia Saudită şi Vatican), iar în Liban, pentru a vota, 
femeile trebuie să prezinte dovada efectuării studiilor medii.

Ø	Finlanda a fost prima ţară în lume care a acordat, în 1906, tuturor 
cetăţenilor adulţi (ce au împlinit vîrsta de 24 de ani) dreptul dep-
lin de a alege şi a fi ales.

Ø	În cîteva state din lume participarea la vot reprezintă o obligaţie, 
stabilită prin lege. De aceea rata de participare este mare, de ex: 
Australia – 94,5%; Chile – 93%; Belgia – 92,7%; Grecia – 86%.

Ø	În aceste ţări pentru neparticiparea la vot se aplică sancţiuni: 
amendă şi/sau pierderea dreptului de vot (Belgia, Australia); in-
terzicerea numirii, promovării într-o funcţie publică (Belgia); 
privaţiune de libertate (Chile, Egipt, Fiji).
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		CE	SÎNT	ALEGERILE?

Alegerile reprezintă actul de transmitere a puterii de la cetățean la 
reprezentanţii săi. Procedura de formare a unui organ de stat sau înve-
stirea unei persoane cu atribuții publice, realizată prin intermediul votu-
lui, în condiţiile în care pentru obţinerea mandatului respectiv sînt pro-
puse două sau mai multe candidaturi. 

Ele vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii so-
cial-politice, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre 
întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, 
efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, 
precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

Alegerile constituie o formă a suveranităţii unui popor şi principiul 
de bază al democraţiilor reprezentative. Prin alegeri libere şi corecte se 
asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice nu pot 
fi eficiente.

În funcţie de organul ales deosebim următoarele tipuri de alegeri:
Ø	alegeri parlamentare – scrutinul prin intermediul căruia sînt 

aleşi reprezentanţii poporului în organul legislativ suprem al ţării;
Ø	alegeri locale – scrutinul prin intermediul căruia sînt aleşi 

reprezentanţii cetăţenilor în autorităţile publice locale. În cazul 
Republicii Moldova, prin acest tip de alegeri sînt aleşi primarii 
oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi consilierii în con-
siliile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti (comunale);

Ø	alegeri prezidenţiale – Preşedintele Republicii Moldova este ales 
de Parlament prin vot secret, cu votul a 2/3 din cei 101 deputaţi.

Funcţiile alegerilor: formează organele puterii de stat; constituie un 
important canal de exprimare a activismului politic al maselor; reflectă 
atitudinea poporului; constituie un barometru al dispoziţiei societăţii. 
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	CE	ESTE	UN	REFERENDUM?
 

Referendumul este scrutinul prin care poporul îşi exprimă opţiunea 
în cele mai importante probleme ale statului şi societăţii în ansamblu, 
avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultarea cetăţenilor 
în probleme locale de interes deosebit.

În funcţie de nivel, referendumurile pot fi:
Ø	republicane - se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării, în scopul 

exercitării directe a puterii poporului şi participării lui nemijlocite 
la conducerea şi administrarea treburilor de stat. 

Ø	locale - reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes 
deosebit pentru localitate sau regiune. Revocarea primarului 
localităţii poate fi efectuată, de asemenea, prin referendum local.

În funcţie de natura juridică a problemelor supuse, referendumurile 
republicane pot fi:
Ø	constituţionale – caracter decizional, sînt supuse propuneri priv-

ind adoptarea/revizuirea Constituţiei;
Ø	legislative – caracter decizional, sînt supuse spre adoptare proi-

ecte de legi sau unele prevederi ale acestora;
Ø	consultative – caracter de recomandare, sînt supuse problemele 

de interes naţional, în scopul consultării opiniei poporului asupra 
unor astfel de probleme.

 

Tu cum ai vrea să arate localitatea ta? 
Alegerea îţi aparţine, spune-ţi cuvîntul PRIN VOT!
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	 PRINCIPIILE	PARTICIPĂRII	LA	ALEGERI

Vot universal – Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Vot egal – În cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un 
singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală.

