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Alegerile libere şi corecte sînt cele care dezvă-
luie şi dau efect voinţei liber exprimate a poporului 
în vederea delegării parţiale a suveranităţii sale că-
tre persoanele alese. Statele, prin Constituţie, ga-
rantează dreptul fiecărui cetăţean de a participa la 
luarea deciziilor publice. 

În Republica Moldova dreptul de a alege şi de 
a fi ales este garantat de Constituţie1 pentru toţi 
cetăţenii Republicii Moldova de la vîrsta de 18 ani, 
împliniţi inclusiv în ziua alegerilor, excepţie făcînd 
cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege. 
Avînd în vedere numărul mare de cetăţeni moldo-
veni aflaţi peste hotarele ţării, asigurarea drepturilor 
electorale ale acestora este o chestiune extrem de 
actuală şi de importantă impunîndu-se studierea ei, 
inclusiv sub aspect comparativ. 

Problema votării peste hotare a luat amploare 
în campania electorală pentru alegerile parlamen-
tare din 5 aprilie 2009 şi cele anticipate din 29 iu-
lie 2009, atunci cînd concurenţii electorali au utili-
zat-o şi vehiculat-o pentru a obţine credit electoral. 
Conform art. 2 alin (3) din Codul electoral, cetăţenii 
Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării 

ASIGURAREA DREPTULUI CONSTITUŢIONAL DE VOT PENTRU 
CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA AFLAŢI PESTE HOTARELE ŢĂRII

Dr. Iurie Ciocan,
preşedintele Comisiei Electorale Centrale

beneficiază de drepturi electorale depline, iar mi-
siunile diplomatice şi oficiile consulare sînt obligate 
să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite 
liber drepturile electorale. Opiniile2 de a deschide 
secţii de votare în afara reprezentanţelor diplomati-
ce ale Republicii Moldova nu aveau la acel moment 
bază legală. Codul electoral stipula expres că sec-
ţiile de votare de peste hotare se creează exclusiv 
pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare3. 
Bazîndu-se pe această prevedere, CEC a făcut mai 
multe declaraţii publice privind problemele legate 
de votarea peste hotare4. Comisia a fost susţinu-
tă în acest demers de mai mulţi lideri de opinie5, 
care au menţionat că „problema deschiderii secţiilor 
de votare suplimentare peste hotarele ţării nu poa-
te fi pusă pe seama Comisiei Electorale Centrale 
(CEC), ea fiind o problemă ce trebuie rezolvată de 
Guvern”. Totodată, ei au susţinut poziţia CEC po-
trivit căreia „pentru deschiderea secţiilor de votare 
în afara misiunilor diplomatice trebuie modificată 
legislaţia”.

_________________
1 Art. 38, Constituţia Republicii Moldova, publicată: 18.08.1994 
în Monitorul Oficial Nr. 1. Data intrării in vigoare: 27.08.1994

_________________
2  AMN atacă la CEDO refuzul CEC de a deschide secţii de 
votare suplimentare peste hotare, www.jurnal.md, 6 martie 
2009, AMN contra CEC pentru votul moldovenilor peste hota-
re!, www.comunicate.md, 5 martie 2009, “Patria Moldova” este 
revoltată de refuzul CEC de a deschide secţii de votare su-
plimentare peste hotare, Deca-press, 2 martie 2009, Valentin 
Vizant: Concurenţii electorali folosesc argumentul votării peste 
hotare pentru a periclita procesul electoral, Moldova Suvera-
nă, 20 februarie 2009, PLDM va constitui un comitet pentru 
apărarea drepturilor cetăţenilor moldoveni de peste hotare, 
Deca-press, 25 februarie 2009, Comunicat de presă cu privi-
re la mitingul de protest „Verde pentru votul de peste hotare”, 
www.comunicate.md, 23 februarie 2009, Alegere dificilă peste 
hotare, Novosti-Moldova, 18 februarie 2009,  Tineretul Liberal: 
Cetăţenii noştri de peste hotare sînt buni nu doar pentru a trimi-
te bani acasă, dar şi pentru a participa la vot!, www.unimedia.
md, 2 februarie 2009
3  Art. 29 alin. (5), Cod electoral adoptat de către Parlamentul 
Republicii Moldova prin Legea nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art. 667)
4 Comisia Electorală Centrală reiterează imposibilitatea legală 
de a constitui secţii de votare în străinătate altele decît cele de 
pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republi-
cii Moldova, comunicat de presă al CEC, 16 februarie 2009, 
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dl Eugeniu Ştirbu, a 
avut o întrevedere cu Reprezentantul special al Preşedintelui 
în Exerciţiu al OSCE în domeniul conflictelor îngheţate, Am-
basadorul Charalampos Christopoulos, comunicat de presă al 
CEC, 26 februarie 2009, http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/
main.aspx? dbID=DB_COMUNICATEdePRESA405 
5  Igor Boţan, Votul moldovenilor de peste hotare, 23 februa-
rie 2009, http://www.e-democracy.md/comments/political/ 
20090223/index.shtml?print  
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În 18 iunie 2010, prin Legea nr. 119 pentru 
modificarea şi completarea Codului electoral, 
Parlamentul a introdus un articol nou - 29 “prim” în 
care se descriu particularităţile constituirii şi func-
ţionării secţiilor de votare şi a birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din străinătate. Potrivit ali-
neatului (3) al acestui articol, Guvernul, cu acor-
dul autorităţilor ţărilor respective, poate decide 
deschiderea secţiilor de votare şi în alte localităţi. 
Organizarea activităţii acestor secţii de votare 
a fost pusă în seama CEC, iar responsabilitatea 
de selectare a localităţilor unde urmează să fie 
amplasate acestea revine Guvernului prin inter-
mediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, în baza înregistrării prealabile a 
cetăţenilor aflaţi în străinătate. 

După cum se vede, înregistrarea prealabilă a 
alegătorilor aflaţi peste hotare devine un element- 
cheie în procesul de selectare a localităţilor unde 
s-ar dori deschiderea secţiilor de votare extraterito-
riale (în afara teritoriului aflat sub controlul autorită-
ţilor Republicii Moldova). Dreptul de creare a unor 
reguli şi proceduri la acest capitol a fost delegat de 
legiuitor Comisiei prin stabilirea obligaţiei legale de 
a aproba Regulamentul privind înregistrarea prea-
labilă a alegătorilor din străinătate.

Deschiderea secţiilor de votare extrateritoriale, 
în baza noilor prevederi legale, în scrutinele ce au 
urmat, a creat condiţii favorabile pentru participarea 
la votare a unui număr mai mare de alegători aflaţi 
peste hotare.     

Făcînd o analiză statistică6, observăm că numă-
rul cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare care 
au participat la votare în 2009 a crescut compa-
rativ cu alegerile precedente. Astfel, dacă la ale-
gerile din 27 februarie 1994 la votare au participat 
1948 cetăţeni, atunci la cele din 5 aprilie 2009 –
16 805 cetăţeni, iar la 29 iulie 2009 – 17 484 cetă-
ţeni. Rezultatele alegerilor din 2009 ne arată o 
creştere de aproximativ 70% a prezenţei la urne 
faţă de anul 2005, cînd la votare s-au prezentat 
10 018 cetăţeni moldoveni. 

În acelaşi timp, datele estimative făcute publice 
în mass-media înainte de alegerile parlamentare 
din 5 aprilie 2009 prezintă o cifră de cca 500 000 
cetăţeni moldoveni aflaţi peste hotare7. 

După crearea acestor noi condiţii de participa-
re la votare a alegătorilor din afara ţării, numărul
_________________
6 Electorala 2005, Electorala 2009, (29 iulie 2009)
7 Peste hotare se aflau oficial circa 628 mii moldoveni, Infotag, 
9 martie 2009, www.azi.md/ro/story/1664+date+numarul+moldo
venilor+aflati+peste+hotare&cd=2&hl=en&ct=clnk

votanţilor s-a mărit semnificativ. Astfel, la referendu-
mul constituţional din 5 septembrie 2010 la votare au 
participat 19 705 în cele 78 secţii de votare constitui-
te în afara ţării, iar la alegerile parlamentare anticipa-
te din 28 noiembrie 2010 la urne s-au prezentat deja 
64 199 alegători în 75 secţii din afara ţării.  

Evident că prezenţa la vot este extrem de re-
dusă comparativ cu numărul estimat al cetăţenilor 
aflaţi în străinătate.

Crearea Biroului pentru relaţii cu diaspora şi 
subordonarea acestuia direct Prim-ministrului 
subliniază importanţa menţinerii unei relaţii dura-
bile cu cetăţenii Republici Moldova aflaţi temporar 
peste hotare.

În acelaşi context, CEC a elaborat o aplicaţie 
web prin care cetăţenii din afară s-au putut înre-
gistra în listele electorale pentru anumite secţii de 
votare din străinătate, de asemenea un regulament 
privind procedura de înregistrare prealabilă a ale-
gătorilor aflaţi peste hotare, pe care le-a plasat pe 
pagina web www.votează.md. Fiind utilizată în pe-
rioada electorală pentru alegerile parlamentare din 
28 noiembrie 2010, s-au înregistrat în acest mod 
1526 alegători. Acest număr pare a fi nesemnifica-
tiv, dar dacă luăm în calcul că aplicaţia a fost lansa-
tă deja în interiorul campaniei electorale şi resurse-
le financiare destinate unei campanii de promovare 
nu erau prevăzute în bugetul CEC, atunci rezultatul 
obţinut este unul foarte încurajator. 

În vederea bunei organizări a viitoarelor scru-
tine, CEC pe parcursul anilor 2012 şi 2013 a mo-
dernizat această aplicaţie. Minimizarea participării 
în acest proces a factorului uman va diminua riscul 
birocratizării procedurii în sine. De remarcat că apli-
caţia este foarte simplă în utilizare.  

Este important de menţionat că Aplicaţia pen-
tru înregistrarea alegătorilor în afara ţării este un 
instrument de colectare a datelor destinat în exclu-
sivitate proceselor şi procedurilor electorale. Orice 
date furnizate de alegători prin această aplicaţie 
sînt păstrate în strictă conformitate cu prevederile 
legale privind protecţia datelor cu caracter personal. 
Datele respective nu vor fi folosite în alte scopuri 
decît cele de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
şi categoric nu afectează alte raporturi ale cetăţea-
nului cu ţara de reşedinţă, cum ar fi, de exemplu, 
statutul vizei de reşedinţă ori achitarea taxelor etc.

Campania de informare a alegătorilor moldoveni 
aflaţi peste hotarele ţării

Asigurarea dreptului constituţional de vot pentru 
cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele 
ţării presupune nu doar crearea condiţiilor legale şi 
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tehnice corespunzătoare, dar şi măsuri de informa-
re şi educaţie civică a alegătorilor. În vederea rea-
lizării acestui obiectiv, în perioadele electorale din 
2009 şi 2010, Comisia Electorală Centrală, împre-
ună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM) 
şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), a întreprins un şir de acţiuni, precum difu-
zarea spoturilor video prin intermediul posturilor de 
televiziune cu acoperire internaţională şi prin reţea-
ua Internet8, a elaborat şi distribuit pliante, calen-
dare cu informaţii utile pentru cetăţenii moldoveni 
aflaţi peste hotare, a fost modernizată pagina web 
specializată (www.voteaza.md). Crearea şi implica-
rea în această activitate a Biroului pentru relaţii cu 
diaspora vor contribui neîndoielnic la creşterea ac-
tivismului electoral al cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi peste hotare.

Experienţa internaţională privind votul cetăţeni-
lor aflaţi peste hotare

Principiul de bază utilizat în alegeri şi implicit în 
votarea cetăţenilor aflaţi peste hotare este teritoria-
litatea. Cu alte cuvinte, alegerile au loc pe teritoriul 
ţării respective şi pe „prelungirile” acesteia de peste 
hotare (misiuni diplomatice şi consulare). Totodată, 
este posibilă atingerea unor înţelegeri inter-guver-
namentale în vederea deschiderii unor secţii de 
votare suplimentare în afara reprezentanţelor ofi-
ciale ale ţării. Alte soluţii care pot rezolva proble-
ma votului din străinătate sînt votul prin Internet 
(Estonia, Franţa, Olanda), votul prin corespondenţă 
(Canada, Norvegia, Mexico şi Elveţia), inclusiv prin 
fax (Noua Zeelandă şi Australia) şi votul prin procu-
ră (Mauritius, Nauru, Togo, Vanuatu). Unele ţări uti-
lizează aceste metode combinat (e.g. India, Marea 
Britanie, Belgia, Suedia). 

Votarea din exterior este o chestiune extrem 
de sensibilă din punct de vedere politic, respectiv 
decizia de a reglementa prin legislaţia naţională 
acest timp de votare este una în mare parte po-
litică. Astfel, prevederi de acest gen există în 28 
ţări din Africa, 16 de pe continentul american, 20 
din Asia, 41 din Europa şi 10 din Oceanul Pacific9. 
În ţări precum Angola, Bolivia, Grecia, Nicaragua, 
_________________
8  http://www.youtube.com/watch?v=UFCNdxotKzc, http://
www.youtube.com/watch?v=tZn6aJ5Ml3g
9 Carlos Navarro Fierro, Isabel Morales and Maria Gratschew, 
External voting: a comparative overview în Voting from Abroad, 
The International IDEA Handbook, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance, 
The Federal Electoral Institute of Mexico,  Sweden, 2007, 
p. 11-34, 278

deşi legislaţia electorală permite votarea de peste
hotare, aceasta, din diverse motive, nu este organi-
zată. La fel, sînt state care restricţionează votarea 
peste hotarele ţării la tipul activităţii (Bangladesh, 
Fiji, Ghana, Irlanda, Israel, Laos etc.) sau la durata 
şederii în ţara-gazdă (Australia, Canada, Gibraltar, 
Mozambic etc.)10.  

După cum am arătat mai sus, 115 guverne ale 
lumii depun eforturi pentru a asigura exercitarea 
dreptului de vot propriilor cetăţeni aflaţi în afara ţă-
rii. De exemplu, Bulgaria11 la alegerile prezidenţiale 
din 2009 a deschis secţii de votare în toate localită-
ţile în care cel puţin 100 de cetăţeni bulgari au soli-
citat acest lucru cu cel puţin 20 zile înainte de ziua 
alegerilor. Polonia12 pentru alegerile parlamentare 
din 2011 a deschis 205 secţii de votare pentru apro-
ximativ 175 mii de cetăţeni înregistraţi peste hotare. 
Secţiile de votare au fost deschise în ambasade şi 
consulate, dar şi în centrele comunităţilor de po-
lonezi. În februarie 2009, la alegerile parlamenta-
re Guvernul din Israel s-a opus deschiderii secţii-
lor de votare în afara ambasadelor şi consulatelor 
(cca 100). La alegerile prezidenţiale din anul 2009 
România a deschis pe teritoriul Republicii Moldova 
secţii de votare suplimentare în afara celor din in-
cintele Ambasadei şi Consulatului României. În to-
tal, Ministerul român de Externe a organizat pentru 
diasporă 294 secţii de votare şi a trimis 600.000 de 
buletine de vot peste hotare13.

Concluzii şi recomandări
În paralel cu eforturile Comisiei Electorale 

Centrale de a asigura exercitarea dreptului de vot 
al cetăţenilor moldoveni de peste hotare, practica a 
scos la iveală următoarele probleme:  

1. Numărul insuficient de secţii de votare. De 
menţionat că grupuri de cetăţeni moldoveni au 
_________________
10 ibidem
11 Office for Democratic Institutions and Human Rights, Repu-
blic of Bulgaria, Parliamentary elections, 5 July 2009, OSCE/
ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, 
Warsaw, 30 September 2009, pag. 10, http://www.osce.org/
documents/odihr/2009/09/39984_en.pdf 
12 Office for Democratic Institutions and Human Rights, Repu-
blic of Poland, Pre-term parliamentary elections, 21 October 
2007, OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Final Re-
port, Warsaw, 20 March 2008, pag. 10, http://www.osce.org/
documents/odihr/2008/03/30354_en.pdf 
13 Prezenta record in diaspora: Peste 147.000 români au vo-
tat la secţiile de peste hotare, http://www.9am.ro/stiri-revista-
presei/Politica/143875/Prezenta-record-in-diaspora-Pes-
te-100-000-romani-au-votat-la-sectiile-de-peste-hotare.html,
7 decembrie 2009. 
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protestat, cerînd să li se ofere posibilităţi pentru a 
vota acolo unde locuiesc compact, în număr im-
punător, motivînd distanţele prea mari şi costurile 
de transport. Unele formaţiuni politice de opoziţie 
s-au adresat inclusiv în instanţa de judecată pentru 
a obliga CEC să constituie 20 de secţii de votare 
suplimentare în România, Italia, Rusia, Ucraina, 
SUA, Portugalia şi Irlanda. Deşi la moment nu exis-
tă bază legală pentru a răspunde pozitiv acestor 
solicitări, Comisia a recunoscut necesitatea con-
stituirii unor astfel de secţii de votare şi a solicitat 
introducerea prevederilor legislative care ar stabili 
procedura constituirii secţiilor de votare în statele 
unde se află compact un număr impunător de cetă-
ţeni cu drept de vot, dar în care nu există reprezen-
tanţe oficiale ale Republicii Moldova. În acest sens, 
din punctul nostru de vedere, urmează ca deputaţii 
Parlamentului Republicii Moldova să examineze 
eventuale modificări la Codul electoral. 

2. Formarea listelor electorale. În secţiile de 
votare constituite în afara Republicii Moldova, 
listele electorale se întocmesc în baza datelor 
colectate de către conducătorii misiunilor diplo-
matice şi oficiilor consulare care activează pe 
teritoriul statelor respective. Problema majoră 
este necunoaşterea numărului exact de cetăţeni 
moldoveni aflaţi peste hotare din cauza migraţiei 
ilegale. În acest sens, este mai mult decît nece-
sară implementarea Aplicaţiei pentru înregistra-
rea alegătorilor de peste hotare, care este parte 

integrantă a sistemului informaţional automatizat 
de stat „Alegeri”, acesta fiind definit ca un sistem 
informaţional unic integrat de evidenţă a alegă-
torilor, destinat colectării, stocării, actualizării şi 
analizei informaţiei despre aceştia. Totodată, sis-
temul va permite alegătorilor să-şi verifice on-line 
datele în listele electorale. 