Vot direct – Alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte per-
soane este interzisă.

Vot secret – Votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîn-
du-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului.

Vot liber exprimat – Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra 
alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi 
pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.
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	 CINE	SÎNT	PINCIPALII	ACTORI	 
	 AI	PROCESULUI	ELECTORAL?

Ø	Alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot.
Ø	Organ electoral – instituţie de stat care organizează desfăşurarea 

alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice lo-
cale, precum şi desfăşurarea referendumurilor.

Ø	Observator – persoană care monitorizează procesul electoral 
fără a se implica, reprezintă o instituţie abilitată şi este acreditată 
de organul electoral corespunzător.

Ø	Concurenţi electorali - candidaţii1 independenţi, partidele, alte 
organizaţii social-politice, blocurile electorale care înaintează 
liste de candidaţi şi sînt înregistraţi de către organele electorale 
corespunzătoare.

Ø	Reprezentant – persoană cu drept de vot, ce reprezintă interese-
le concurentului electoral în organele electorale şi în alte organe 
implicate în procesul electoral.

Ø	Persoană de încredere – persoană cu drept de vot ce are drep-
tul să facă agitaţie electorală în favoarea concurentului electoral, 
care l-a desemnat.

1 Candidatul reprezintă persoană cu drept de vot, care candidează pentru ocuparea unei 
funcţii publice eligibile independent sau din partea partidelor, a altor organizaţii social-
politice, a blocurilor electorale.
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	 CINE	ARE	DREPTUL	DE	VOT?

Dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit 
inclusiv în ziua alegerilor vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de 
acest drept în modul stabilit de lege.

Nu au dreptul de a alege persoaNele:
Ø	care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit 

vîrsta de 18 ani;
Ø	care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instanţei 

de judecată;
Ø	la alegerile locale nu participă militarii care îşi satisfac serviciul 

militar în termen;
Ø	în cazul alegerilor consiliului local şi/sau ale primarului nu au 

dreptul de a participa la alegeri persoanele care nu au domicil-
iul sau nu îşi au reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă.
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 CUM POT CANDIDA  
	 LA	O	FUNCŢIE	ELECTIVĂ?

Ø	 În calitate de deputat în Parlament – cetăţean al Republicii Mol-
dova cu drept de vot, care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, 
vîrsta de 18 ani şi are domiciliul în. 

Ø	 În calitate de consilier în consiliile locale – cetăţean al Repub-
licii Moldova cu drept de vot, care a împlinit, inclusiv în ziua 
alegerilor, vîrsta de 18 ani.

Ø	 În calitate de primar – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de 
vot care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani. 

Ø	 În calitate de preşedinte – cetăţean al Republicii Moldova cu 
drept de vot care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 
40 de ani.

 Nu pot fi aleşi:   
Ø	Persoanele care nu întrunesc condiţiile de mai sus. 
Ø	Militarii cu serviciul în termen.
Ø	Persoanele recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a 

instanţei de judecată.
Ø	Persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de 

libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc 
pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au 
antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Ø	Persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere 
prin hotărîre judecătorească definitivă.

	 CE	ESTE	UN	PROGRAM	ELECTORAL?
Documentul prin care concurentul electoral îşi expune viziunea asupra 
modului de soluţionare a celor mai stringente probleme ale societăţii/
comunităţii.
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	 CUM	POT	PARTICIPA	LA	ORGANIZAREA		
	 ŞI	DESFĂŞURAREA	ALEGERILOR?

Pentru a participa la organizarea şi desfăşurarea alegerilor trebuie să 
fii funcţionar în cadrul unui organ electoral.

Comisia electorală Centrală (CEC) – organ de stat, care activează 
permanent şi care este constituit pentru realizarea politicii electorale, 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală este 
constituită din 9 membri cu vot deliberativ: un membru este desemnat de 
către Preşedintele Republicii Moldova, 8 membri - de către fracţiunile 
parlamentare, proporţional numărului de mandate obţinute. 

CEC este asistat de către un aparat de lucru. Pentru a te putea angaja 
în aparatul CEC e necesar să fii cetăţean al RM şi să fii licenţiat în do-
meniul administraţiei publice locale, politologiei, dreptului, sau a unui 
domeniu conex.

Pentru perioada electorală, CEC poate angaja, după caz, prin contract 
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individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd 
persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.
Consiliile electorale de circumscripţie – organe electorale constituite cu 
cel puţin 50 de zile înainte de alegeri de către CEC. Consiliile se constituie 
la nivel de raion/municipiu, iar la alegerile locale şi la nivel de municipiu/
oraş/comună/sat, în componenţa a 7-11 membri cu drept de vot delibera-
tiv. Consiliile gestionează procesul electoral la nivel de circumscripţie. 
Pentru alegerile parlamentare, referendumurile republicane şi alegerile 
locale generale, candidaţii sînt înaintaţi din partea judecătoriilor, consi-
liilor locale de nivelul doi şi din partea partidelor politice reprezentate 
în Parlament. Pentru alegerile locale parţiale şi referendumurile locale 
candidaţii sunt înaintaţi din partea consiliilor locale de nivelul întîi şi 
partidelor politice reprezentate în Parlament.
Birourile electorale ale secţiilor de votare – organe electorale constituite 
de către consiliile electorale 
de circumscripţie cu cel puţin 
25 de zile înainte de ziua 
alegerilor, din 5-11 membri 
cu drept de vot deliberativ. 
Birourile gestionează proce-
sul electoral la nivel de secţie 
de votare. Candidaţii sunt 
înaintaţi din partea consiliilor 
locale şi partidelor politice 
reprezentate în Parlament.

atenţie! 
ü	Membrii consiliilor electorale şi a birourilor electorale activează tempo-

rar, de la constituire şi pînă data cînd Comisia Electorală Centrală a adus 
la cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor.

ü	În cadrul fiecărui consiliu electoral şi birou electoral, activează 1-3 
persoane degrevate, cărora pe durata activităţii le este păstrată funcţia la 
locul de muncă permanent. Ceilalţi membri participă doar la şedinţele 
organelor electorale şi pe parcursul zilei alegerilor.

ü	Activitatea consiliului electoral şi a biroului electoral este asigurată de 
un aparat de lucru.
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 CUM POT MONITORIZA  
	 PROCESUL	ELECTORAL?

Pentru a putea monitoriza 
alegerile, trebuie să fii acreditat în 
calitate de observator. Rapoartele 
realizate de observatori, au ca-
racter consultativ, sînt importan-
te pentru asigurarea credibilității 
față de rezultatele alegerilor (in-
clusiv din partea comunităţii in-
ternaţionale) şi pot fi utilizate 
pentru îmbunătăţirea procedurilor 
electorale. 

Observatorii pot fi:
Ø	naţionali – cetăţeni ai RM, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, ai 

concurenţilor electorali, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală 
sau consiliul electoral de circumscripţie. 

Ø	internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai 
guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale 
din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul elec-
toral, acreditaţi doar de Comisia Electorală Centrală.

atenţie! 
ü	Observatorii acreditaţi de CEC, pot monitoriza alegerile pe întreg terito-

riul Republicii Moldova.
ü	Observatorii acreditaţi de consiliul electoral de circumscripţie din par-

tea asociaţiilor obşteşti pot monitoriza alegerile doar în circumscripţia 
respectivă.

ü	Fiecare concurent electoral poate avea doar un singur observator în fieca-
re secţie de votare.

ü	Pentru secţiile de votare constituite peste hotarele ţării, observatorii se 
acreditează separat doar de către Comisia Electorală Centrală.
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 VOTAREA PAS CU PAS

Ziua alegerilor 
Alegerile au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi 

indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării sau al 
localităţii respective.