3. Lipsa conexiunii între unele sisteme infor-
maţionale ale MAEIE şi sistemul informaţional al 
CEC. Conexiunea între sisteme va face posibilă 
distribuirea informaţiei despre votarea peste hota-
rele ţării şi acest lucru va contribui la o mai mare 
prezenţă la vot a cetăţenilor aflaţi peste hotare-
le ţării. De asemenea, recentele modernizări ale 
paginilor web ale ambasadelor şi consulatelor va 
permite oferirea unor informaţii electorale şi ser-
vicii on-line, publicarea buletinelor informative şi 
instituirea unui serviciu public de anunţuri pentru 
alegătorii din străinătate.

Numărul mare de alegători moldoveni aflaţi pes-
te hotarele ţării, precum şi problemele enunţate mai 
sus relevă că asigurarea exercitării dreptului de 
vot al cetăţenilor de peste hotare este o prioritate 
pentru Republica Moldova şi, în acelaşi timp, o pro-
vocare pentru sistemul electoral moldovenesc. În 
acest context, implementarea sistemelor informaţi-
onale complexe la nivelul CEC şi al MAEIE este o 
soluţie care merită a fi luată în considerare pentru 
rezolvarea problemelor cu care se confruntă alegă-
torii noştri aflaţi peste hotare.
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Angela Furtună,
consultant principal, direcţia management alegeri

INSTRUIREA REPREZENTANŢILOR APL ÎN VEDEREA
ÎNTOCMIRII ŞI ACTUALIZĂRII LISTELOR ELECTORALE

Instruirea persoanelor care activează în cadrul 
autorităţilor publice locale (APL), responsabile de 
întocmirea, actualizarea şi transmiterea listelor 
electorale de bază, reprezintă o componentă impor-
tantă a eforturilor întreprinse de Comisia Electorală 
Centrală (CEC) în vederea sporirii calităţii acestor 
liste. În prezent, datele cuprinse în listele electorale 
servesc ca sursă pentru completarea bazei de date 
ce va constitui Registrul de Stat al Alegătorilor. 

Listele electorale de bază recepţionate de la 
primării în anii 2011-2012 au fost supuse analizei 
computerizate, care a scos în evidenţă o serie de 
erori. Procentul total al erorilor depistate în listele 
electorale pe ţară constituie 6,33%. Or, conform 
standardelor internaţionale, acestea nu trebuie să 
depăşească 2-3 la sută. 

În scopul reducerii numărului de erori în lis-
te şi obţinerii unor liste cu date exacte, Comisia 
Electorală Centrală, în vederea exercitării funcţiilor 
sale menite să conducă la îmbunătăţirea mana-
gementului operaţiunilor electorale, împreună cu 
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
(CICDE) şi Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 
Electorale (IFES), a organizat o serie de seminare 
de instruire în teritoriu. Cursul de instruire propus 
a fost conceput pentru persoanele responsabile de 
listele electorale din APL. 

De menţionat că seminarele de instruire pentru 
reprezentanţii APL responsabili de întocmirea şi 
actualizarea listelor electorale au fost realizate de 
Comisia Electorală Centrală graţie suportului finan-
ciar acordat prin intermediul Agenţiei Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Instruirea în teritoriu s-a desfăşurat în perioada 
28 ianuarie - 12 februarie 2013, vizînd următoarele 
scopuri:

- perfecţionarea profesională a persoanelor 
responsabile de listele electorale de bază;

- formarea viziunii clare şi aptitudinilor necesa-
re pentru lucrul cu listele electorale;

- furnizarea informaţiei şi a surselor de do-
cumentare necesare APL pentru sporirea calităţii 
listelor;

- sporirea competenţelor prin oferirea asis-
tenţei tehnice (cunoaşterea programului Excel şi 
aplicarea utilitarului destinat detectării erorilor din 
liste) în vederea identificării şi eliminării celor mai 
frecvente erori în procesul întocmirii şi actualizării 
listelor electorale;

- organizarea forumului pentru secretarii pri-
măriilor, în vederea elucidării modului corect de în-
deplinire a operaţiunilor legate de listele electorale.

Pentru actualizarea anuală a listelor electora-
le, CEC a transmis primăriilor informaţia-extras din 
Registrul de Stat al Populaţiei, sistematizată pe 
unităţi administrativ-teritoriale, privind: cetăţenii cu 
drept de vot care au domiciliu/reşedinţă în localita-
tea respectivă; cetăţenii care şi-au retras/înregistrat 
domiciliul/reşedinţa; persoanele decedate; cetăţenii 
care şi-au schimbat actele de identitate.

În vederea asigurării securităţii şi confidenţiali-
tăţii datelor cu caracter personal, fiecare responsa-
bil de liste a semnat declaraţia de confidenţialitate, 
care îl obligă să nu divulge informaţia personalizată 
de care a luat cunoştinţă.

Pentru desfăşurarea reuşită şi în termen a 
instruirii au fost  planificate 6 sesiuni teoretice şi 
practice de instruire cu o durată totală pe zi de 4 
ore. Acţiunile planificate au fost realizate în toate 
raioanele Republicii Moldova şi în termenele sta-
bilite. Astfel de seminare s-au desfăşurat pentru a 
doua oară.

În conformitate cu graficul instruirilor, în peri-
oada de referinţă au fost desfăşurate 35 seminare 
de instruire la nivel raional, la care au participat toţi 
responsabilii de listele electorale din unităţile admi-
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nistrativ-teritoriale de nivelul întîi. Zilnic echipe mo-
bile constituite din cîte 2 facilitatori (din partea CEC 
şi IFES) se deplasau în 2-3 centre raionale. 

Conform datelor statistice, au beneficiat de in-
struire 853 responsabili de listele electorale din 
cele 898 de primării şi 5 sectoare ale municipiului 
Chişinău, inclusiv 719 femei şi 134 bărbaţi. În 11 
raioane rata de participare a înregistrat o partici-
pare de 100%: Basarabeasca, Cimişlia, Criuleni, 
Edineţ, Drochia, Ialoveni, Glodeni, Teleneşti, 
Rezina, Sîngerei şi Şoldăneşti. Cea mai scăzută 
prezenţă, între 80 - 89%, a fost înregistrată în 7 ra-
ioane: Anenii Noi, Cahul, Căuşeni, Făleşti, Hînceşti, 
Leova şi Taraclia. În celelalte raioane prezenţa a 

fost de peste 91 la sută. Rata generală de partici-
pare la seminare a constituit în medie 94%. 

Conţinutul Programului de instruire s-a dove-
dit a fi unul complex şi integral, cu accente pe su-
biectele dificile în procesul de actualizare a listelor 
electorale. În cadrul instruirii, participanţilor li s-au 
prezentat cele mai frecvente erori, au fost menţi-
onate cauzele care duc la comiterea lor, totodată 
s-a oferit şi soluţia tehnică pentru identificarea şi 
corectarea acestora. 

De asemenea, au fost puse în discuţie subiecte 
ce ţin de sursele de documentare legale, care fiind 
utilizate sincretic permit obţinerea unor liste exacte, 
ce vor putea fi folosite pentru crearea bazei de date 
a Registrului de Stat al Alegătorilor.

S-a accentuat necesitatea adoptării unui act nor-
mativ privind desemnarea persoanelor responsabile 
de întocmirea/ actualizarea listelor electorale (prin 
dispoziţia primarului sau includerea în fişa de post), 
în care să fie menţionată şi prevederea asigurării se-
curităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter perso-
nal şi utilizarea acestora doar în scop expres numit.

Sesiunea practică a fost bazată pe un joc in-
teractiv de cunoaştere a procedurilor de actualizare 
a listelor electorale, lucrul în grupuri asupra diferitor 
exerciţii şi demonstrarea utilitarului de detectare şi 
verificare a erorilor din liste, analiza unui model de 
listă electorală.

Graficul participării la instruire sub 
aspectul dimensiunii de gen
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În opinia facilitatorilor, programul a fost conce-
put cu succes, conţinutul a fost bine gîndit, logic, 
coerent, fiind evidenţiate următoarele momente 
pozitive:

- informaţia prezentată în planurile sesiunilor a 
fost bine selectată, logic ordonată, punîndu-se ac-
centul pe momentele cheie;

- îmbinarea părţii practice şi teoretice a fost 
reuşită;

- prezentarea în Power Point şi-a atins scopul, 
informaţia a fost perceputa atît auditiv, cît şi vizual, 
punct în care putem afirma că a fost asimilată în 
mare parte;

- s-a pus accent pe tehnici interactive de lucru 
cu participanţii, fapt ce a exclus uniformitatea şi a 
destins participanţii;

- pe parcursul instruirii, facilitatorii au putut face 
referire la anumite informaţii, iar participanţii să le 
regăsească în ghid sau în materialele din mape 
(paşii pentru deschiderea CD-lui şi aplicarea utilita-
rului ş.a.);

- a fost binevenită transmiterea informaţiilor din 
conţinutul instruirii atît pe suport de hîrtie, cît şi în 
format electronic.

După cum se menţionează în rapoartele facili-
tatorilor, cea mai interesantă parte a instruirii a fost 
cea practică (aplicarea utilitarului), exerciţiile şi jo-
curile interactive (concursul). Concursul (cu motiva-
ţie de premiu) a fost cel mai apreciat de participanţi, 
deoarece a creat situaţii de discuţii, dezbateri. 

Apreciate au fost şi exerciţiile, în care partici-
panţilor li se demonstra pas cu pas cum se lucrează 
cu utilitarul (un program special în Excel), fiind invi-
taţi la calculator pentru a exersa.

Din punct de vedere logistic, programul de in-
struire a necesitat un efort complex de coordona-
re între organizatori şi consiliile raionale. În mod 
separat trebuie subliniate receptivitatea şi sprijinul 
acordat de autorităţile APL de nivelul al doilea la 
organizarea seminarelor.

În opinia facilitatorilor, instruirea a fost bine or-
ganizată. S-a asigurat deplasarea facilitatorilor în 
teritoriu, precum şi a suportului tehnic, material 
necesar pentru buna desfăşurare a acestora. De 
menţionat că majoritatea consiliilor raionale au pus 
la dispoziţie încăperi comode, unele avînd în do-
tare şi echipament necesar (ex.: Căuşeni, Rezina, 
Soroca, Drochia, Străşeni, Ungheni). Au fost ofe-
rite însă şi săli (festive sau cu scenă) care cores-
pundeau parţial necesităţilor de instruire interactivă 
(ex.: mun. Chişinău, Ialoveni, Briceni) sau încăperi 
mici neprevăzute pentru un număr mai mare de 30 
de invitaţi (Cahul).

Participanţii la instruire au menţionat şi proble-
mele cu care se confruntă în procesul de întocmire/
actualizare a listelor electorale, fiind enumerate 
cauzele apariţiei erorilor şi deficienţelor. S-a iden-
tificat ca necesitate accesul direct la baza de date a 
ÎS “CRIS „Registru”, acesta fiind destul de costisitor. 

Conţinutul instruirii a fost în conformitate cu te-
matica întocmită şi aprobată de către conducerea 
Comisiei Electorale Centrale. În calitatea lor de 
beneficiari ai instruirii, responsabilii de întocmirea/
actualizarea listelor electorale au apreciat conţinu-
tul sesiunilor programului de instruire: pregătirea şi 
organizarea seminarelor, abilităţile de prezentare, 
comunicare, interacţiune şi evaluare. Interacţiunea 
participant-calculator a permis şi a facilitat accesul 
responsabilului la informaţia structurată.

Analiza chestionarelor de evaluare, conform 
datelor din Anexă, confirmă aprecierea înaltă dată 
de responsabilii de listele electorale participanţi la 
seminar.

Competenţa responsabililor de listele electorale 
se exprimă prin cunoştinţe de bază, abilităţi, pre-
cum şi atitudini necesare pentru realizarea unei ac-
tivităţi eficiente şi rezultate scontate.

Organizarea seminarelor de instruire a avut 
ca obiectiv promovarea calităţii listelor electorale 
care constituie preocuparea de bază a Comisiei 
Electorale Centrale. Componenta „Surse de docu-
mentare” a fost esenţială pentru obţinerea unor liste 
electorale actualizate, în acest sens fiind furniza-
te materiale informative ce oferă posibilitatea de a 
efectua corectări în liste.

Pentru desfăşurarea reuşită a următoarelor ac-
tivităţi de instruire, pornind de la  observaţiile şi su-
gestiile facilitatorilor, au fost formulate următoarele 
recomandări:

1. Continuarea etapei a doua de instruire a res-
ponsabililor de listele electorale privind aplicaţia 
web „Lista electorală”, utilizarea căreia va oferi o 
serie de beneficii (optimizarea datelor, prevenirea 
erorilor, extragerea de date/liste, filtrarea/sortarea, 
siguranţa datelor ş.a.);

2. Elaborarea materialelor metodice pri-
vind implementarea aplicaţiei „Lista electorală” 
(Regulamentul cu privire la aplicaţia „Lista electo-
rală”);

3. Integrarea programului de instruire APL (eta-
pa a 2-a) în conţinutul curriculumului Centrului de 
Instruire Continuă în Domeniul Electoral;

4. Crearea de formatori locali (din centrele ra-
ionale) încadraţi în calitate de facilitatori în etapa a 
doua de instruire a responsabililor de liste privind 
utilizarea aplicaţiei „Lista electorală”;
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5. Elaborarea unei Instrucţiuni privind verifica-
rea calităţii listelor electorale (indici de calitate, 
categorii de erori etc.);

6. Antrenarea Cancelariei de Stat în monitori-
zarea procesului de actualizare a listelor electorale 
şi de prezentare a informaţiei respective de către 
APL;

7. Includerea în programul de studiu al Academiei 
de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova a modulului de instruire „Lista 
electorală”;

8. Solicitarea informaţiei privind persoanele care 
satisfac serviciul militar în termen şi a persoanelor 
care urmează să fie trecute în evidenţa militară;

9. Solicitarea informaţiei privind persoanele de-
clarate incapabile în baza hotărîrii definitive a in-
stanţei de judecată;

10. Adresarea unor scrisori de mulţumire către 
APL care au prezentat la CEC listele electorale co-
recte şi în termenele stabilite cu recomandarea de 
a fi premiate din bugetul local persoanele respon-
sabile.

Anexă

Întrebarea din chestionar Punctajul mediu obţinut Calificativul

Cum aţi evalua conţinutul instruirii? 4,1 Foarte bine

Cum aţi evalua activitatea facilitatorilor? 4,1 Foarte bine

Cît de bine a fost asigurată interactivitatea instruirii? 4,0 Foarte bine

Cît de bine a fost ales şi aranjat localul pentru instruire? 3,9 Foarte bine

Cît de utilă a fost instruirea pentru dvs.? 3,7 Foarte utilă
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Iulian Corotchi,
consultant superior, direcţia juridică

PARTICULARITĂŢILE APLICĂRII NORMELOR DREPTULUI 
ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN PROCESUL ELECTORAL

Procesul electoral reprezintă un complex de 
activităţi, acţiuni şi proceduri de organizare şi des-
făşurare a alegerilor în scopul formării autorităţilor 
publice reprezentative, realizate atît de organele 
electorale, cît şi de concurenţii electorali. 

În cele ce urmează vom vorbi despre normele 
dreptului asigurărilor sociale aplicate în cazul per-
soanelor ce activează în organele electorale de 
toate nivelurile. 

Pentru început, menţionăm că organele electo-
rale pot fi clasificate după mai multe criterii:

a) în funcţie de ierarhie şi atribuţii: 
- naţionale – Comisia  Electorală Centrală;
- de circumscripţie – consiliile electorale de 

circumscripţie;
- locale – birourile electorale ale secţiilor de 

votare;
b) în funcţie de perioada pentru care se consti-

tuie:
- permanente – Comisia  Electorală Centrală;
-  provizorii – consiliile electorale de circum-

scripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare.
În organele electorale activează persoane cu 

statut diferit: persoane ce exercită funcţii de demni-
tate publică, funcţionari publici şi personal ce exe-
cută funcţii de deservire tehnică. În acest context, 
trebuie remarcat că numai preşedintele, vicepreşe-
dintele şi secretarul Comisiei  Electorale Centrale 
deţin funcţii de demnitate publică. 

Orice activitate, fie în cadrul unui organ electoral, 
fie într-o altă autoritate publică sau instituţie privată, 
implică persoanele încadrate la anumite riscuri so-
ciale. Statul, prin reglementări legale, încearcă să 
prevină aceste riscuri creînd un sistem de protec-
ţie socială a persoanelor, ce constă în acordarea 
de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii 
de muncă şi de alte prestaţii prevăzute de legislaţie.

Obiectivul sistemului public de asigurări sociale 
este garantarea din partea statului a protecţiei so-
ciale cetăţenilor, ca urmare a producerii unor eve-
nimente sociale (riscuri sociale) cum ar fi: boala, 
maternitatea, invaliditatea, bătrîneţea, accidentul 
de muncă, boala profesională, decesul, protecţia 
urmaşilor, şomajul.

Dreptul la asigurări sociale al persoanelor ce 
activează în cadrul organelor electorale este garan-
tat prin acte legislative, cum ar fi: Legea nr. 489-XIV 
din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări 
sociale, Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 
privind pensiile de asigurări sociale, Legea asigu-
rării pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
nr.756-XIV din 24 decembrie 1999, Legea nr. 289-
XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii 
de asigurări sociale, precum şi de acte normative 
ca Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 
2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familii-
lor cu copii, regulamente şi instrucţiuni ale Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale.

Prin prisma procesului electoral, subiecţi ai 
dreptului asigurărilor sociale sînt: 

- asigurător – organele electorale (Comisia 
Electorală Centrală, consiliile electorale de circum-
scripţie);

- asigurat – persoane fizice angajate perma-
nent sau provizoriu pentru exercitarea unor funcţii 
în cadrul organelor electorale;

- instituţia publică autonomă care adminis-
trează sistemul public de asigurări sociale – 
Casa Naţională de Asigurări Sociale şi subdiviziu-
nile sale teritoriale.

Fondurile de asigurări sociale se constituie pe 
baza contribuţiilor datorate de asigurător şi asigu-
rat. Mărimea contribuţiilor de asigurări sociale se 
stabilesc anual în Legea bugetului asigurărilor so-
ciale de stat a anului respectiv, iar calculul şi plata 
contribuţiei de asigurări sociale datorate de asigu-
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raţii angajaţi şi de angajatorul acestora se fac lunar 
de către angajator.

Cu referire la organul electoral cu statut perma-
nent, situaţia este mult mai simplă, deoarece toate 
raporturile de muncă sînt reglementate de Codul 
muncii al RM, cele ce vizează personalul cu sta-
tut de funcţionar public sînt supuse normelor Legii 
nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, iar unele 
aspecte specifice sînt reglementate în Codul elec-
toral. În cazul organelor electorale constituite pro-
vizoriu apar însă dispute controversate în privinţa 
achitării contribuţiilor de asigurări sociale, stagiului 
de cotizare, o problemă fiind faptul că activitatea în 
calitate de membru degrevat în organul electoral nu 
este inclusă întotdeauna la stagiul de cotezare în 
funcţie publică, precum şi alte probleme ce apar în 
procesul de degrevare a persoanelor de la locul de 
muncă permanent.

În anexa nr. 1 a Legii nr. 158/2008 sînt enu-
merate autorităţile publice care cad sub inciden-
ţa acestei legi, printre care se numără şi Aparatul 
Comisiei Electorale Centrale şi, deşi membrii orga-
nelor electorale inferioare constituite pe perioada 
electorală îndeplinesc activităţi care implică exer-
citarea prerogativelor de putere publică specificate 
în art. 3 al Legii nr. 158/2008, cum ar fi cele de la lit. 
g) planificarea, gestionarea şi controlul resurselor 
financiare publice, membrii acestor organe, care la 
locul de muncă de bază nu au statut de funcţionar 
public sau care au fost concediaţi, şi-au dat demi-
sia ori s-au pensionat dintr-o autoritate publică şi 
nu au acumulat vechimea necesară în funcţia pu-
blică pentru a beneficia de pensia de funcţionar pu-
blic, ca excepţie de la regulă, nu cad sub incidenţa 
acestei legi şi ca urmare acestor persoane nu li se 
recunoaşte dreptul de a li se considera activitatea 
în cadrul organelor electorale ca activitate în funcţie 
publică, chiar şi în cazul în care au fost degrevate 
de atribuţiile de la locul de muncă permanent. Alta 
e situaţia funcţionarilor publici degrevaţi de atribu-
ţiile de la locul de muncă permanent, acestora, pe-
rioada în care au activat în calitate de membri sau 
funcţionari ai aparatelor de lucru ale organelor elec-
torale inferioare li se consideră ca activitate în func-
ţie publică, ceea ce este prevăzut la alin. (5) al art. 
32 din Codul electoral, conform căruia funcţionarii 
publici, membri ai organelor electorale şi membri 
ai aparatelor de lucru ale acestor organe, degre-
vaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 
pentru perioada electorală îşi păstrează statutul de 
funcţionar public. Lor li se menţine pe perioada 

degrevării salariul de la locul de muncă permanent 
şi li se plăteşte, din mijloacele financiare alocate 
pentru alegeri, o recompensă egală cu 25 la sută 
din salariul mediu pe economie din anul precedent. 

În cazul degrevării persoanelor din afara unită-
ţilor bugetare sau convocării pensionarilor, a per-
soanelor temporar neangajate în cîmpul muncii,  
acestora nu li se consideră această perioadă de 
muncă drept activitate în funcţie publică, ei nu au 
statut de funcţionar public, ci doar li se stabileşte, 
din mijloacele financiare alocate pentru alegeri, o 
recompensă egală cu un salariu mediu pe econo-
mie din anul precedent. Persoanelor nedegrevate 
membre ale organelor electorale, pentru activita-
tea în perioada electorală, inclusiv în ziua alege-
rilor, li se stabileşte, din mijloacele financiare alo-
cate pentru alegeri, o recompensă în mărime de 
15 la sută din salariul mediu pe economie din anul 
precedent.  

Această tratare dualistă, pe de o parte, favori-
zează şi asigură o protecţie socială a funcţionarilor 
publici, iar, pe de altă parte, discriminează restul 
membrilor şi persoanelor din aparatul de lucru al 
acestor organe electorale care, deşi activează în 
acelaşi organ electoral, îndeplinesc aceleaşi atribu-
ţii, dar nu beneficiază de aceleaşi privilegii şi pro-
tecţie socială din partea statului. 

Apariţia acestei tratări se datorează şi faptului 
că, potrivit art. 28 al Legii nr. 158/2008, ocuparea 
funcţiei publice se face prin concurs, promovare 
sau transfer de la altă funcţie publică, iar persoa-
nei care anterior nu a ocupat o funcţie publică i se 
stabileşte o perioadă de probă de 6 luni, după care 
funcţionarul public debutant este confirmat sau eli-
berat din funcţia publică în funcţie de rezultatele 
evaluării activităţii acestuia.

O altă situaţie controversată este cazul în care 
persoana membră a unui organ electoral provizoriu 
a fost anterior funcţionar public, a trecut perioada 
de probă cu confirmarea ulterioară în funcţie publi-
că, dar la moment activează sau nu în alt dome-
niu decît cel public, fiind concediată prin reducere 
de cadre, alte motive sau demisionată din proprie 
iniţiativă din funcţia publică deţinută. Legislaţia în 
vigoare nu prevede asemenea situaţii lăsînd loc de 
interpretări diferite.

De regulă, organele electorale se constituie cu 
55 zile înainte de alegeri şi îşi finalizează activitatea 
odată cu totalizarea rezultatelor alegerilor, în me-
diu persoana membră a unui organ electoral este 
degrevată de la locul permanent de lucru pentru o 
perioada de aproximativ 2 luni.
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Deci durata activităţii în organele electorale este 
o perioadă contributivă la sistemul public de asigu-
rări sociale şi se include în stagiul de cotizare, pen-
tru funcţionarii publici – în stagiul de cotizare în ser-
viciul public, iar pentru celelalte persoane în stagiul 
de cotizare general.

Durata stagiului de cotizare influenţează direct 
mărimea indemnizaţiilor în caz de prevenire a îm-
bolnăvirilor şi recuperare a capacităţii de muncă, 
a pensiei pentru limită de vîrstă, pensiei de inva-
liditate, pensiei de urmaş şi alte prestaţii sociale. 
Faptul deţinerii unui stagiu de cotizare în calitate 
de funcţionar public acordă persoanei un şir de 
avantaje faţă de celelalte persoane, cum ar fi vîr-
sta de pensionare mai redusă, formula aparte de 
calculare a pensiei. 

Organele electorale calculează contribuţii-
le de asigurări sociale care sînt virate ulterior de 
Ministerul Finanţelor pe contul CNAS. 

Baza de calcul a contribuţiilor, datorate de către 
angajatori şi salariaţii angajaţi, o constituie fondul 
de salarizare şi alte recompense. Nu vor fi incluse 

în baza de calcul a contribuţiilor tipurile de drepturi 
şi venituri ce sînt incluse în anexa nr. 5 la Legea 
bugetului asigurărilor sociale, printre aceste drep-
turi şi venituri numărîndu-se: sumele compensato-
rii (cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, 
compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin 
mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în proce-
sul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru con-
cediul nefolosit în caz de concediere; sumele plăti-
te pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de 
transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în 
caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu 
în altă localitate; indemnizaţia pentru incapacitate 
temporară de muncă.

La alegerile locale generale din iunie 2011 au 
fost calculate contribuţii de asigurări sociale, de cir-
ca 1658,9 mii lei – contribuţii individuale de asigu-
rări sociale de stat obligatorii, şi de circa 6359,2 mii 
lei – contribuţii de asigurări sociale de stat obliga-
torii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente 
salariilor calculate şi altor recompense.
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ZIUA UŞILOR DESCHISE 
LA COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Natalia Pătrunjel,
consultant superior, direcţia comunicare, 

relaţii publice şi mass-media 

Activităţile de educaţie electorală reprezintă 
una dintre priorităţile Comisiei Electorale Centrale. 
Acestea au ca scop sensibilizarea tinerilor privind 
importanţa participării lor la procesul electoral. În 
cadrul unei societăţi democratice, educaţia elec-
torală joacă un rol important în dezvoltarea culturii 
drepturilor omului, principiilor democraţiei. 

Participarea la viaţa social-politică este ceva 
mai mult decît implicare şi luare a deciziilor. Ea este 
un mod de a trăi democraţia, o aplicare în practică a 
drepturilor electorale şi obligaţiilor tinerilor în orga-
nizarea viitoarei societăţi. Or, participarea este un 
indice al atitudinii civice a tinerilor şi al dezvoltării 
personalităţii.

În acest sens, Comisia Electorală Centrală des-
făşoară anual acţiunea Ziua uşilor deschise – zi în 
care tinerii vizitează instituţia pentru a se familiariza 
cu domeniile de activitate ale acesteia.

Ziua uşilor deschise reprezintă un eveniment 
remarcabil pentru dezvoltarea abilităţilor de parti-
cipare la procesul de luare a deciziilor şi promo-
varea valorilor democratice, atît la nivel local, cît 
şi la nivel republican. Prin educaţia civică se în-
curajează devenirea tinerilor ca cetăţeni activi şi 
responsabili pentru faptele şi acţiunile lor. Scopul 

acţiunii Zilei uşilor deschise este promovarea unor 
modele de consolidare a democraţiei participative 
prin implicarea tinerilor în viaţa social-politică.

În 2010 Ziua uşilor deschise s-a desfăşu-
rat sub genericul „O zi la Comisia Electorală 
Centrală”. Pentru participare la eveniment au 
fost invitaţi prin intermediul Ministerului Educaţiei 
şi Direcţiilor raionale/municipale învăţămînt, ti-
neret şi sport elevi de clasa a XII-a cu succese 
remarcabile la învăţătură. Fiecare raion a fost 
reprezentat de cîte un elev. La Comisie li s-a po-
vestit despre sistemul autorităţilor electorale din 
Republica Moldova. O atenţie aparte s-a acordat 
temei absenteismului electoral, subliniindu-se ce 
factori determină nedorinţa cetăţenilor de a partici-
pa la votare şi ce strategii se aplică pentru comba-
terea acestui fenomen. Participanţii au aflat după 
ce reguli şi cum se desfăşoară procesul electoral 
în Republica Moldova, au primit răspunsuri la toa-
te întrebările referitoare la participarea tinerilor în 
alegeri, votarea electronică, monitorizarea alege-
rilor etc. 

Întîlnirile pe viu le oferă tinerilor oportunitatea de 
a cunoaşte îndeaproape cu ce se ocupă Comisia 
nu numai în perioada electorală, ci şi în intervalele 
dintre alegeri. În fiecare subdiviziune li s-a vorbit 
despre specificul activităţilor îndeplinite, ce fel de 
acte se elaborează şi din ce domeniu. În particu-
lar, au fost abordate subiecte precum: drepturile 
şi restricţiile ce ţin de exercitarea dreptului de vot, 
etapele de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
şi referendumurilor, aspecte juridice referitoare la 
contestaţii, problemele privind listele electorale şi 
implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor, 
procedura de atribuire a mandatelor de aleşi, re-
laţiile externe, informarea electoratului şi educaţia 
electorală, colaborarea cu mass-media etc.
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În 2013 acţiunea a avut două ediţii, iar ca invitaţi 
au fost studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior. 
Întîlnirea a avut loc în biroul preşedintelui Comisiei, 
dr. Iurie Ciocan. Atît preşedintele Comisiei, cît şi vi-
cepreşedintele, Ştefan Urîtu, şi secretarul, Andrei 
Volentir, s-au adresat cu un cuvînt de salut, au po-
vestit în linii generale despre Comisie, după care 
participanţii au făcut un tur prin fiecare subdiviziune 
a aparatului. 

Principiile democratice presupun participarea 
la acţiuni social-politice a membrilor întregii socie-
tăţi, democraţia fiind un sistem în care cetăţenii îşi 
aleg în mod liber guvernarea şi programele politice. 
Ţinînd cont de aceasta, Ziua uşilor deschise oferă 
participanţilor nu numai informaţii, dar şi posibilita-
tea să „îmbrace” diverse roluri în cadrul unor jocuri 
de simulare a situaţiilor electorale, cum ar fi ziua 
alegerilor, implicarea fiind pe măsură. Jocul de si-
mulare ca metodă educaţională dă bune rezultate 
pe toate planurile: cognitiv în primul rînd şi deloc 
neglijabil pe cel distractiv. Prin activităţile de acest 
gen se consolidează şi se verifică cunoştinţele, se 
dezvoltă capacităţile creatoare ale acelora către 
care se îndreaptă educaţia. 

Exersînd roluri de alegători, observatori, re-
prezentanţi mass-media şi funcţionari ai organe-
lor electorale, îndeplinind fiecare anumite obligaţii, 
participanţii se familiarizează cu drepturile, sarcinile 
şi atribuţiile specifice fiecărui segment al societăţii. 
În cadrul acestor activităţi tinerii manifestă indepen-
denţă în exprimarea propriilor opinii, ceea ce le con-
feră încredere şi respect faţă de sine. Participarea 
tinerilor la luarea deciziilor împreună cu adulţii, 

formarea respectului faţă de opinii diferite, evalu-
area alternativelor şi a consecinţelor contribuie la 
procesul de democratizare a societăţii. Această ex-
perienţă le permite tinerilor să acţioneze în diferite 
circumstanţe azi şi în viitor: de la soluţionarea paş-
nică a conflictelor pînă la negocierile privind locul 
de muncă şi aprecierea situaţiei politice în timpul 
alegerilor. Asemenea deprinderi se acumulează nu-
mai prin participare.  

În cadrul acţiunii se demonstrează şi un film 
instructiv cu ilustrarea pe paşi a tuturor etapelor 
din ziua votării, acest lucru făcînd să anime eve-
nimentul. 

Acţiunea Ziua uşilor deschise familiarizează 
tinerii cu diversele aspecte legate de activitatea 
Comisiei, precum şi permite conştientizarea impor-
tanţei instituţiei alegerilor. În urma vizitei, studenţii 
s-au arătat interesaţi de eventualitatea unei munci 
de voluntariat la Comisie.

Să nu uităm că tinerii constituie o forţă motrice 
în societate, iar prin asemenea acţiuni vor fi moti-
vaţi să participe activ la viaţa publică şi implicit în 
alegeri. De asemenea, activităţile de educaţie civi-
că şi electorală realizate de Comisie contribuie la 
consolidarea valorilor democratice, formarea unei 
atitudini conştiente în alegerea pe care o fac şi o 
vor face. Aceştia sînt şi promotori ai schimbărilor şi 
reformelor moderne, misiunea acestora este de a 
redirecţiona această atitudine într-un sens pozitiv, 
a reconstrui încrederea cetăţenilor în democraţie, 
în capacitatea lor de a influenţa, prin participarea 
la alegeri, evoluţia democratică a societăţii.
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EVENIMENTE INTERNAŢIONALE 
LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANŢII CEC

Text îngrijit de Corneliu Pasat,
şef adjunct, direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media

Procesul electoral reprezintă un organism viu, 
care se află în permanentă schimbare şi evoluţie. În 
fiecare an Comisia Electorală Centrală se confruntă 
cu noi provocări, organele electorale sînt investite 
cu  noi atribuţii, iar cerinţele din partea cetăţenilor 
şi a comunităţii internaţionale sînt în continuă creş-
tere. Prin urmare, trebuie întreprinse acţiuni pentru 
îmbunătăţirea cadrului legal, perfecţionarea practi-
cii electorale, transpunerea în viaţă a principiilor şi 
standardelor europene.

În vederea realizării acestor obiective, Comisia 
Electorală Centrală menţine o colaborare perma-
nentă atît cu autorităţile omoloage din alte ţări, cît 
şi cu organizaţiile internaţionale, care activează în 
domeniul electoral şi al apărării drepturilor omului. 

Relaţii bilaterale cu autorităţile electorale 
din alte state

Relaţiile bilaterale cu autorităţile omoloage din 
alte state sînt realizate prin diferite metode: moni-
torizarea scrutinelor, organizarea unor vizite de stu-
diu, semnarea acordurilor de cooperare şi desfăşu-
rarea unor proiecte/activităţi comune. 

Astfel, în perioada 7-10 decembrie 2013, o de-
legaţie a Comisiei Electorale Centrale, constituită 
din dl Andrei Volentir, secretar al CEC, dl Ştefan 
Creangă şi dl Eduard Răducan, membri ai CEC, 
şi dna Rodica Sîrbu, şef al Direcţiei comunicare, 
relaţii publice şi mass-media din cadrul Aparatului 
CEC, s-a deplasat la Bucureşti pentru a observa 

alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 
România, care au avut loc pe 9 decembrie cu-
rent. Membrii delegaţiei au avut calitatea de obser-
vator internaţional.
Programul vizitei

Pe 8 decembrie, delegaţia CEC a avut între-
vederi cu reprezentanţi ai instituţiilor electorale 
din România, inclusiv cu preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente (AEP), doamna Ana Maria 
Pătru, şi preşedintele Biroului Electoral Central 
(BEC), doamna Paula C.Pantea. Întîlnirile au avut 
drept scop informarea oaspeţilor cu privire la as-
pectele de ordin legislativ şi tehnic ale sistemului 
electoral din România.

În ziua alegerilor, delegaţia, împreună cu alţi 
observatori internaţionali acreditaţi de AEP, au 
urmărit desfăşurarea procesului electoral la sec-
ţiile de votare din cinci sectoare ale municipiului 
Bucureşti (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu”, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, 
Liceul „Iulia Haşdeu”, Colegiul tehnic „Petru Rareş”, 
Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul 
Tehnic „Costin D. Neniţescu” şi Şcoala Nr. 136 din 
cartierul Ferentari), dar şi la secţii de votare din 
judeţul Ilfov (Otopeni, Snagov-Sat, Tunari).