Data alegerilor parlamentare, alegerilor locale generale şi anticipate, 
referendumului republican se stabileşte prin hotărîrea Parlamentului cu 
cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.

Data alegerilor locale parţiale şi referendumurilor locale se stabileşte 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale cu cel puţin 60 de zile înainte 
de ziua alegerilor.

tiMpul şi loCul Votării
Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 7.00 şi 21.00. Bi-

roul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi 
locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.

Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se 
eliberează buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret şi cu 
urne de vot.
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CuM Se Votează?

1. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletin-
ul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de 
identitate:

 

ü	Buletinul de identitate 
al cetăţeanului Republi-
cii Moldova, cu fişa de 
însoţire care confirmă 
domiciliul sau reşedinţa 
alegătorului pe teritoriul 
secţiei de votare.

ü	paşaportul de tip ex-
sovietic modelul anului 
1974 cu menţiunea priv-
ind cetăţenia Republicii 
Moldova, numărul de 
identificare de stat al 
persoanei fizice (IDNP) 
şi înregistrarea la domi-
ciliu.

ü	Buletinul de iden-
titate provizoriu cu 
menţiunile privind 
cetăţenia Republicii 
Moldova, domiciliul 
titularului.

ü	legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat 
de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac servici-
ul civil (de alternativă).
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ü	paşaportul pentru 
intrare - ieşire din ţară, 
livretul de marinar, în 
cazul alegerilor Parla-
mentare sau referen-
dumului naţional, în 
secţiile de votare con-
stituite peste hotarele 
Republicii Moldova.

2. La primirea buletinului de vot, alegătorul semnează în lista electorală 
în dreptul numelui.

3. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina 
pentru vot secret. 

4. Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia “Votat” în interiorul cercului 
unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a vo-
tat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte 
patrulatere trebuie să rămînă curate.

5. Buletinul de vot este pliat şi introdus în urna de vot.
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Procedura de votare în cazul utilizării  
Registrului electronic al alegătorului
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	 CUM	POT	VOTA	DACĂ	ÎN	ZIUA 
	 ALEGERILOR	NU	VOI	FI	LA	DOMICILIU/	
	 REŞEDINŢĂ?

Regula generală spune că fiecare persoană poate vota doar la secţia 
de votare ce corespunde domiciliului sau reşedinţei indicate în actul de 
identitate. 

În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioa-
da valabilităţii reşedinţei, el votează la secţia de votare ce corespunde 
reşedinţei. Domiciliul este permanent, reşedinţa e temporară (de ex. în 
perioada studiilor, studenţilor/elevilor li se acordă reşedinţă la cămin). 

Totodată există şi excepţii de la regulă, care sunt aplicate doar pentru 
alegerile parlamentare sau referendumul republican:

Situaţia Soluţia

În ziua alegerilor mă voi 
afla într-o altă localitate 
din Republica Moldova, 
decît cea în care am do-
miciliul sau reşedinţa, 
cum pot vota?

 Cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua ale-
gerilor, depuneţi o declaraţie a locului de 
şedere (fără prezentarea dovezii adresei de 
şedere), la organul Administraţiei Publice 
Locale din localitatea în care doreşti să vo-
tezi. 
 Declaraţia se depune personal, la prezen-
tarea actului de identitate în original şi în 
copie. 
Începînd cu 22 de zile şi pînă în ziua alegeril-
or, în baza actului de identitate, depuneţi o 
cerere la biroul electoral corespunzător do-
miciliului. Acesta îţi va elibera un certifi-
cat pentru drept de vot, ce-ţi va permite să 
votezi în orice secţie de votare de pe terito-
riul RM, în lista suplimentară.
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Sunt student/elev şi nu 
am domiciliul sau reşe-
dinţa în localitatea din 
RM în care îmi fac studi-
ile, dar doresc să votez în 
această localitate, cum 
procedez?