În aceeaşi zi, observatorii internaţionali au 
avut o întrevedere cu reprezentanţi ai Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (MAI) şi au avut ocazia 
să viziteze Centrul Operaţional de Comandă, care 
are drept sarcină organizarea şi monitorizarea ac-
tivităţilor de menţinere a ordinii publice în perioada 
electorală şi în ziua alegerilor. Potrivit oficialilor, în 
campania electorală din acest an, angajaţii MAI au 
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asigurat ordinea publică pentru 2275 acţiuni, în 1611 
localităţi din ţară, au oferit protecţie sediilor secţiilor 
electorale,  au asigurat securitate instituţiilor  care 
au tipărit materialele pentru alegeri şi transportării 
acestora, iar în ziua alegerilor au însoţit grupurile 
mobile. În aceste activităţi au fost implicaţi circa 50 
mii de poliţişti şi jandarmi. 

 În această perioadă au fost înregistrate 923  in-
cidente, dintre care au fost sesizate 351 infracţiuni 
şi constatate 357 contravenţii. Pentru comparaţie, 
s-a comunicat că în perioada campaniei electorale 
pentru alegerile locale de anul trecut, au fost înre-
gistrate 2707 incidente. 

Cele mai frecvente încălcări ţin de murdărirea 
afişelor electorale, promisiunea de a oferi bani pen-
tru alegerea unui competitor sau altul etc.

La sfîrşitul zilei, observatorii internaţionali au 
asistat la încheierea procesului de votare la o secţie 
din cartierul bucureştean Dămăroaia.

Aspecte legislative
În România, activitatea electorală este regle-

mentată de Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru mo-
dificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi 
a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
precum şi de alte legi. Trebuie de remarcat că în 
România nu există, pînă în prezent, un Cod elec-
toral, proiectul acestuia urmează să fie supus dis-
cuţiilor, avizării şi aprobării abia anul viitor. 

Instituţiile centrale electorale sînt Autoritatea 
Electorală Permanentă (AEP) şi Biroul Electoral 
Central (BEC), ultima se constituie doar în cazul 
desfăşurării alegerilor. Atribuţiile de bază ale AEP 
constau în actualizarea, verificarea şi gestiona-
rea listelor electorale, acreditarea reprezentanţilor 
mass-media şi a observatorilor naţionali şi interna-
ţionali, adoptarea actelor ce reglementează aspec-
tele tehnice ale proceselor electorale (de exemplu, 
formularele tipizate pentru membrii secţiilor de vo-
tare), reglementarea mecanismelor de repartizare 
a mandatelor de aleşi ai poporului. În sarcina BEC 
stau interpretarea şi aplicarea legislaţiei, cînd sînt 
depistate lacune, asigurarea jurisdicţiei materiale a 
alegerilor, soluţionarea plîngerilor, asigurarea cen-
tralizării rezultatelor alegerilor.

Validarea mandatelor este efectuată de o comi-
sie parlamentară specială, constituită din membri 
nou aleşi, prezidată de cel mai vîrstnic, ce are ro-
lul de a verifica legalitatea accederii în Parlament, 

excluzînd oricare fraude. Constituţia din România 
prevede că Preşedintele statului va convoca 
Parlamentul nou constituit în termen de 20 de zile 
de la data desfăşurării scrutinului, deci în acest ter-
men urmează a fi validate alegerile.

Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale 
reprezintă un subiect de o mare importanţă pentru 
Republica Moldova, în condiţiile în care noi ne aflăm 
într-un proces de amendare a legislaţiei în domeniu.

În România, partidele politice primesc sub-
venţii de la bugetul de stat în funcţie de rezultatul 
obţinut în urma alegerilor locale şi parlamentare. 
75% din sumă se acordă partidelor politice care 
au trecut pragul electoral la alegerile parlamentare 
şi 25%, partidelor care au cel puţin 50 de mandate 
la alegerile locale. Raportarea se face în conformi-
tate cu valoarea salariului minim pe ţară. În ceea 
ce priveşte Fondul electoral, pentru un candidat la 
funcţia de deputat, el constituie 350 de salarii, iar 
pentru un candidat la funcţia de senator, acesta nu 
va depăşi 500 de salarii.
Registrul electoral şi listele electorale

Acum doi ani, în România a demarat un pro-
iect pilot privind Registrul electoral, ce reprezintă 
o bază de date centralizată în care sînt înscrişi 
toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul în 
străinătate, care au împlinit vîrsta de 18 ani, cu 
drept de vot. AEP întocmeşte, păstrează şi actu-
alizează în permanenţă, pînă la data de 31 martie 
a fiecărui an, Registrul electoral.  Listele electo-
rale permanente se întocmesc de către primarul 
localităţii pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse 
în Registrul electoral. În prezent, Registrul elec-
toral se află în fază finală, totodată fiind elaborat 
şi un portal care va permite cetăţenilor români să-
şi verifice datele personale.

AEP este posesorul şi administratorul Registrului 
electoral, însă datele pe care le conţine acesta
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sînt oferite atît de primării, cît şi de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor 
Externe, alte instituţii.

La invitaţia Comisiei Electorale Centrale a 
Republicii Armenia, Comisia Electorală Centrală 
a Republicii Moldova a participat la observarea 
alegerilor prezidenţiale care s-au desfăşurat la 
18 februarie 2013. În acest scop o delegaţie din 
partea instituţiei noastre, în componenţa a 2 per-
soane, dna Svetlana Guţu, membru al CEC, şi dna 
Angela Furtună, consultant principal în Direcţia 
management alegeri din cadrul Aparatului CEC, 
s-a deplasat la Erevan pentru perioada 16-20 fe-
bruarie curent.
Programul vizitei

La 17 februarie a avut loc o întrevedere comu-
nă cu conducerea Comisiei Electorale Centrale a 
Republicii Armenia şi cu delegaţiile din ţările bal-
tice (Letonia şi Lituania) şi ale CSI, în cadrul că-
reia dl Tigran Mukuchyan, preşedintele Comisiei 
Electorale Centrale a Republicii Armenia, a susţinut 
o scurtă prezentare despre aspectele de ordin legis-
lativ şi tehnic ale sistemului electoral din Armenia, 
cum ar fi: cadrul legal, sistemul electoral, condiţi-
ile de înscriere in competiţia electorală, Registrul 
alegătorilor şi întocmirea listelor electorale, votarea 
persoanelor cu dizabilităţi, logistica electorală etc.

În ziua de 18 februarie delegaţia a vizitat mai 
multe secţii de votare, nu numai din circumscripţia 
electorală Erevan, dar şi dintr-o localitate din afara 
capitalei. 

Menţionăm că în toate secţiile vizitate votarea a 
decurs fără incidente.

Conform programului, la 19 februarie conduce-
rea CEC din Republica Armenia a  prezentat dele-
gaţiilor din străinătate o informaţie despre modul de 
desfăşurare a alegerilor, rata de participare şi rezul-
tatele preliminare ale votării. Părţile s-au informat 
reciproc despre experienţa lor în domeniul electoral.

În seara zilei de 19 februarie delegaţia CEC din 
Republica Moldova a asistat la conferinţa de pre-
să susţinută de preşedintele CEC din Republica 
Armenia, Tigran Mukuchyan, la care acesta a vorbit 
despre rezultatele preliminare ale alegerilor prezi-
denţiale.
Legislaţia electorală

Conform Codului electoral al Republicii Armenia, 
pentru alegerile prezidenţiale pe tot teritoriul ţării s-a 
constituit o singură circumscripţie electorală majori-
tară, preşedintele ţării fiind ales în baza unui sistem 
electoral majoritar.

Alegerile prezidenţiale din 18 februarie 2013 au 
fost organizate în corespundere cu noul Cod elec-
toral, adoptat în 2011, cel din 1999 fiind abrogat.

Alegerile prezidenţiale au loc cu 50 de zile înain-
te de expirarea mandatului preşedintelui Republicii 
Armenia. Ţinîndu-se cont de acest calcul, alegerile 
s-au desfăşurat luni, 18 februarie 2013, care a fost 
declarată zi liberă. Votarea se efectuează între ore-
le 08.00 şi 20.00.

Înregistrarea candidaţilor
Documentele necesare pentru înregistrarea 

candidaţilor se depun la Comisie cel mai tîrziu cu 
45 de zile înainte de ziua alegerilor, iar înregistrarea 
propriu-zisă se efectuează nu mai tîrziu de 35 de 
zile înainte de ziua alegerilor.

În cursa electorală au fost înregistraţi 7 candi-
daţi. Pentru a fi înregistrat, fiecare concurent elec-
toral achită o taxă electorală în mărime de 80 mil. 
de drame (20 mii de euro). Numai în cazul în care 
candidatul obţine peste 5% din voturile valabil ex-
primate, taxa electorală i se restituie.
Registrul alegătorilor şi întocmirea listelor elec-
torale

În Republica Armenia sistemul de înregistrare 
a alegătorilor este unul ,,pasiv”. Atît Registrul ale-
gătorilor, cît şi listele electorale sînt întocmite de 
un organ împuternicit al administraţiei de stat al 
Guvernului Republicii Armenia care administrea-
ză şi Registrul de Stat al Populaţiei. Anume acest 
organ este responsabil de ţinerea şi întocmirea 
Registrului alegătorilor, precum şi a listelor electo-
rale în conformitate cu cerinţele Codului electoral. 
Pentru alegerile prezidenţiale, organul împuternicit 
prezintă, cu 41 zile  înainte de ziua alegerilor, con-
comitent Comisiei Electorale Centrale şi comisiilor 
electorale ale secţiilor de votare, Registrul alegăto-
rilor în format electronic.

Registrul alegătorilor se actualizează perma-
nent şi este parte integrantă a site-ului CEC. În 
registru sînt incluşi cetăţenii Republicii Armenia, 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 10 21

conform Registrului de Stat al Populaţiei, care au 
domiciliul în raza circumscripţiei electorale, cu drept 
de vot.

La intrare în secţia de votare sînt afişate listele 
electorale cu următoarele date: numele, prenume-
le, patronimicul alegătorului; data naşterii; adresa 
de la domiciliu, fără a se indica seria şi numărul ac-
tului de identitate.

Pornind de la faptul că secţii de votare nu se 
constituie în afara Republicii Armenia, liste electo-
rale pentru aceasta nu se întocmesc. Peste hotare 
votează electronic doar colaboratorii misiunilor 
diplomatice şi membrii familiilor acestora.

Logistica electorală
Secţiile de votare sînt amplasate în sediile afla-

te în proprietate publică (şcoli, biblioteci etc.) şi sînt 
asigurate cu mijloace tehnico-materiale necesare 
pentru buna organizare a alegerilor. Cabina de vot 
este confecţionată din carton, avînd forma unui pa-
ralelipiped dreptunghic cu o singură deschidere, în 
care intră  alegătorul şi votează secret.

Urnele de vot sînt transparente şi au dimensiuni 
standard. Pentru securizarea lor s-au folosit sigilii 
de tip colier cu autoblocare şi autocolant pe care se 
aplică ştampila.

De remarcat că normele Codului electoral nu 
prevăd modalitatea exercitării dreptului de vot prin 
deplasarea cu urna mobilă la locul unde se află  
alegătorul.

Fiecare secţie de votare utilizează ştampile cu 
cerneală specială (fabricată de o companie engle-
ză) care, după aplicare pe actul de identitate, dis-
pare peste 12 ore.

Alegătorul completează buletinul de vot şi îl 
pune într-un plic, după care introduce plicul în urna 
de vot.
Votarea persoanelor cu dizabilităţi

Pentru nevăzători se utilizează un suport spe-
cial (cîte un exemplar pentru fiecare secţie de vo-
tare) pe care este tipărit textul buletinului de vot 
în alfabetul Braille. Buletinul de vot obişnuit se in-
troduce în suportul special, astfel încît textele se 
suprapun şi alegătorul poate de sine stătător să-şi 
exprime votul.

Slabvăzătorii au posibilitatea să citească textul 
buletinului de vot cu ajutorul unei lupe de mărimea 
şi forma buletinului de vot.

În concluzie, menţionăm că vizita delegaţiei 
noastre a consolidat relaţiile dintre autorităţile 
electorale ale ambelor părţi, precum şi cooperarea 
cu autorităţile electorale similare din cadrul ţărilor 
membre ale CSI. Schimbul de informaţii privind 
procesele electorale a fost unul util şi oportun, luînd 

în considerare şi necesitatea optimizării cadrului 
legal existent.

E de menţionat că instituţia noastră a stabilit re-
laţii de colaborare cu noi parteneri, atît la solicitarea 
autorităţilor electorale din alte state, cît şi la iniţiati-
va CEC Moldova. 

Astfel, întrevederea dintre consulul onorific al 
Republicii Cipru în Republica Moldova şi preşe-
dintele Comisiei Electorale Centrale din Republica 
Moldova a pus începutul relaţiilor dintre autorităţile 
electorale ale acestor două ţări. Procesul electoral 
din Republica Cipru prezintă un interes special pen-
tru CEC din RM, în special în ceea ce priveşte vota-
rea cetăţenilor din zonele separatiste, înregistrarea 
alegătorilor, votarea peste hotarele ţării, creşterea 
ratei de participare a alegătorilor etc.

Alegerile prezidenţiale din 17 februarie 2013 
au constituit o oportunitate pentru a efectua o 
vizită de studiu în Republica Cipru. Astfel, la in-
vitaţia Serviciului Electoral Central (SEC), Comisia 
Electorală Centrală i-a delegat pe dl Alexandru 
Simionov, membru al Comisiei Electorale Centrale, 
şi dl Corneliu Pasat, şef adjunct al Direcţiei co-
municare, relaţii publice şi mass-media din cadrul 
Aparatului comisiei, să participe la observarea 
acestor alegeri.
Programul vizitei

Deplasarea a fost desfăşurată în or. Nicosia, 
în perioada 16-19 februarie. Programul de lucru 
a inclus: întrevederi cu conducerea Serviciului 
Electoral Central (dl Andreas Assiotes, director, şi 
dl Demetris Demetriou, Ofiţer Administrativ), discu-
ţii cu membrii birourilor electorale şi reprezentanţii 
concurenţilor electorali, vizitarea oficiilor centrale 
ale concurenţilor electorali. Subiectele abordate au 
vizat legislaţia şi practica electorală, aspecte parti-
culare privind procesul electoral de interes deosebit 
pentru Republica Moldova, activităţile de organiza-
re şi desfăşurare a alegerilor etc. 
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Reprezentanţii CEC au urmărit cum se desfă-
şoară procesul de votare, numărare şi totalizare a 
rezultatelor alegerilor nemijlocit în secţiile de votare 
(inclusiv în cele destinate pentru votarea alegători-
lor din regiunea separatistă) şi în cadrul Serviciului 
Electoral Central. Totodată, a fost monitorizată ac-
tivitatea mass-mediei în ceea ce priveşte reflecta-
rea campaniei electorale, atît la sediile autorităţilor 
electorale, cît şi la sediile concurenţilor electorali.
Sistemul electoral 

Preşedintele Republicii Cipru este ales prin vot 
direct în baza sistemului reprezentării proporţiona-
le, el este şi conducătorul Guvernului.  

Sistemul autorităţilor electorale din Republica 
Cipru este de tip guvernamental. Serviciul Electoral 
Central este o structură în cadrul Ministerului de 
Interne responsabilă de organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor parlamentare, prezidenţiale, lo-
cale, referendumurilor şi alegerilor în Parlamentul 
European. Organizarea şi desfăşurarea fiecă-
rui tip de scrutin sînt reglementate de legi spe-
ciale. În total în Cipru există 6 consilii electorale 
de circumscripţie (Nicosia, Lemessos, Larnaka, 
Ammochostos, Paphos şi Kirinea). Circumscripţiile 
au fost divizate în 1131 secţii de votare (inclusiv 
40 de secţii pentru votarea peste hotarele ţării). 
Secţiile de votare au avut fiecare între 30 şi 700 de 
alegători. Pentru a fi deschisă o secţie de votare 
peste hotarele ţării, este nevoie să se înregistreze 
cel puţin 50 de alegători. 

Membrii birourilor electorale nu  sînt desemnaţi 
de partide politice, dar sînt selectaţi şi angajaţi de 
către SEC, care deţine un registru al funcţionarilor 
electorali. Ei sînt selectaţi, de obicei, din rîndul stu-
denţilor. SEC organizează pentru aceste persoane 
programe de instruire. Materialul de instruire poa-
te fi consultat în biblioteca CEC (limba greacă). 
Funcţiile principale ale biroului electoral constau în 
desfăşurarea alegerilor, numărarea şi totalizarea 
rezultatelor şi transmiterea materialelor electorale 
către consilii.

Înregistrarea alegătorilor este activă. Alegătorii 
se înregistrează la autorităţile administraţiei regio-
nale sau prin intermediul unui formular completat 
on-line. După ce se înregistrează, alegătorul pri-
meşte un carnet de alegător, care reprezintă unicul 
document în baza căruia se permite votarea.

Listele electorale sînt pregătite, verificate şi actu-
alizate de către SEC în colaborare cu Departamentul 
Înregistrării Civile, care de asemenea este o subdi-
viziune a Ministerului de Interne. Pentru alegerile din 
acest an au fost înregistraţi 545.491 alegători (inclu-
siv 14.441 peste hotarele ţării).

La alegerile prezidenţiale alegătorii votează 
în conformitate cu adresa electorală declarată, la 
cele prezidenţiale în corespundere cu localitatea 
în care s-au născut, iar la cele locale potrivit înre-
gistrării la domiciliu.
Contestaţiile

În perioada electorală a fost înregistrată doar o 
singură contestaţie referitoare la transmiterea me-
sajelor SMS cu rezultate eronate ale exit-pollurilor. 
Contestaţiile sînt examinate de Curtea Supremă de 
Justiţie.
Buletinele de vot 

În afară de numele, prenumele candidatului, 
denumirea şi simbolul electoral al concurentului 
electoral, ele conţin şi fotografia candidatului. În 
total, în cadrul acestor alegeri au fost înregistraţi 
11 candidaţi, care în buletinul de vot au fost aran-
jaţi de la stînga la dreapta, în ordinea înregistrării. 
Buletinele de vot au semne de protecţie şi nu sînt 
diferenţiate după secţii de votare. Birourile primesc 
buletine de vot în funcţie de numărul de alegători 
înregistraţi plus o rezervă.