Studenţii şi elevii cu drept de vot 
înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt în-
tr-o localitate în care nu au domiciliu sau 
reşedinţă pot vota la orice secţie de votare 
deschisă în această localitate.
Pentru aceasta ei trebuie:
- să prezinte actul de identitate;
- să prezinte carnetul de student cu înscrieri 
privind instituţia de învăţămînt la care sînt 
înmatriculaţi în localitatea respectivă;
- să completeze şi să semneze o declaraţie 
pe proprie răspundere că vor vota doar la o 
secţie de votare.

În ziua alegerilor mă voi 
afla peste hotarele ţării, 
cum votez? 

Cetăţenii RM, care în ziua alegerilor se 
vor afla peste hotarele ţării, pot vota, în 
baza paşaportului, la orice secţie de votare 
deschisă în afara ţării, indiferent de statutul 
aflării sale pe teritoriul statului respectiv.

atenţie! 
Ø	Atît declaraţia locului de şedere cît şi certificatul pentru drept de 

vot sînt utilizate doar pentru votare. 
Ø	După finalizarea alegerilor valabilitatea lor se pierde şi pentru urmă-

torul scrutin, va trebui să repetaţi procedura.
Ø	Aceste proceduri nu vor afecta nicicum înregistrarea dvoastră. la do-

miciliu sau reşedinţă.
Ø	Pentru secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă, în 

spitale şi alte instituţii curative staţionare, listele alegătorilor se întoc-
mesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de 
conducătorii instituţiilor menţionate

Brosura_Cunoasteti_Dreptul.indd   20 26.09.2013   12:18



21

	 CUM	VOTEZ	DACĂ	NU	MĂ	POT 
	 DEPLASA	LA	SECŢIA	DE	VOTARE?

În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate 
sau din alte motive temeinice, nu poate veni în lo-
calul de votare, biroul electoral al secţiei de votare 
desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 
membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de 
vot mobilă la locul unde se află alegătorul pentru ca 
acesta să voteze. 

Cererile pot fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua 
votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cer-
erile pot fi făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certificat 
medical. 

Această procedură nu se aplică la votarea în străinătate. 

	 CUM	VERIFIC	DACĂ	AM	FOST	 
	 INCLUS	ÎN	LISTA	ELECTORALĂ? 

Listă electorală - listă ce cuprinde toţi cetă-
ţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au 
reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. Ale-
gătorul poate fi înscris numai într-o singură listă 
electorală şi la o singură secţie de votare.

Cu 20 de zile înainte şi pînă în ziua alegeri-
lor, alegătorul se poate adresa la secţia de votare 
pentru a verifica corectitudinea întocmirii aceste-
ia. El are dreptul să solicite includerea/excluderea sa, corectarea altor erori 
comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători. Pentru efec-
tuarea oricăror modificări, este necesară prezentarea actului de identitate şi/
sau alte documente doveditoare. 

Verificarea listei poate fi efectuată şi on-line pe pagina oficială a CEC.
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	 DREPTURILE	ŞI	OBLIGAŢIILE 
	 ALEGĂTORULUI?

Dreptul electoral este dreptul constituţi-
onal al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi 
de a-şi exprima prin vot atitudinea privind 
cele mai importante probleme ale statului şi 
ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme 
locale de interes deosebit.

În cazul în care prin violenţă, înşelăciune, 
ameninţare, substituire sau prin oricare alte 
mijloace îţi este împiedicată exercitarea 

liberă a drepturilor electorale poţi depune o contestaţie. 
Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi 

hotărîrile organelor electorale, acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali 
în organele electorale, respectînd ierarhia sistemului organelor electorale şi 
în instanţele de judecată. 

Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să evite, la rîndul său, 
să săvîrşească vre-o contravenţie şi să fie conştienţi de faptul că pentru în-
călcarea prevederilor legislaţiei electorale, împiedicarea exercitării libere a 
drepturilor electorale ale cetăţenilor, împiedicarea activităţii organelor elec-
torale, poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru încălcări grave ale legislaţiei electorale se aplică pedeapsă pe-
nală. Următoarele acţiuni sunt considerate infracţiuni penale: împiedicarea 
prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului de vot şi de a fi ales, ace-
eaşi faptă însoţită de cauzarea leziunilor corporale grave sau de periclitarea 
vieţii oamenilor; falsificarea prin orice mijloace a rezultatelor votării; des-
chiderea urnelor de vot înainte de termenul stabilit prin lege pentru înche-
ierea votării; atacarea localurilor secţiilor de votare, sustragerea urnelor de 
vot sau a documentelor electorale; votarea intenţionată a unei persoane fără 
a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă 
a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de 
identitate fals sau a unui buletin de vot fals.
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	 COLABORAREA	DINTRE	CEC	ŞI	TINERI?

Tinerii alegători reprezintă o prioritate pentru Comisia Electorală 
Centrală. În perioada electorală, tinerii reprezintă unul din grupurile ţintă 
pentru care sunt elaborate şi diseminate/difuzate materiale în cadrul cam-
paniei de informare şi educaţie civică: materiale printate, spoturi video, 
informaţii/materiale plasate pe paginile web şi conturile CEC, organiza-
rea concursuri on-line, etc. 

Totodată, în perioada dintre alegeri, comisia mai desfăşoară o serie de 
alte activităţi care se adresează în primul rînd tinerilor:

- ziua tînărului alegător a fost lansată de CEC în anul 2006.  
Obiectivele principale ale activităţii sînt conştientizarea de către tinerii 
alegători a necesităţii de a participa la alegeri, formarea atitudinii civice 
faţă de problemele curente ale societăţii, cultivarea sentimentului de re-
sponsabilitate personală pentru situaţia din ţară, familiarizarea cu prin-
cipalele aspecte ale procesului electoral etc. Se desfăşoară, de regulă, 
toamna. Pe parcursul anilor, această zi a fost marcată în diferite moduri: 
întîlniri ale membrilor CEC, deputaţi, aleşi locali cu elevii şi studenţi 
din instituţiile de învăţămînt din RM (2006, 2008, 2009); elaborarea şi 
propunerea instituţiilor de învăţămînt din ţară a materialelor didactice în 

Brosura_Cunoasteti_Dreptul.indd   23 26.09.2013   12:18



24

vederea informării tinerilor şi desfăşurării diferitor activităţilor de simu-
lare a alegerilor (2009); organizarea întrunirilor, seminarelor, meselor ro-
tunde raionale (2009, 2010); organizarea concursului TVC cu genericul 
„20 de ani de alegeri democratice” (2011).

- ziua internaţională a alegerilor este sărbătorită în întreaga lume în 
prima joi a lunii februarie, datorită faptului că majoritatea acordurilor 

internaţionale în domeniu 
au fost semnate în această 
perioadă a anului.

Începînd cu 2008, 
CEC sărbătoreşte anual 
Ziua Internaţională a 
Alegerilor prin: realiza-
rea şi difuzarea unor spo-
turi televizate tematice 
(2008, 2009, 2011, 2010) 
sau chiar emisiuni ra-

diofonice şi televizate (2010, 2011, 2012), prin organizarea unor mese 
rotunde şi conferinţe raionale (2008, 2009, 2010, 2011), prin organiza-
rea unor concursuri de desene, eseuri, postere şi slogane (2008, 2011), 
conferinţe de presă (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), simularea unui ref-
erendum (2010) etc. 