Votarea în toate secţiile de votare are loc doar 
într-o singură zi şi începe la 7:00 (ora locală a fie-
cărei ţări în care e deschisă secţia de votare) şi se 
termină la 18:00 (ora locală a Ciprului). Votarea în 
Republica Cipru este obligatorie. Deşi anterior au 
existat anumite sancţiuni pentru neprezentarea la 
urnele de vot, la moment acestea nu se aplică.

Alegătorii îşi dau votul, înscriind cu tocul într-un 
singur patrulater din buletinul de vot doar un semn: 
+, X sau V.

În secţiile de votare se pot afla atît membrii bi-
roului şi reprezentanţii autorităţilor electorale supe-
rioare, cît şi reprezentanţii concurenţilor electorali. 
În realitate, în secţiile de votare vizitate au fost ob-
servaţi doar cîte 2-3 reprezentanţi ai concurenţilor 
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electorali cu cea mai mare pondere conform sonda-
jelor. Noţiunea şi conceptul de observator nu există 
în legislaţia electorală. Securitatea secţiilor de vota-
re este asigurată de către poliţişti.

Fiecare alegător votează personal la secţia de 
votare în care s-a înregistrat. Votarea pe liste supli-
mentare sau la locul aflării nu este permisă. Pentru 
votare alegătorul prezintă carnetul de alegător, 
membrul biroului face o însemnare în lista electora-
lă şi în carnet, aplică pe buletin ştampila, după care 
alegătorul votează în cabina pentru vot secret şi in-
troduce buletinul în urnă. Urnele de vot sînt confec-
ţionate din metal, sigilate şi încuiate cu lacăt. Cheile 
sînt păstrate la preşedintele biroului.

Procedura de numărare a voturilor  se aseamă-
nă cu cea din Republica Moldova. Toate buletinele 
sînt răsturnate pe o masă şi sînt numărate în gră-
mezi a cîte 20 de bucăţi. Ulterior, preşedintele bi-
roului demonstrează fiecare buletin celor prezenţi, 
îl validează/invalidează şi îl repartizează conform 
opţiunii alegătorilor. Procedura asigură transparen-
ţă maximă.

Votarea cetăţenilor ciprioţi din zona separatistă. 
În anul 1974, în urma războiului dintre ciprioţii greci 
şi ciprioţii turci, Turcia a invadat nordul Ciprului, 
creaînd o republică separatistă – Republica Turcă 
a Ciprului de Nord. De jure, acest teritoriu aparţine 
Republicii Cipru şi este recunoscut drept indepen-
dent doar de Turcia, iar de facto este controlată de 
turci. Zona verde, care a împărţit insula în două, 
trece chiar prin capitala Ciprului – Nicosia. 

Pentru ca cetăţenii ciprioţi din zona separatis-
tă să-şi poată exercita dreptul de vot, ei trebuie

să se înregistreze în lista electorală. Ei votea-
ză conform regulii generale, dar numai la secţia 
de votare la care s-au înregistrat (amplasată în 
apropiere de zona de securitate). Unica excep-
ţie constă în aceea că pot vota cu orice act ce 
le stabileşte identitatea. Secţii de votare în zona 
separatistă nu sînt deschise, dar autorităţile tur-
ceşti nu periclitează participarea acestor cetăţeni 
la votare.
Rezultatele alegerilor prezidenţiale din 17 februarie 
2013

Alegători înregistraţi – 545.491
Rata participării – 83,14%
Buletine nevalabile – 1,72%
Buletine necompletate – 0,98%
Conform rezultatelor, niciun concurent nu a 

acumulat o majoritate de voturi. În decurs de o săp-
tămînă urma să se desfăşoare turul al doilea de 
scrutin cu următorii concurenţi:
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1. Nicos Anastasiades, Dimokratikós 
Sinayermós (Mitingul Democrat) – 45,46%

2. Stavros Malas, Anorthotikó Kómma 
Ergazómenou Laoú (Partidul Progresist al Poporului 
Muncitor) – 26,91%
Menţiuni generale

Procesul de organizare şi desfăşurare  a ale-
gerilor în Republica Cipru se bucură de o mare 
încredere atît din partea cetăţenilor, cît şi a con-
curenţilor electorali. În conformitate cu declaraţiile 
SEC, alegerile s-au desfăşurat fără de 
incidente, atmosfera fiind una liniştită. 
Alegătorii au participat activ la alegeri. 

Chiar dacă au fost anulate sancţiu-
nile pentru neparticipare la votare, rata 
participării rămîne destul de înaltă, după 
cum se vede şi din grafic.

În urma realizării unor studii de caz, 
Croaţia a fost identificată drept una din 
ţările care reprezintă un interes aparte 
pentru instituţia noastră din două consi-
derente: primul pentru că sistemul elec-
toral din această ţară este foarte apropiat de cel din 
Republica Moldova şi al doilea, deoarece în ultimii 
ani Croaţia a avut realizări importante, ce a deter-
minat integrarea ei în Uniunea Europeană. 

Atît Republica Moldova, cît şi Croaţia sînt 
ţări care au făcut parte din federaţii cu sisteme 
socialiste similare şi care şi-au dobîndit inde-
pendenţa în anii ’90 ai secolului trecut. Ambele 
state sînt asemănătoare nu numai ca mărime, 
număr de populaţie (Croaţia are o populaţie de 
circa 4 mil. locuitori), ci şi după componenţa et-
nică (în Croaţia peste 80 la sută sînt croaţi, iar în 
Republica Moldova peste 70% sînt vorbitori de 
limba română). În ambele state după declararea 
independenţei au fost declanşate conflicte milita-
re. În 1995 războiul de independenţă s-a încheiat 
cu victoria Croaţiei, iar procesul de reîntregire a 
ţării a luat sfîrşit în 1998, zonele ocupate reve-
nind la Croaţia. Urmare a războaielor din aceste 
regiuni, dar şi a modului de organizare a siste-
melor din care provin – ambelor ţări le sînt ca-
racteristice probleme etnice, lingvistice şi de altă 
natură, cărora trebuie să le facem faţă. 

Un alt interes este de a prelua experien-
ţa privind organizarea alegerilor deputaţilor în 
Parlamentul European, care mai devreme sau mai 
tîrziu ar putea fi de actualitate şi pentru Republica 
Moldova.

Astfel, beneficiind de organizarea alegerilor de-
putaţilor croaţi pentru Parlamentul European 
din data de 14 aprilie 2013, Comisia Electorală 
Centrală a dat curs invitaţiei de a le observa. În 
acest scop o delegaţie compusă din vicepreşedin-
tele CEC, dl Ştefan Urîtu, şi şefa Aparatului CEC, 
dna Mariana Musteaţă, s-a deplasat la Zagreb în 
perioada 12 – 16 aprilie pentru a monitoriza ale-
gerile europarlamentare în calitate de observatori 
internaţionali. 

Pentru delegaţie obiectivul vizitei a fost oare-
cum dublu: pe de o parte, de a observa alegeri-
le, iar, pe de altă parte, de a cunoaşte sistemul 
electoral din Republica Croaţia şi de a studia ex-
perienţa Comisiei Electorale de Stat a Croaţiei 
(CESC) în vederea găsirii unor soluţii pentru 
problemele actuale ale sistemului electoral din 
Republica Moldova.

Cei 12 europarlamentari aleşi la scrutinul din 
14 aprilie îşi vor deţine mandatele pînă la alegerile 
ordinare pentru Parlamentul European din primă-
vara anului 2014, ce se vor desfăşura concomitent 
în toate ţările membre ale UE.
Programul vizitei

Delegaţia Republicii Moldova şi cea a Georgiei 
au avut o întrevedere la sediul Comisiei Electorale 
de Stat a Croaţiei cu preşedintele acesteia,
dl Branko Hrvatin, care, potrivit Constituţiei Croaţiei, 
este din oficiu preşedintele Curţii Supreme de 
Justiţie. Deşi, în viziunea noastră, această co-
nexiune a sistemului judecătoresc cu cel electo-
ral ar putea conduce la apariţia anumitor conflic-
te de interese în cadrul examinării contestaţiilor 
electorale, membrii CESC sînt convinşi că acest 
aparent conflict se soluţionează prin delimitarea 
competentei, avînd în vedere ca anume Curtea 
Constituţională are competenţa de a confirma 
legalitatea alegerilor.
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Pe parcursul vizitei delegaţia a avut posibili-
tatea să ia cunoştinţă de modul de organizare şi 
funcţionare a CESC, de a observa care este com-
portamentul părţilor implicate în procesul electoral 
pînă şi după ziua votării, inclusiv în ziua tăcerii 
(ultima zi înaintea votării).

Cetăţenii croaţi, la fel ca şi cetăţenii altor ţări 
balcanice, votează în prezent pe „liste închise” 
unde un vot este pentru întreaga listă de candidaţi a 
unui partid. În premieră la alegerile europarlamen-
tare cetăţenii croaţi au votat pe „liste deschise”, fi-
ind aplicat votul preferenţial. În acest sistem de vot, 
alegătorul votează pentru o anumită listă, totodată 
avînd posibilitatea să îşi dea votul pentru un singur 
candidat de pe lista concurentului electoral.

Dorim să atragem atenţia că, spre deosebire de 
Republica Moldova, Croaţia nu practică traducerea 
tuturor documentelor electorale într-o altă limbă, 
ceea ce îi permite să canalizeze o parte importan-
tă a bugetului pentru alte scopuri, cum ar fi cel de 
acumulare şi procesare a documentelor electorale 
şi totalizare a rezultatelor alegerilor. Menţionăm în 
context că numărul maxim de alegători arondaţi la o 
secţie de votare în Croaţia este de cel mult 1500, şi 
nu 3000 ca în Republica Moldova. Respectiv, după 
6 ore de la închiderea secţiilor de votare CESC avea 
procesate deja circa 99% din voturi. O asemenea 
experienţă poate şi trebuie preluată de Republica 
Moldova, pentru că în felul acesta se oferă un răs-
puns mai prompt alegătorilor şi rămîne mai puţin loc 
pentru presupuneri şi interpretări eronate.

O alta experienţă ce merită a fi preluată, în opi-
nia noastră, este legată de cabinele de vot şi asigu-
rarea secretului votului. În Croaţia urnele şi cabi-
nele pentru vot secret sînt confecţionate din carton 
şi sînt de o singură folosinţă (vezi foto), ceea ce 
permite economisirea cheltuielilor administraţiilor 
publice locale, care în ţara noastră acordă spaţii 
importante pentru păstrarea cabinelor şi a urnelor 

de vot confecţionate din lemn şi material textil, 
care pot prezenta chiar pericol de incendiu. 

Dacă pentru instalarea cabinelor şi urnelor de 
vot într-o secţie de votare din Republica Moldova 
sînt angajaţi 2-3 oameni timp de o zi lucrătoare, 
apoi în Croaţia acest lucru durează cel mult 20-
30 minute şi se execută de o singură persoană. 
Considerăm că la noi cabinele ar putea fi confecţio-
nate din trei paravane laterale şi o placă superioară 
pentru a elimina presupunerile de fotografiere de 
sus sau urmărire prin camere amplasate în siste-
mele de iluminare sau antiincendiare de pe tavan.

A suscitat interesul delegaţiei noastre faptul că 
listele electorale conţin o rubrică despre sexul ale-
gatorului. Menţiunea se face la momentul eliberării 
buletinului de vot prin aplicarea literei „M” sau „F”.  
Din punctul nostru de vedere, aceasta este mai 
avantajos decît să identificăm sexul alegatorului 
din informaţia de la Registrul de Stat al Populaţiei, 
pentru că permite să stabilim gradul de participare 
a femeilor şi bărbaţilor pe unităţi administrativ-te-
ritoriale şi, respectiv, să elaborăm anumite strategii 
şi proiecte privind egalitatea de gen. Considerăm 
că această experienţă poate fi nu doar preluată, 
ci şi dezvoltată. Utilă ar fi practica de a menţiona 
în listele electorale (sau în alt mod) datele despre 
participarea la vot a persoanelor cu dizabilităţi şi al-
tor categorii de alegători, ceea ce, de asemenea, 
va constitui un punct de pornire pentru elaborarea 
anumitor strategii şi programe sociale.

Vizita a constituit un bun prilej de a face schimb 
de opinii şi experienţă cu privire la modul de ţine-
re a listelor electorale, votul cetăţenilor aflaţi peste 
hotare, rolul şi locul mass-media în reflectarea pro-
cesului electoral, informarea alegătorilor şi educaţia 
civică – aspecte de interes pentru ambele părţi.

În cadrul monitorizării alegerilor delegaţia 
CEC a RM a folosit ocazia de a-şi consolida re-
laţiile cu reprezentaţii CEC a Georgiei, discutînd 
la nivel informal aspecte ale sistemelor de votare 
din ţările noastre.
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Printre alte vizite de monitorizare menţionăm 
şi participarea unei delegaţii CEC, în perioada 
30 mai - 4 iunie 2013, la alegerile locale care au 
avut loc pe data de 1 iunie curent în Republica 
Letonia.

În cadrul familiarizării cu practica şi legislaţia 
electorală din această ţară, delegaţia CEC a avut 
întrevederi cu reprezentanţi ai organelor electorale 
din Letonia şi ai instituţiilor naţionale care asigură 
prevenirea şi lupta cu corupţia, precum şi cu cei 
care ţin evidenţa populaţiei, în vederea acumulării 
experienţei în domeniile de înregistrare a alegători-
lor şi transparenţa finanţelor politice.

Un mecanism important, prin care sînt apro-
fundate şi consolidate relaţiile de colaborare cu 
autorităţile electorale din alte state este semnarea 
acordurilor bilaterale. Ele contribuie la aprofunda-
rea şi dezvoltarea cooperării în domeniul legisla-
ţiei cu privire la alegeri şi referendumuri, utiliză-
rii sistemelor şi tehnologiilor moderne, precum şi 
în alte domenii aferente celui electoral. Conform 
acordului, părţile semnatare se vor informa reci-
proc privind coordonarea activităţii organelor ce 
asigură organizarea pregătirii şi desfăşurării ale-
gerilor şi referendumurilor, asigurarea realizării şi 
protecţiei drepturilor constituţionale electorale ale 
cetăţenilor. De asemenea, părţile semnatare se 
angajează să faciliteze schimbul de bune practici 
în domeniul electoral între cele două instituţii, să 
organizeze conferinţe, seminare, simpozioane, ur-
mărind scopul îmbunătăţirii proceselor electorale, 
în concordanţă cu standardele internaţionale.

Astfel, la 16 mai 2013 preşedintele Comisiei 
Electorale Centrale a Republicii Moldova, dr. Iurie 
Ciocan, şi preşedintele Comisiei Electorale Centrale 
din Kazahstan, Kuandîk Turgankulov, au semnat un 
Memorandum de Înţelegere care prevede schimbul 
de experienţă în vederea îmbunătăţirii practicii şi le-
gislaţiei în domeniul electoral. 

Delegaţia CEC din Kazahstan condusă de 
Kuandîk Turgankulov s-a aflat într-o vizită în 
Republica Moldova, în perioada 16-20 mai 2013.
Membrii delegaţiei CEC din Kazahstan au avut în-
trevederi cu reprezentanţi ai organelor electorale 
din ţară şi au participat la observarea alegerilor lo-
cale noi care vor avea loc la 19 mai curent în cinci 
localităţi.

Totodată, la 28 iunie 2013 preşedintele CEC şi 
preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a 
României, Ana Maria Pătru, au semnat un Acord 
de colaborare între cele două instituţii. Menţionăm 
că delegaţia din România a efectuat o vizită în 
Republica Moldova cu ocazia participării la  cea 
de-a X-a Conferinţă europeană a autorităţilor elec-
torale, organizată de Comisia de la Veneţia în par-
teneriat cu Comisia Electorală Centrală. 

Un alt tip de deplasări, care facilitează realiza-
rea schimbului de experienţă dintre instituţiile elec-
torale îl reprezintă vizitele de studiu. Spre deose-
bire de vizitele de monitorizare, ele oferă oportu-
nităţi mult mai largi, deoarece vizita de studiu este 
efectuată în perioada dintre alegeri, cînd autorităţile 
electorale din ţara gazdă dispun de mai mult timp 
şi pot acorda o atenţie mai mare delegaţiei noas-
tre, de asemenea perioada deplasării şi numărul de 
persoane delegate este mai mare. 

Menţionăm că tematicile au fost alese în confor-
mitate cu priorităţile CEC, iar vizitele au fost posibil 
de realizat inclusiv datorită suportului financiar ofe-
rit de către partenerii de dezvoltare.

Un domeniu prioritar pentru CEC este finanţa-
rea partidelor politice şi a campaniei electorale, iar 
una din ţările care au realizat progrese importante 
la acest capitol este Polonia.  Prin urmare, în pe-
rioada 4 – 8 martie curent o delegaţie compusă 
din reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale 
din Republica Moldova şi IFES Moldova au efec-
tuat o vizită de studiu la Varşovia pentru a lua 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 10 27

cunoştinţă de sistemul de finanţare şi monito-
rizare a finanţării partidelor politice din această 
ţară (raportarea, verificarea şi sancţionarea). De 
asemenea, delegaţia şi-a propus să se informeze 
asupra aspectelor ce ţin de înregistrarea alegători-
lor şi registrul electronic al alegătorilor.

Delegaţia CEC/IFES a fost condusă de secreta-
rul Comisiei, Andrei Volentir şi managerul de proiect 
din cadrul IFES Moldova, Natalia Iuraş. Din partea 
CEC au participat, de asemenea, funcţionari ai 
Aparatului CEC: şefa Direcţiei financiar-economi-
ce, Liliana Voiticovschi, consultantul superior din 
cadrul Serviciului metodologic şi rapoarte financia-
re, Cristina Oţel, şi consultantul superior al Direcţiei 
juridice, Iulian Corotchi.

În cadrul vizitei, organizate de IFES Moldova, 
delegaţia a avut întrevederi cu membri ai Comisiei 
Electorale Naţionale a Poloniei (CEN), reprezen-
tanţi ai Oficiului Electoral Naţional (OEN), ai celui 
mai mare partid politic al Poloniei Platforma Civică 
(Platforma Obywatelska) şi ai OSCE/BIDDO cu 
sediul în Polonia. 

Şedinţe introductive

Delegaţia moldovenească şi-a început vizi-
ta cu o întrevedere, în cadrul căreia preşedintele 
CEN, dl Stefan J. Jaworski, şi directorul OEN, 
dl Kazimierz W. Czaplicki, au prezentat schema 

instituţional-electorală a Poloniei, rolul şi atribuţiile 
fiecărei verigi, în special rolul CEN în acest sistem. 
Întrevederea a avut ca temă „Principiile sistemului 
electoral al Poloniei” şi s-a axat pe următoarele in-
formaţii:  

•	 cu privire la datele generale despre Polonia;
•	 divizarea administrativ-teritorială şi sistemul 

politic al Poloniei;
•	 principiile de funcţionare a CEN şi a OEN, 

modalitatea de numire în funcţia de membru 
al CEN, atribuţiile instituţiilor;

•	 principiile dreptului electoral polonez, alegeri 
parlamentare – SEJM şi SENAT, alegeri pre-
zidenţiale, alegeri în Parlamentul European, 
alegeri locale, validarea alegerilor. 

Şeful adjunct al Departamentului juridic, dl 
Romuald Drapinski, a făcut o prezentare a paginii 
web a CEN, a vorbit despre formarea în prezent a 
listelor alegătorilor, care diferă în funcţie de alegeri 
(parlamentare locale şi europene, prezidenţiale, lo-
cale generale), a punctat principiile ce stau la baza 
formării Registrului unic al alegătorilor, etapele de 
implementare a acestuia în următorii ani.
Departamentul control financiar al OEN Polonia

Cel mai important bloc de studiu şi schimb de 
experienţă, pentru care s-a acordat o deosebită 
atenţie şi timp, a fost cel al sistemului de finanţare 
a partidelor politice şi a campaniilor electorale, ce a 
fost prezidat şi prezentat de Şeful Departamentului 
control financiar, dl Krzysztof Lorentz, şi ajutat de 
staff-ul Departamentului control financiar. Această 
parte a vizitei s-a focusat pe principiile de finanţare 
din bugetul de stat a partidelor politice şi a campa-
niilor electorale, sursele de venituri ale partidelor 
politice, subvenţiile şi granturile de la bugetul de 
stat, transparenţa financiară a partidelor politice, 
controlul financiar al partidelor politice, sancţiunile 
aplicate. Natalia Iuraş a făcut o prezentare a situ-
aţiei la capitolul finanţării partidelor în Republica 
Moldova şi iniţiativa CEC/IFES de modificare a ca-
drului legal.

După prezentarea dnei Natalia Iuraş, reprezen-
tanţii Departamentului control financiar au prezen-
tat delegaţiei CEC/IFES modele ale rapoartelor fi-
nanciare şi alte documente prezentate de partidele 
politice ca probe ce dovedesc respectarea regula-
mentului, au explicat diverse cerinţe faţă de parti-
dele politice, importanţa rapoartelor financiare şi 
a documentelor anexate, ce tehnici de verificare a 
rapoartelor se utilizează, ce date se verifică, terme-
nele care trebuie respectate. 
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Amănunţit au fost descrise acţiunile 
Departamentului în cazul diferitor situaţii în procesul 
de verificare a rapoartelor, asupra căror aspecte 
se efectuează consultarea cu CEN, despre accep-
tarea, acceptarea cu rezerve, cazurile în care se 
respinge raportul, consecinţele şi impactul acestor 
decizii asupra finanţelor partidului.

Auditorii finanţelor partidelor politice

Delegaţia s-a întîlnit şi cu auditorii care la mo-
ment efectuau auditul rapoartelor şi activităţii fi-
nanciare a partidelor politice selectate de OEN. 
Specialistul şef al Departamentului control finan-
ciar, dl Tomasz Gasior, a prezentat datele statis-
tice cu privire la numărul de auditori pe ţară şi 
cu cîţi din ei colaborează OEN, cîte partide anual 
sînt supuse auditului şi cîte persoane efectuea-
ză acest audit, principiile de selecţie a auditorilor, 
cerinţele faţă de ei, cheltuielile suportate de CEN 
cu privire la audit. La rîndul lor, auditorii şi-au pre-
zentat experienţa de lucru, metodologia cu privi-
re la controlul financiar al partidelor politice, au 
povestit ce standarde se folosesc, problemele ce 
apar, cum se soluţionează ele. Dr Marcin Walecki 
de la OSCE/BIDDO a facilitat această discuţie, 
discuţie ce o considerăm benefică şi pentru fap-
tul că auditorii au venit cu unele propuneri ce ar 
fi propice de inclus în legislaţia poloneză, dar şi 
moldovenească.

Disciplina financiară a partidelor politice

O altă întrevedere a avut loc la sediul partidului 
Platforma Civică cu reprezentanţii acestuia, printre 
care contabilul-şef, dna Ilona Korlacka, precum şi 
reprezentantul financiar al fondului electoral al par-
tidului, dl Marcin Kulpa, dar şi alţi reprezentanţi ai 
partidului. Natalia Iuraş a făcut o prezentare a situa-
ţiei actuale privind finanţarea partidelor în Republica 
Moldova şi despre iniţiativa CEC/IFES de modifica-
re a regulilor. Gazdele au descris succint activitatea 
Departamentului financiar, modul de organizare şi 
efectuare a controlului finanţelor partidului, despre 
centralizarea acestei activităţi în cadrul partidului 
pentru obţinerea unui control riguros al finanţelor, 
astfel fiind asigurată respectarea legislaţiei şi im-
plicit evitarea suspendării finanţării partidului de la 
bugetul de stat. Dr. Marcin Walecki de la OSCE/
BIDDO a facilitat şi această întîlnire. 
Întrevederea cu reprezentanţii OSCE/ BIDDO 

Grupul CEC/IFES s-a deplasat pentru o scur-
tă vizită la sediul internaţional al OSCE/BIDDO din 
Varşovia unde dr. Marcin Walecki a susţinut un brie-
fing succint la care a relatat recomandările formu-
late de instituţia pe care o reprezintă cu privire la 
proiectele de lege (cel înaintat de CEC şi un altul 
al deputatului Vlad Plahotniuc) ce vizează regle-
mentarea finanţării partidelor politice în Republica 
Moldova.

 Reprezentanţii OSCE/BIDDO au salutat ini-
ţiativa CEC, în special includerea dimensiunii de 
gen în formula de distribuire a finanţării partidelor 
de la bugetul de stat. Delegaţia CEC/IFES a mul-
ţumit reprezentanţilor OSCE/BIDDO, dna Alice 
Thomas,  şef interimar al Secţiei Suport Legislativ, 
dl Steven Martin, consilier în domeniul alegerilor, şi 
dr. Marcin Walecki, şeful Secţiei pentru guvernare 
democratică şi gender, pentru recomandările insti-
tuţiei şi a informat despre propunerile de modificare 
a proiectului CEC înaintate de Ministerul Justiţiei, 
despre noua formulă propusă privind distribuirea fi-
nanţării de la bugetul de stat, la care reprezentanţii 
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OSCE/BIDDO şi-au exprimat speranţa că politici-
enii Republicii Moldova vor găsi soluţia optimă de 
distribuire a finanţării de la bugetul de stat între par-
tidele politice.

La final, echipa de lucru s-a întrunit din nou în 
incinta sediului Cancelariei Prezidenţiale a Poloniei, 
unde s-a făcut o retrospectivă a vizitei, fiind trase 
concluzii în urma discuţiilor cu reprezentanţii CEN 
şi OEN. După aceasta, delegaţiei CEC/IFES i s-a 
oferit o excursie către cele mai importante obiective 
turistice ale Varşoviei.
Concluzii/recomandări cheie

Vizita de studiu în domeniul finanţării partidelor 
a ajutat CEC şi IFES să formuleze unele propuneri 
cu privire la îmbunătăţirea cadrului legislativ ce vi-
zează finanţarea partidelor politice în Republica 
Moldova, care includ următoarele:

•	 nivelul de încredere în Comisia Electorală 
Naţională a Poloniei este înalt, acest lucru 
fiind un element cheie pentru imaginea unei 
instituţii eficiente la capitolul controlului asu-
pra finanţării partidelor politice. Cu toate 
acestea, CEC nu trebuie să uite care este 
funcţia sa de bază, şi anume organizarea 
alegerilor, de aceea trebuie să-şi echilibreze 
bine rolul în monitorizarea finanţelor partide-
lor politice pentru a nu-şi neglija atribuţiile; 

•	 pentru evitarea acuzaţiilor la adresa CEC 
că ar fi implicată în finanţele partidelor po-
litice, ar fi salutară crearea în cadrul CEC 
a unui Departament de control al finanţelor 
partidelor politice, care va efectua monito-
rizarea rapoartelor financiare ale partidelor 
politice, selectarea auditorilor şi partidelor 
supuse controlului;

•	 prezentarea rapoartelor anuale şi celor din 
cadrul campaniilor electorale să fie efectua-
tă în strictă conformitate cu termenele stipu-
late, iar în cazul încălcării acestor termene 
să survină inevitabil aplicarea necondiţiona-
tă a suspendării finanţării de stat a partidului 
pentru o perioadă de un an;

•	 selectarea auditorilor şi partidelor ce vor fi 
supuse controlului să fie efectuată de către 
CEC. Cerinţele de selectare a auditorilor tre-
buie să fie transparente şi clare pentru toţi 
participanţii;

•	 cea mai mare problemă a auditorilor este 
timpul restrîns pe care îl au la dispoziţie 
pentru  realizarea auditului. Partidele po-
litice, de obicei, nu cooperează eficient şi 
nu respectă termenele limită stabilite de 
auditori. Deşi auditorii sînt selectaţi cu 3 
luni înaintea datei limită de transmitere a 
rapoartelor anuale ale partidelor (31 mar-
tie), este nevoie de sancţiuni/motivaţii mai 
eficiente pentru a determina partidele să-
şi transmită rapoartele şi documentele de 
suport mai rapid, pentru ca auditorii să-şi 
poată realiza funcţia lor în mod eficient pînă 
la termenul limită impus de lege;

•	 toţi auditorii trebuie să deţină acelaşi formu-
lar cu aceleaşi întrebări, indiferent de parti-
dul supus auditului. Diferenţa poate exista 
doar în cazul auditului de partid şi al auditu-
lui campaniei electorale;

•	 dat fiind faptul că standardele internaţionale 
de audit sînt de ordin general, ar fi mai bine 
de elaborat anumite standarde specifice în 
cazul auditului de partid şi al auditului cam-
paniei electorale;

•	 în Polonia, bugetul anual destinat finanţă-
rii partidelor politice este de 12,8 mil. euro. 
Suma pe care OEN o cheltuieşte pentru au-
ditul anual este de doar 82.000 euro care în-
seamnă doar 0,006% din suma totală oferită 
partidelor politice. Investiţia în auditori este 
minoră, eficientă şi care oferă un plus de în-
credere;

•	 sancţiunile constituie un element esenţial de 
disciplinare a partidelor politice. Practica din 
Polonia arată că sancţiunile financiare sînt 
cele mai eficiente;

•	 în Polonia, partidele politice sînt finanţate 
în cea mai mare parte din bugetul de stat. 
Acesta este factorul primar care îi motivează 
şi îi disciplinează. Este clar însă că în cazul 
Republicii Moldova mai sînt necesare şi alte 
motivaţii suplimentare.

O altă prioritate este legată de implementarea 
registrului electronic al alegătorilor. Grupul de lucru 
interinstituţional pentru îmbunătăţirea calităţii liste-
lor electorale, constituit de către CEC, a menţionat 
importanţa schimbului de experienţă cu autorităţile 
electorale din alte state în acest domeniu. 
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În legătură cu aceasta, CEC RM a trimis cu acor-
dul părţii ucrainene o delegaţie în vederea efectu-
ării unei vizite de studiu la Kiev pentru perioada 
20 – 31 mai 2013. Delegaţia a fost compusă din 
funcţionari ai Aparatului CEC. Direcţia tehnologii in-
formaţionale şi gestionarea listelor electorale a fost 
reprezentată de şeful adjunct Andrei Constantin, 
consultantul principal, Ion Pirojuc, consultantul, 
Andrei Strogoteanu. Din partea Direcţiei manage-
ment alegeri a fost prezent şeful adjunct, Serghei 
Iaţco, iar a Direcţiei juridice consultantul superior, 
Iulian Corotchi.

Vizita a avut ca scop schimbul de experien-
ţă între CEC Moldova şi CEC Ucraina în ceea ce 
priveşte ţinerea Registrului de Stat al Alegătorilor 
(RSA). De asemenea, delegaţia şi-a propus să se 
informeze privind aspectele referitoare la principiile 
de formare a RSA, asigurarea securităţii şi funcţi-
onării continue a RSA, modul de protejare a date-
lor cu caracter personal şi cadrul legal cu privire la 
crearea, administrarea, actualizarea şi funcţionarea 
Registrului de Stat al Alegătorilor.
Experienţa Ucrainei privind întocmirea şi actualiza-
rea listelor electorale

Ucraina utilizează din 29 septembrie 2009 un 
registru automatizat al alegătorilor care este de-
numit Registrul de Stat al Alegătorilor. În total 
sînt înregistraţi aproximativ 36 mil. de alegători. 
Întreţinerea registrului este asigurată de circa 2660 
de persoane: 2541 operatori care introduc datele 
despre alegători; 84 operatori care administrează 
datele; 35 manageri ai registrului.

Actualizarea datelor din registru se face perma-
nent. Instituţiile implicate în această activitate sînt: 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Apărării, judecătoriile raionale/orăşe-

neşti, instituţiile speciale de evidenţă a cetăţenilor 
fără domiciliu şi Serviciul de Stat al Penitenciarelor 
Crearea şi funcţionarea Sistemului Informaţional 
„Registrul de Stat al Alegătorilor”.
Programul vizitei

Delegaţia moldovenească şi-a început vizi-
ta cu o întrevedere, în cadrul căreia reprezentaţii 
CEC Ucraina  au făcut o succintă introducere cu 
privire la succesele şi importanţa ţinerii Registrului 
de Stat al Alegătorilor şi prevederile legislative ce 
ţin de crearea şi funcţionarea RSA. Întrevederea 
s-a desfăşurat sub genericul „Reglementările le-
gale ale creării şi funcţionării Registrului de Stat 
al Alegătorilor” şi s-a axat pe următoarele subiec-
te:  cu privire la necesitatea creării RSA; evoluţia 
reglementărilor legale a RSA; legea cu privire la 
Registrul de Stat al Alegătorilor din 22 februarie 
2007 şi actele normative subordonate legii ce regle-
mentează funcţionarea RSA; principiile de funcţio-
nare a Serviciului de Administrare a Registrului de 
Stat al Alegătorilor, atribuţiile, structura Serviciului; 
instituţiile şi autorităţile de stat cu care colaborea-
ză  Serviciul de Administrare a Registrului de Stat 
al Alegătorilor, pentru actualizarea RSA, informaţii-
le furnizate, periodicitatea furnizării. 

Despre sistemul informaţional „Registrul de 
Stat al Alegătorilor” şi organele de ţinere a re-
gistrului a vorbit şeful adjunct al SA a RSA, dl 
Alexandr Stelmah. Această parte a vizitei s-a focusat 
pe etapele implementării RSA, principiile de funcţi-
onare, principalele blocuri componente ale RSA. 
Registrul conţine datele de identificare ale alegă-
torilor, datele pentru determinarea locului şi condi-
ţiilor de participare la votare şi alte date personale 
(dobîndirea/anularea cetăţeniei, declarării persoa-
nei ca fiind incapabilă/repunerea în drepturi etc.)
Asigurarea securităţii informaţionale în cadrul 
funcţionării Registrului de Stat al Alegătorilor

Asigurarea securităţii informaţionale şi integrită-
ţii Registrului de Stat al Alegătorilor este monitoriza-
tă de către Direcţia de management al securităţii in-
formaţiei şi administrării RSA din cadrul Serviciului 
de Administrare a RSA. Delegaţia CEC RM a luat 
cunoştinţă de principiile asigurării securităţii infor-
maţionale a RSA. Sistemul de protecţie a informaţi-
ilor este unul complex şi constă în următoarele:

•	 Măsuri organizatorice de protecţie a infor-
maţiilor;

•	 Instrumente de inginerie;
•	 Reţea de telecomunicaţii securizată şi secu-

ritate a reţelei de transport de date;
•	 Securitatea centrului de prelucrare a datelor 

în Registrul de Stat al Alegătorilor;
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•	 Dotarea structurilor de ţinere şi celor de ad-
ministrare a Registrului cu echipament teh-
nic corespunzător;

•	 Asigurarea modulului criptografic de trans-
mitere a datelor;

•	 Asigurarea accesului utilizatorilor la sistem 
prin acces securizat la resursele informaţio-
nale utilizate, mijloace duble de identificare;

•	 Protecţie antivirus – sistem dualist de pro-
tecţie antivirus.

Organele locale de ţinere şi cele de administrare 
regională a Registrului

De curînd în Ucraina au fost înfiinţate, datorită 
eforturilor CEC Ucraina, structuri locale de ţinere 
a Registrului, acestea existînd în fiecare raion şi 
create în cadrul organelor administrative raiona-
le. Delegaţia moldovenească a avut ocazia să vi-
ziteze două din cele 754 structuri locale de ţinere 
a Registrului şi să urmărească pe viu cum funcţio-
nează aplicaţia automatizată de ţinere şi actualiza-
re a RSA. Demonstraţia a cuprins simularea diferi-
tor situaţii, în care colaboratorii organelor de ţinere 
a Registrului arătau care este soluţia în situaţiile 
simulate. La nivel regional există 27 organe de ad-
ministrare regională a registrului, care coordonează 
şi consolidează acţiunile de actualizare a datelor în 
RSA, conform anumitor termene.