- Biroul de informare şi documentare pentru cetăţeni facilitează ac-
cesul publicului la informații privind alegerile și activitatea CEC. Acesta 
oferă, de asemenea, spațiu de comunicare şi instruire pentru oamenii 
obisnuiți şi studenţi/elevi ce 
doresc să facă cercetări în 
domeniul electoral. Centrul 
conține o bază documentară 
pe suporturi multiple, ad-
aptate la nevoile utiliza-
torului. Centrul pune la 
dispoziţie o bogată colecție 
de informaţii electronice, 
site-uri web ale CEC, ale 

Brosura_Cunoasteti_Dreptul.indd   24 26.09.2013   12:18



25

organizațiilor internaționale ce activează în domeniu, instituții electorale 
din alte țări, autorități naționale și străine centrale.

 ziua uşilor deschise se desfăşoară anual la sediul CEC, începînd cu 
2010. Acţiunea are obiec-
tiv familiarizarea tinerilor 
cu diversele aspecte leg-
ate de activitatea organ-
elor electorale şi a altor 
subiecţi implicaţi în acest 
proces şi conştientizarea 
importanţei participării la 
alegeri. 

Metode moderne de informare:
• www.voteaza.md & www.cec.md
• Reţele de socializare 
• Hotline 
• Mesaje SMS 
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	 DE	CE	TREBUIE	SĂ	MERG	LA	VOTARE		
 SAU CINE POATE FI NUMIT 
	 „CETĂŢEAN	ACTIV”?

Participarea cetăţenilor unui stat la formarea autorităţilor reprezenta-
tive şi a altor organe eligibile reprezintă o componentă indispensabilă a 
democraţiei. 

Cetăţenii care nu se implică în măsura necesară în procesul electoral, 
favorizează fenomenul absenteismului (abstenţionismului) – nepartici-
parea la alegeri. Trebuie de luat în considerare că desfăşurarea alegerilor 
este finanţată din bugetul de stat, care la rîndul său se formează din con-
tribuţia cetăţenilor. Aşadar, ar fi de dorit ca alegerile să fie validate din 
primul tur de scrutin, evitîndu-se astfel cheltuielile ulterioare majore. 

În acest scop trebuie să fim responsabili, să fim activi şi să înţelegem 
că neparticipînd la alegeri, cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de la conduce-
re”, ne „pedepsim” pe noi înşine. Un „cetăţean activ” este persoana care 
participă la vot, îşi exprimă necesităţile, îşi apără interesele şi drepturile, 
identifică problemele de interes general ale comunităţii sale, se implică în 
soluţionarea acestora, contribuie la elaborarea politicilor publice şi la lu-
area deciziilor publice, reacţionează şi evaluează activitatea oficialilor şi 

instituţiilor publice, 
organizează şi parti-
cipă la discuţii şi dez-
bateri publice privind 
chestiuni de interes 
public, ia parte la ac-
ţiuni de voluntariat. 
Cu alte cuvinte, un 
„cetăţean activ” este 
persoana capabilă să 
se integreze imedi-
at şi adecvat în viaţa  
societăţii.
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 Unele ţări, pentru a combate absenteismul, au instituit în legislaţia 
lor obligativitatea participării la alegeri, absenteismul electoral a fost re-
dus substanţial, iar neparticiparea la vot se sancţionează.

Spre exemplu, în Australia, dreptul la alegeri a fost transformat în 
obligaţia de a vota după ce în 1924, în cadrul scrutinului naţional, a fost 
înregistrată o prezenţă a alegătorilor la urnele de votare mai mică de 47%. 
Din acest moment şi pînă în prezent în Australia se constată o participare 
constantă a alegătorilor la alegeri de 94% - 96%, în caz contrar alegătorii 
sunt sancţionaţi cu amenzi.

Totuşi, votul trebuie privit ca o obligaţie morală şi datorie civică a 
alegătorilor. Este vorba de o responsabilitate a fiecărui cetăţean în parte 
faţă de viitorul ţării, votul fiind modalitatea prin care se poate schimba 
destinul unei naţiuni şi totodată prin intermediul votului generaţia tînără 
îşi poate forma un viitor. Fiecare din noi, cu un efort minim poate să 
se implice şi să contribuie la eficacitatea procesului politic decizional. 
Neparticiparea la vot dă ocazia altora 
de a decide în locul tău. Se zice că 
„oficialii proşti, sînt aleşi de cetăţenii 
buni care nu votează” (George Jean 
Nathan). 

Rămîne la discreţia fiecărui cetă-
ţean să aprecieze în ce măsură vrea 
să se implice în influenţarea situaţi-
ei social-politice şi economice din 
ţară prin votul şi capacităţile sale şi 
să nu uite un lucru important: prin 
neîncredere şi absenteism situaţia nu 
se va îmbunătăţi. Fiecare vot „pro” 
sau „contra” are un efect mai puţin 
negativ decît o banală şi nejustifica-
tă abţinere. Votul fiecărui cetăţean  
contează!
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	 LEGISLAŢIA	ELECTORALĂ

Există o serie de acte naţionale şi internaţionale care promovează, 
garantează şi reglementează drepturile electorale.

În plan internaţional, cel mai important document, a cărui prevederi 
sînt obligatorii pentru toate statele membre ale ONU este Declaraţia 
universală a Drepturilor omului, art. 21 – „Orice persoană are dreptul 
de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţarii sale, fie direct, 
fie prin reprezentanţi liber aleşi.” 

În plan naţional menţionăm în primul rînd Constituţia republicii 
Moldova, care reprezintă legea supremă în stat – 
art. 2. „(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Mol-
dova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, 
în formele stabilite de Constituţie.”
art. 38. „(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 
voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin 
sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, 
împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub in-
terdicţie în modul stabilit de lege.
(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova 
cu drept de vot, în condiţiile legii.„

Totodată este şi Codul electoral, actul normativ ce reglementează mo-
dalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor – 
Art. 2 „(1) Cetăţeanul Republicii Moldova participă la alegeri prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
(2) Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept 
să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe 
sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către aces-
ta a liberei sale voinţe.”
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Nimeni nu va putea suplini  
golul	lăsat	de	tine	!

Conectează-te	la	un	viitor	 
prosper,	VOTEAZĂ	!
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	 INTEGRAMĂ	ELECTORALĂ
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DEFINIŢII:
Pe verticală

1.  Unul dintre principiile participării la alegeri ce prevede că alegătorul votează 
personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă. (2 cuvinte).

2. Material imprimat ce cuprinde numele și prenumele candidaților ce 
participă la alegeri, cu ajutorul căruia alegătorii își exprimă opţiunea de vot 
(3 cuvinte).

3. Cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot.
4. Loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate 

cu ştampilă.
5. Drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima 

prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale 
societăţii (2 cuvinte).

6. Acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i deter-
mina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali.

7. Uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-
politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri (2 cuvinte).

8. Persoană cu drept de vot, ce reprezintă interesele concurentului electoral în 
organele electorale şi în alte organe implicate în procesul electoral.

Pe orizontală
1.  Legea fundamentală a unui stat.
2. Cerere de anulare sau revizuire a unui act, a  unei hotărîri, acţiuni sau 

inacţiuni a unui organ electoral sau a altui subiect electoral.
3. Persoană care participă la alegeri pentru ocuparea unei funcţii publice eli-

gibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, a blocurilor 
electorale sau independent.

4. Persoană care monitorizează procesul electoral fără a se implica, reprezintă 
o instituţie abilitată şi este acreditată de organul electoral corespunzător.

5. Procedura de formare a unui organ de stat sau învestirea unei persoane cu 
atribuții publice, realizată prin intermediul votului acordat de persoane au-
torizate în condiţiile în care pentru obţinerea mandatului respectiv sînt pro-
puse două sau mai multe candidaturi. 

6. Listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au 
reşedinţa în raza unei secţii de votare (2 cuvinte).

7. Scrutinul prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante 
probleme ale statului şi societăţii.

8. Loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate cu ştampilă (plural).
9. Asociaţii benevole ale cetăţenilor, uniți prin comunitatea concepțiilor poli-

tice, ideologice, a intereselor sociale, constituite şi înregistrate în condiţiile 
legii. 
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