La final, echipa s-a întrunit din nou la sediul 
Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, unde s-a 
făcut o retrospectivă a vizitei, formulîndu-se conclu-
zii şi recomandări. 

Concluzii/recomandări-cheie
Vizita de studiu a ajutat membrii Aparatului CEC 

a RM să cunoască mai bine etapele de formare şi 
principiile de funcţionare a Registrului de Stat al 
Alegătorilor din Ucraina, care este definit ca un sis-
tem automatizat informaţional şi de telecomunica-
ţie, destinat păstrării, prelucrării datelor referitoare 
la cetăţenii ucraineni cu drept de vot. Experienţa 
Ucrainei va permite facilitarea creării în Republica 
Moldova a propriului Sistem Informaţional 
Automatizat de Stat „Alegeri” şi a Registrului au-
tomatizat de Stat al Alegătorilor. Pentru atingerea 
acestui obiectiv specialiştii noştri au formulat mai 
multe propuneri, printre care:

•	 instituirea unei structuri autonome de admi-
nistrare a Registrului de Stat al Alegătorilor, 
subordonate CEC, care ar mări încrederea 
alegătorilor în corectitudinea întocmirii lis-
telor electorale şi actualizarea permanentă 
a RSA, posibilitatea mai mare de angajare 
a specialiştilor de înaltă calificare şi profe-
sionalism. Funcţia de bază a CEC să fie 

organizarea alegerilor şi monitorizarea apli-
cării normelor legale cu privire la ţinerea 
Registrului de Stat al Alegătorilor;

•	 pentru evitarea acuzaţiilor la adresa CEC 
cu privire la listele electorale, ar fi salutară 
crearea în cadrul CEC a unui departament 
de administrare a Registrului de Stat al 
Alegătorilor, care va efectua administrarea 
RSA, iar în cadrul consiliilor raionale să fie 
creată o structură de ţinere şi actualizare a 
RSA la nivel de raion;

•	 identificarea autorităţilor şi instituţiilor care 
urmează să furnizeze informaţii cu privire 
la actualizarea RSA, obligarea prin norme 
legale a acestor autorităţi şi instituţii să fur-
nizeze structurilor raionale de ţinere a RSA 
informaţiile în mărime deplină în termenele 
stabilite;

•	 unele metode de asigurare a securităţii infor-
maţionale în cadrul funcţionării Registrului 
de Stat al Alegătorilor din Ucraina vor pu-
tea fi preluate în momentul punerii în apli-
care a Registrului de Stat al Alegătorilor din 
Republica Moldova.

O altă vizită de studiu desfăşurată în  Ucraina 
a avut loc în perioada 4 - 7 iunie curent, în con-
textul ultimelor modificări ale Codului electoral, 
prin care a fost introdus, iar în scurt timp abrogat, 
sistemul mixt (paralel) de alegeri în Parlamentul 
Republicii Moldova. O delegaţie a CEC a RM din 
care au făcut parte vicepreşedintele Comisiei,  
dl Ştefan Urîtu, şefa Aparatului, dna Mariana 
Musteaţă, şi consultantul principal al Direcţiei juridi-
ce, dl Ruslan Nastas, şi-a propus să ia cunoştinţă de 
felul în care funcţionează în Ucraina sistemul mixt/
paralel, pentru a vedea care sînt aspectele lui po-
zitive şi negative, particularităţile aplicării, dar mai 
ales să studieze prevederile legale şi modul prac-
tic de creare a circumscripţiilor în cazul sistemului 
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majoritar. De menţionat că Ucraina are experienţă 
în aplicarea sistemului paralel, iar re-apariţia unei 
propuneri similare pe ordinea Parlamentului, într-o 
variantă sau alta, este destul de probabilă. Vizita a 
fost organizată cu suportul Fundaţiei Internaţionale 
pentru Sisteme Electorale (IFES) Ucraina.

Delegaţia Comisiei Electorale Centrale a vizitat 
mai multe structuri statale din Ucraina, actori po-
litici aflaţi la guvernare sau/şi din opoziţie, organi-
zaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, 
precum şi experţi independenţi, în cadrul cărora s-a 
informat despre prevederile legislaţiei ucrainene 
la acest subiect, a examinat îndeaproape practi-
ca organizatorică şi opiniile diferitor părţi implicate 
în procesul de organizare şi evaluare a procesului 
electoral.

Reprezentaţii CEC a RM au fost primiţi cordial 
în cadrul Comisiei Electorale Centrale din Ucraina 
unde s-au documentat referitor la aspectele ce ţin 
de gestionarea procesului electoral bazat pe siste-
mul mixt, s-au interesat de problemele organizato-
rice, juridice, financiare şi de altă natură, care apar 
atît în perioada pre-electorală, cît şi în perioada 
post-electorală. 

În cadrul întrevederii cu vicepreşedintele CEC 
a Ucrainei, dl Andrei Magera, cu membrii şi func-
ţionarii secretariatului Comisiei, partea ucraineană 
a informat despre modalitatea delimitării hotarelor 
electorale uninominale, subliniind şi provocările 
pe care CEC din Republica Moldova ar putea să 
le înfrunte la implementarea unui astfel de sis-
tem, printre care: problema minorităţilor naţiona-
le şi reprezentarea acestora în parlament, faptul 
că hotarele administrative nu sînt identice cu cele 
uninominale, obstacole obiective care duc la crea-
rea unor „enclave” electorale separate de hotarele 
circumscripţiei, asigurarea drepturilor electorale 
şi circumscripţiile uninominale în afara teritoriului 
ţării ş.a. De exemplu, crearea circumscripţiilor uni-
nominale din afara teritoriului ţării a fost declarată 
neconstituţională de către Curtea Constituţională 
din Ucraina.

De menţionat că înaintarea candidaţilor în cir-
cumscripţiile uninominale din Ucraina se face con-
tra unei garanţii plătite într-un cuantum echivalent 
cu aproximativ 1000 (una mie) dolari SUA, depus 
de concurent la momentul înregistrării şi nu în baza 
listelor de subscripţie. Aceasta, în opinia CEC a 
Ucrainei, conduce la disciplinarea concurenţilor 
electorali şi diminuează participarea la scrutin a 
partidelor „clone” şi a persoanelor care se implică 
în campania electorală nu din dorinţa de a accede 

în parlament şi de a reprezenta electoratul, ci din 
alte motive. Banii depuşi se returnează candidatului 
dacă acesta trece pragul şi accede în parlament, în 
caz contrar se transferă în bugetul de stat pentru 
acoperirea cheltuielilor legate de alegeri.

Introducerea „censului de avere” a provocat dis-
cuţii controversate, unii l-au considerat o formă de 
discriminare pe motiv de proprietate şi chiar l-au 
contestat la Curtea Constituţională a Ucrainei, care 
însă a declarat constituţionale prevederile legii în 
acest sens. Este de menţionat şi faptul că, în ve-
derea disciplinării conducerii consiliilor electorale 
de circumscripţie, preşedinţii, vicepreşedinţii şi se-
cretarii sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală a 
Ucrainei, şi nu se aleg de către membrii consiliului, 
după cum este stabilit în Republica Moldova.

Reintroducerea sistemului electoral mixt (para-
lel) a fost un consens între partidele aflate la guver-
nare şi cele din opoziţie din legislatura precedentă 
a Radei (parlamentului) Ucrainei, însă în prezent 
partidele din opoziţie nu sînt mulţumite de un astfel 
de sistem care, în opinia lor, conduce la facilitarea 
utilizării resurselor administrative la nivel local, pe 
de o parte, şi la coruperea politică a deputaţilor, în 
special a celor independenţi. Pe de altă parte, re-
prezentanţii partidului de guvernămînt consideră că 
alegerea deputaţilor pe circumscripţii uninominale îi 
apropie  pe alegători de reprezentanţii poporului şi 
aceştia promovează mai insistent interesele alega-
torilor din circumscripţiile care i-au votat. Totuşi, mai 
mulţi dintre deputaţii aleşi pe circumscripţii unino-
minale s-au plîns că nu-şi pot onora angajamente-
le asumate faţă de alegători, decît prin cooperarea 
mai strînsă cu guvernarea, astfel că independen-
ţa deputatului în acest sistem electoral devine mai 
afectată.

În plus, mai mulţi dintre funcţionari şi experţi in-
dependenţi au declarat că sistemul mixt permite a 
deosebi deputaţii aleşi conform sistemului proporţi-
onal de deputaţii aleşi pe circumscripţii majoritare, 
ultimii afirmînd că aceştia au fost aleşi pe criterii de 
merite, pe cînd primii au ajuns în parlament datorită 
efortului „locomotivei”, adică a capului listei înain-
tate de partid. Totuşi, pînă în final s-a formulat con-
cluzia că un sistem unic majoritar sau proporţional 
este preferabil sistemului mixt/paralel.

Delegaţia a avut întrevederi şi cu reprezentanţii 
societăţii civile, fiind discutate probleme teoretice şi 
practice ce ţin de delimitarea circumscripţiilor uni-
nominale, locul şi rolul asociaţiilor obşteşti, profe-
sionale (persoane cu dizabilităţi, asociaţii de femei, 
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tineri etc.), particularităţile monitorizării alegerilor şi 
alte chestiuni de interes public. Ca o sugestie din 
partea societăţii civile, a fost formulată recomanda-
rea de a asigura maximă transparenţă în procesul 
delimitării hotarelor şi de a consulta în prealabil 
opinia publică.

Bazîndu-se pe informaţia obţinută, reprezen-
tanţii CEC a RM au ajuns la concluzia că în cazul 
revenirii la sistemul electoral mixt (paralel) proiectul 
urmează a fi discutat pe larg atît între instituţiile pu-
blice, cît şi cu societatea civilă, preferabil fiind avi-
zat şi de Comisia de la Veneţia, ceea ce va duce 
la excluderea unor coliziuni de norme de drept şi 
nu va fi posibilă preluarea practicilor ce nu se înca-
drează în sistemul cutumelor şi normelor de drept 
ale Republicii Moldova.

Colaborarea în cadrul proiectelor 
regionale

În perioada de referinţă au avut loc două 
întrevederi organizate în cadrul Programului 
Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei 
„Suport pentru alegeri libere şi corecte în ţările 
Parteneriatului Estic”. Scopul Programului este 
de a oferi asistenţă ţărilor-partenere (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova 
şi Ucraina) în reformarea procesului electoral 
şi ajustarea acestuia la standardele europene. 
Programul creează un mediu favorabil abordării 
problemelor identificate de structurile Consiliului 
Europei şi facilitează schimbul de bune practici ale 
statelor participante.

Prima întrevedere s-a desfăşurat în perioada 
28-30 octombrie 2012 la Tbilisi, Georgia, refe-
ritor la creşterea gradului de conştientizare a 
participării tinerilor la alegeri şi rolul proce-
sului electoral într-un sistem democratic. Din 
partea Comisiei Electorale Centrale, la întruni-
re a fost delegată dna Mariana Musteaţă, şef al 
Aparatului. De asemenea, au participat şi repre-
zentanţi din partea ministerelor educaţiei, auto-
rităţilor electorale şi ONG-urilor din cele 5 state 
participante la program.

Discuţiile s-au axat pe experienţa statelor par-
ticipante în activităţile ce ţin de educaţia civică a 
tinerilor care votează pentru prima dată şi curri-
culum-ul cu tema „Introducere în procesul elec-
toral pentru elevii cu vîrsta între 12 şi 16 ani”. 
Curriculum-ul vine în ajutor profesorilor şi preve-
de introducerea a 3 ore de educaţie electorală a 
cîte 45 de minute, care se vor referi la: alegerile 

democratice într-o societate, procesul de luare a 
deciziilor, etapele procesului electoral, importanţa 
campaniilor electorale a candidaţilor,  rolul mass-
mediei în alegeri, al observatorului şi al alegăto-
rului, importanţa existenţei organelor electorale şi 
funcţiile acestora.

Totodată, au fost propuse şi metode de pre-
gătire şi organizare a lecţiilor, materiale didactice 
pentru profesori, exerciţii practice pentru elevi.  

Dna Musteaţă a făcut o prezentare referitoare la 
activităţile de educaţie civică desfăşurate de CEC 
a RM atît în perioada electorală, cît şi în perioada 
dintre alegeri.

În concluzie s-a formulat ideea de a elabora
3 manuale pe categorii de vîrstă: 12-14 ani, 14-
16 ani şi 17-19 ani. De asemenea, s-a accentuat 
importanţa colaborării cu Ministerul Educaţiei la 
acest subiect.

 Tot în cadrul Facilităţii,  în perioada 17-18 apri-
lie 2013, o delegaţie a Comisiei Electorale Centrale, 
condusă de preşedintele dr. Iurie Ciocan, a partici-
pat la un seminar cu tema ”Utilizarea resurselor 
administrative în timpul campaniei electorale”, 
desfăşurat la Tbilisi, Georgia. Evenimentul a fost 
organizat de către Comisia de la Veneţia în coope-
rare cu Comisia Electorală Centrală a Georgiei.

Pe lîngă reprezentanţii statelor partenere la 
Facilitate, la eveniment au participat şi experţi din 
partea organizaţiilor internaţionale care activează 
în domeniul asistenţei electorale, precum PNUD, 
IFES.

Pe agenda seminarului s-au regăsit subiecte 
privind experienţa statelor participante în dome-
niul combaterii utilizării resurselor administrative 
în timpul campaniei electorale. Delegaţia CEC a 
Republicii Moldova a făcut o prezentare despre 
prevenirea utilizării resurselor administrative în pe-
rioada campaniei electorale.

Comisia Electorală Centrală continuă să par-
ticipe activ la evenimentele organizate în ca-
drul Comunităţii Statelor Independente. Astfel la 
7 decembrie 2012, vicepreşedintele Comisiei 
Electorale Centrale, dr. Ştefan Urîtu, a participat la 
seminarul internaţional „Respectarea standar-
delor internaţionale în cadrul unor alegeri de-
mocratice: probleme şi perspective”. Seminarul 
a avut loc la Sankt-Petersburg, Federaţia 
Rusă şi a fost desfăşurat de către Consiliul 
Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale 
Comunităţii Statelor Independente (CSI). 
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La seminar au participat membri ai Asociaţiei 
Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), repre-
zentanţi ai Adunării Parlamentare a OSCE, Biroului 
OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 
Omului (OSCE/BIDDO), deputaţi ai Consiliului 
Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale 
CSI, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe 
al Federaţiei Ruse, experţi.

La eveniment, dr. Ştefan Urîtu, a susţinut o 
prezentare despre progresele înregistrate de 
Republica Moldova în acest domeniu, menţionînd 
şi provocările legate de implementarea tehnologi-
ilor informaţionale în procesul electoral, în speci-
al ce ţin de actualizarea şi administrarea listelor 
electorale. De asemenea, s-a referit la proiectul de 
lege privind finanţarea partidelor politice la elabo-
rarea căruia Comisia Electorală Centrală a partici-
pat nemijlocit în cadrul unui grup interministerial şi 
interdepartamental, eforturile Comisiei de a impli-
ca cetăţenii aflaţi peste hotare în procesul electo-
ral prin elaborarea de proceduri de înregistrare a 
acestor alegători, a vorbit despre asigurarea exer-
citării drepturilor electorale în teritoriile ocupate de 
regimurile neconstituţionale.  

La finele seminarului participanţii au adoptat o 
rezoluţie, după care a fost demonstrat un complex 
de prelucrare a buletinelor de vot cu utilizarea teh-
nologiilor performante în domeniu. 

Evenimentul a fost organizat cu ocazia împli-
nirii a 10 ani de la adoptarea Convenţiei privind 
standardele  alegerilor democratice, a dreptu-
rilor şi libertăţilor electorale în ţările-membre ale 
Comunităţii Statelor Independente, adoptate la 
Chişinău la 7 octombrie 2002.

Protocolul participanţilor la prima reuniune a 
reprezentanţilor instituţiilor electorale, organizată 
la Sighnaghi, Georgia, în perioada 9-11 februarie
2011 reprezintă un document ce stă la baza co-
operării regionale dintre statele din regiunea 
Europa de Est şi Asia Centrală. Menţionăm că  

preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie 
Ciocan, a semnat acest acord la 12 martie 2012. 

La 20-22 februarie curent la Tbilisi s-a desfă-
şurat cea de-a treia reuniune anuală a Organelor 
electorale, desfăşurate în cadrul protocolului sus-
menţionat, cu tema „Managementul conflictelor 
în procesul electoral”. Evenimentul a fost orga-
nizat de CEC a Georgiei în parteneriat cu Centrul 
Internaţional pentru Studii Parlamentare. Delegaţia 
noastră a fost compusă din membrul Comisiei 
Electorale Centrale, dl Vasile Gafton, şi şeful ad-
junct al Direcţiei juridice din cadrul Aparatului CEC, 
dna Olesea Jumiga.

Reuniunea a atras delegaţii ale autorităţilor elec-
torale din 15 ţări din Europa şi Asia Centrală, prin-
tre care România, Azerbaidjan, Ucraina, Lituania, 
Letonia, Bosnia şi Herţegovina, precum şi repre-
zentanţi ai 27 organizaţii internaţionale şi locale 
non-guvernamentale: Asociaţia Oficialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO), Centrul Internaţional pen-
tru Studii Parlamentare (ICPS), Centrul European 
de Sprijin Electoral (ECES), Biroul OSCE pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE / 
BIDDO), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID), Fundaţia Internaţională pen-
tru Sisteme Electorale (IFES), Centrul Internaţional 
de Psihologie Electorală etc. Pentru prima dată au 
participat reprezentanţi din Indonezia, Israel şi Nepal.

Evenimentul s-a desfăşurat în două sesiuni 
plenare la care fiecare participant a făcut o pre-
zentare a situaţiei din domeniul dezbătut, de ase-
menea a dat informaţii generale despre sistemul 
electoral uzitat şi modul de organizare a alegerilor 
în ţara sa.

Reuniunea a avut ca obiectiv schimbul de ex-
perienţă pentru o eventuală elaborare a unor me-
tode comune în scopul de a îmbunătăţi procedurile 
de remediere a conflictelor în procesul electoral şi 
domeniul electoral în general, precum şi de a pro-
mova democraţia.
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Organizaţiile internaţionale care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul tehnologiilor electorale –
Smartmatic, Scytl, Reţele satelit Gilat, au făcut 
prezentări ale scanerelor optice, maşinilor speciale 
pentru votul electronic şi altor tehnologii inovatoare 
care asigură securitatea alegerilor.

În calitate de organizator, Centrul Internaţional 
pentru Studii Parlamentare a făcut cunoscute acti-
vităţile pe care le desfăşoară, cum ar fi: elaborarea 
de politici eficiente pentru o bună guvernare, ofe-
rirea calificărilor profesionale recunoscute pe plan 
internaţional în domeniile proceselor electorale şi 
de guvernare etc.

Centrul Internaţional pentru Psihologie 
Electorală a făcut o prezentare despre studiul şi 
sondajul efectuate privitor la psihologia alegătoru-
lui, rolul memoriei, emoţiilor în cadrul votării (de ex., 
unii trăiesc sentimentul mîndriei, alţii dimpotrivă se 
arată indiferenţi, sînt şi de acei care simt emoţii pu-
ternice şi plîng). Studiul va permite să se elaboreze 
tehnici pentru îmbunătăţirea încrederii alegătorilor, 
pe de o parte, şi cunoştinţelor persoanelor implicate 
în procesul electoral, pe de altă parte.

Reprezentanţii Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa (ACEEEO) au vorbit despre prevenirea 
conflictelor, prin asigurarea securităţii procesului 
de votare şi în acest sens au subliniat necesitatea 
cîtorva activităţi, cum ar fi: transparenţa procesului 
electoral, acordarea posibilităţii sau dreptului de a 
contesta rezultatele alegerilor şi asigurarea securi-
tăţii exercitării dreptului de vot; încrederea alegăto-
rilor, prin prezenţa sentimentului de confort şi secu-
ritate a listelor electorale, a buletinelor de vot etc.

Colegii din România au propus atenţiei parti-
cipanţilor prezentarea „Managementul conflictelor 
electorale de la teorie la practică în alegerile par-
lamentare din decembrie 2012”, în care s-a descris 
succint cadrul legal existent, organele competente 
de a examina conflictele legate de alegeri ş.a. Cele 
mai frecvente încălcări în campania electorală a 
României ţin de afişele electorale care se pedep-
sesc cu amendă, iar infracţiunile electorale cu pînă 
la 5 ani de închisoare.

Preşedintele autorităţii electorale din Letonia 
a făcut o caracterizare a sistemului electoral naţi-
onal, arătînd progresele în domeniu. Organizatorii 
alegerilor din Letonia beneficiază de o logistică şi 
tehnologie avansată (scanarea buletinelor de vot, 
sortarea după partidele politice, transmiterea date-
lor în termene minime etc.).  

Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale 
a Bosniei şi Herţegovinei s-a referit îndeosebi la 

aplicarea sancţiunilor. De competenţa Comisiei de 
acolo ţine aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării 
legislaţiei electorale, printre ele fiind: amenzi de cel 
mult cinci mii (5.000) euro, eliminarea candidatului, 
punerea sub interdicţie a unui individ de a lucra 
într-o secţie de votare.

Delegaţia Comisiei Electorale Centrale a RM 
a făcut o prezentare cu denumirea “Procedura de 
examinare şi soluţionare a contestaţiilor electora-
le în Republica Moldova”. Conţinutul prezentării a 
cuprins cadrul legal al Republicii Moldova în do-
meniul vizat, cu detalieri privind contestaţia, forma 
acesteia, obiectul general al contestaţiei şi obiec-
tul contestaţiilor adresate la CEC, subiecţii ce au 
dreptul de a depune contestaţii, termenele de de-
punere şi de examinare, organele competente de 
examinare a contestaţiilor, acţiunile la recepţiona-
rea contestaţiilor, soluţiile/ măsurile luate în urma 
examinării lor şi aplicarea sancţiunilor.

Participarea la seminare internaţionale

Instruirea reprezintă unul dintre principalii fac-
tori necesari pentru îmbunătăţirea capacităţii pro-
fesionale a fiecărei persoane, indiferent de dome-
niul de activitate, şi trebuie să aibă un caracter 
continuu. Spre deosebire de instruirile naţionale în 
domeniul electoral, cele internaţionale oferă par-
ticipanţilor nu doar posibilitatea de a acumula noi 
cunoştinţe privind practica şi standardele interna-
ţionale, dar şi creează un mediu favorabil pentru 
realizarea schimbului de experienţă cu reprezen-
tanţii autorităţilor electorale din alte state.  

În perioada 08 – 12 aprilie 2013, a avut loc un 
seminar pentru observatorii internaţionali în mi-
siunile de scurtă durată “Short-Term Observers 
(STO)”.
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Evenimentul a avut loc în oraşul Belgrad, 
Republica Serbia şi a fost organizat de către Biroul 
OSCE pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile 
Omului (OSCE/BIDDO). Comisia Electorală 
Centrală a fost reprezentată de secretarul CEC, 
dl Andrei Volentir.

Scopul training-ului a fost de a spori cunoştinţe-
le participanţilor privind desfăşurarea unor alegeri 
libere, democratice şi corecte, în conformitate cu 
standardele internaţionale şi de a le face cunoscută 
metodologia OSCE de observare a alegerilor.

La eveniment au participat delegaţi din par-
tea instituţiilor de stat şi diferitor ONG-uri, care 
au ca domeniu de preocupare drepturile omu-
lui. Participanţii au reprezentat 15 ţări membre 
ale OSCE: Albania, Macedonia, Serbia, Bosnia 
şi Herţegovina, Muntenegru, Armenia, Belarus, 
Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Kazahstan, 
Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina. Au 
venit şi doi reprezentanţi ai Tunisiei, ţară care, deşi 
nu este membru al OSCE, împărtăşeşte valorile şi 
standardele acestei organizaţii

Reprezentanţi ai CEC a RM au participat şi la o 
instruire organizată în perioada 15 – 19 octombrie 
2012 la Bucureşti. Delegaţia a fost constituită din 10 
membri CEC şi funcţionari ai Aparatului. Instruirea 
s-a desfăşurat în format de seminar BRIDGE cu 
genericul „Dimensiunea de gen şi alegerile”, 
fiind organizat de Comisia Electorală Centrală, 
Autoritatea Electorală Permanentă din România, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare/
România (PNUD/România) şi  Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare/Moldova (PNUD/Programul 
pentru Democraţie şi Alegeri) cu suportul financiar 
al Programului Global pentru susţinerea ciclului 
electoral (GPECS) şi Guvernului Suediei.

BRIDGE reprezintă un program internaţional 
de dezvoltare profesională pentru pregătirea for-
matorilor şi a specialiştilor în domeniul electoral 
şi se descifrează – Crearea Resurselor pentru 
Îmbunătăţirea Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor.

La seminar au  mai participat  reprezentanţi ai 
societăţii civile atît din Republica Moldova, cît şi din 
România. Scopul seminarului a fost de a face cu-
noscute principalele aspecte ale dimensiunii de gen 
în alegeri, cadrul legislativ naţional şi internaţional, 
precum şi recomandările înaintate în acest domeniu 
de către organismele internaţionale. Pe parcursul 
a 5 zile, participanţii, repartizaţi în grupuri mici, au 
discutat subiecte sensibile ce ţin de controversele 
legate de cote, balanţa de gen în autorităţile electo-
rale, repartizarea în circumscripţiile uninominale şi 
impactul asupra echilibrului de gen, partidele politi-
ce şi participarea femeilor, activitatea organizaţiilor 
neguvernamentale în domeniul asigurării egalităţii 
de gen, finanţarea partidelor politice prin prisma di-
mensiunii de gen.

Menţionăm că participarea la seminar se înscrie 
în şirul de acţiuni prevăzute în Planul strategic al 
Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-2015 
pentru realizarea obiectivului de sporire a cunoş-
tinţelor atît a membrilor CEC, cît şi a funcţionari-
lor aparatului Comisiei privind egalitatea de gen şi 
drepturile omului.
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INSTRUIREA FUNCŢIONARILOR ELECTORALI. 
NOI ABORDĂRI – ALTE REZULTATE

Valentina Scobici,
 consultant superior, direcţia comunicare, 

relaţii publice şi mass-media

În conformitate cu prevederile Codului elec-
toral, începînd cu anul 2013, pot fi desemnate la 
funcţia de membru în consiliul electoral de orice 
nivel şi în biroul electoral al secţiei de votare doar 
persoanele care au urmat cursuri de perfecţio-
nare în cadrul Centrului de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral şi deţin certificate de calificare 
corespunzătoare. 

În acest context, CEC a organizat instruirea 
potenţialilor membri ai organelor electorale inferi-
oare pînă la desemnarea lor în această calitate. 
Instruirile s-au adresat persoanelor care urmau 
să activeze în organele electorale constituite pen-
tru alegerile şi referendumurile locale preconizate 
pentru perioada de referinţă.

Astfel, pe parcursul anului 2012 şi în primul tri-
mestru al anului 2013, Comisia a desfăşurat o serie 
de seminare în: com. Trifăneşti, r-l Floreşti, s. Hristici, 
r-l Soroca, com. Danu, r-l Glodeni, com. Albina, r-l 
Cimişlia, s. Cîrpeşti, r-l Cantemir, com. Morenii Noi, 
r-l Ungheni com. Chetrosu, raionul Anenii Noi, com. 
Manta, raionul Cahul, com. Mincenii de Jos, raionul 
Rezina, s. Visoca, raionul Soroca,  s. Olişcani, raio-
nul Şoldăneşti şi com. Lebedenco, r-l Cahul. 

Principalul scop al seminarelor a constat în 
acumularea/consolidarea cunoştinţelor participan-
ţilor - potenţialilor membri ai organelor electorale re-
feritoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor.  

Totodată, prin aceste seminare de instruire s-a 
urmărit atingerea următoarelor obiective:

- pregătirea funcţionarilor şi membrilor organe-
lor electorale inferioare pentru buna implementare 
a Registrului electronic al alegătorilor (scop care 
trebuie realizat la nivel naţional către anul 2015);

- testarea şi certificarea potenţialilor membri ai 
consiliului electoral şi ai birourilor electorale (scop 
care trebuie realizat la nivel naţional, în cadrul 
Centrului de instruire continuă);

- desfăşurarea unui curs model (show case) 
cu aplicarea metodelor moderne de predare pentru 
maturi;

- consolidarea/crearea spiritului de echipă, îm-
bunătăţirea comunicării între funcţionarii electorali 
din organele electorale de diferite niveluri.

Începînd cu anul 2012, abordarea a fost diferită 
de cea de pînă atunci: formatul seminarelor a fost 
diversificat, trainerii s-au deplasat în fiecare locali-
tate şi au desfăşurat instruirile în grupuri mici, per-
soanele instruite au fost testate şi certificate. 

Instruirile s-au bazat pe metode interactive, nu 
numai pe informare şi descriere. Participanţii au fost 
atraşi în discuţii, dezbateri, cele mai multe întrebări 
fiind puse în legătură cu examinarea contestaţiilor, 
numărarea şi totalizarea rezultatelor votării. 
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Seminarele au fost constituite din sesiuni gene-
rale urmate de sesiuni practice. Temele abordate 
au vizat principalele atribuţii ale organelor electo-
rale şi colaborarea consiliilor şi birourilor electorale 
cu alte instituţii. Totodată, a fost prezentată o anali-
ză a calităţii listelor electorale, cu erorile identifica-
te de CEC, şi repartizată participanţilor pentru a le 
corecta. În cadrul exerciţiilor practice participanţilor 
le-a fost demonstrat un film instructiv cu principalii 
paşi ce se realizează conform prevederilor lega-
le în ziua alegerilor, au fost organizată simularea 
numărării voturilor şi totalizării rezultatelor, care au 
urmărit consolidarea cunoştinţelor acumulate. Cei 
prezenţi au recunoscut că doar după ce au analizat 
în echipă diverse situaţii, au reuşit să se orienteze 
mai bine în cadrul îndeplinirii atribuţiilor. Toate se-
minarele au conţinut un compartiment dedicat im-
plementării Registrului de Stat al Alegătorilor şi mo-
dului de transmitere a datelor în format electronic. 

De menţionat că sub aspectul egalităţii de gen, 
80 % din participanţi din totalul potenţialilor membri 
ai organelor electorale instruiţi şi deţinători ai cer-
tificatului de calificare au fost femei şi doar 20 % 
din cei prezenţi la seminare au fost bărbaţi. Spre 
exemplu, în com. Trifăneşti la instruirea persoa-
nelor antrenate în activitatea organelor electorale 
desfăşurată la 18 aprilie 2012, 100% din numărul 
persoanelor participante au fost femei. 

Cît priveşte categoriile de vîrstă, tinerii au fost 
prezenţi într-un număr insuficient. În  anexa ce ur-
mează este prezentat numărul de participanţi, pe 
categorii de vîrstă. Avînd în vedere aceste cifre, 
CEC îşi propune să încurajeze tinerii şi persoanele 
de sex masculin să participe cu mai multă încrede-
re în activitatea organelor electorale.

 

Cu toate că agenda seminarelor a fost respec-
tată, la capitolul prezenţa participanţilor au existat 
probleme. Unele persoane nu s-au prezentat, din 
această cauză au fost înlocuite în ultimul moment. 

Menţionăm că, pentru ca instruirea să fie efici-
entă, este neapărat necesar numărul suficient de 
participanţi, deoarece se organizează activităţi 
interactive care nu se pot realiza cu un număr 
mic de persoane. 

Au fost elaborate trei categorii de formulare 
pentru testarea cunoştinţelor potenţialilor membri ai 
organelor electorale. În total în perioada de refe-
rinţă 150 de persoane au primit certificatul de ca-
lificare în calitate de membru al organului electoral 
corespunzător. Punctajul mediu obţinut în cadrul 
evaluării celor prezenţi la seminarele de instruire a 
fost următorul: 

- 13,14 puncte din 15 posibile, pentru persoa-
nele aspirante la calitatea de membru al consiliului 
electoral;

- 12,8 puncte din 15 posibile, pentru persoanele 
aspirante la calitatea de membru al consiliului elec-
toral ce îndeplineşte şi atribuţiile biroului electoral;

- 8,8  puncte din 12 posibile, pentru persoanele 
aspirante la calitatea de membru al biroului electoral.                  

Testele mai urmează a fi şlefuite ori comple-
tate,  modalităţile de evaluare a cunoştinţelor re-
vizuite, dar în esenţă majoritatea celor prezenţi 
au remarcat îmbunătăţirea organizării instruirilor 
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pentru organele electorale. Formula de instruire 
aplicată şi-a demonstrat eficacitatea, ea va trebui 
continuată şi dezvoltată. Ca rezultate scontate se 
aşteaptă creşterea calităţii în ceea ce priveşte do-
cumentele întocmite, elaborate de către membrii 
acestor organe şi în realizarea conformă a proce-
durilor electorale şi a atribuţiilor. 

În urma instruirilor, participanţii au putut să 
afle lucruri noi sau să-şi aprofundeze cunoştinţe-
le în ceea ce priveşte responsabilităţile organelor 
electorale în perioada electorală. Chiar dacă se-

minarele s-au axat mai mult pe pregătirea pentru 
alegerile locale noi sau referendum, participanţilor 
le-au fost oferite şi informaţii despre organizarea 
alegerilor parlamentare. Sesiunea de simulare a 
unor situaţii electorale şi cea de vizionare a filmu-
lui instructiv au fost cele mai apreciate. Instruirea 
a obţinut un feed-back pozitiv, majoritatea partici-
panţilor manifestînd interes şi apreciind conţinutul 
seminarului. Totodată, acest curs a permis testa-
rea în teritoriu a metodologiei de desfăşurare a 
seminarelor.
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OPINII ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DEBUTANŢI 
DIN CADRUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

CU OCAZIA DEPUNERII JURĂMÎNTULUI

Text îngrijit de Natalia Pătrunjel, consultant superior, 
direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media

În preajma sărbătorii profesionale „Ziua func-
ţionarului public”, care se marchează pe 23 iunie, 
unui grup de funcţionari publici debutanţi, recent 
încadraţi în Aparatul Comisiei Electorale Centrale, 
le-au fost conferite grade de calificare, astfel deve-
nind funcţionari publici. Aceştia au depus jurămîn-
tul de credinţă în faţa membrilor CEC şi a întregu-
lui aparat. Ceremonia s-a petrecut într-o ambianţă 
solemnă, tinerii funcţionari au jurat în faţa simbo-
lurilor statului şi a Comisiei Electorale Centrale să 
respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere su-
veranitatea, independenţa şi integritatea teritorială 
a Republicii Moldova, să execute în mod obiec-
tiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod 
conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea 
funcţiei publice şi să respecte normele de condui-
tă profesională. 

Vă propunem să faceţi cunoştinţă mai îndeaproa-
pe cu fiecare dintre aceşti funcţionari debutanţi, mai 
jos prezentîndu-vă gîndurile exprimate de aceştia în 
legătură cu angajarea în serviciul public şi, fireşte, 
despre emoţiile trăite în această zi deosebită: 

Dana Flocosu, consultant, direcţia management 
alegeri: 

„Încadrarea în funcţie publică a fost mereu o 
opţiune prioritară pentru mine la trasarea planurilor 
de viitor. Motivul rezidă în interesul deosebit pentru 
activitatea organelor de stat şi din convingerea că 

funcţionarii publici sînt printre cei care oferă, prin 
calitatea muncii acestora, materialitate noţiunii abs-
tracte de stat, contribuind totodată la formarea ima-
ginii acestuia.

Am ales Comisia Electorală Centrală pentru că 
este autoritatea care organizează şi desfăşoară ale-
gerile, garantînd cele mai importante dintre dreptu-
rile politice – drepturile electorale. Iar contribuirea la 
desfăşurarea acestora reprezintă o posibilitate de 
a urmări modul în care se înfiripează democraţia 
şi este percepută libertatea de către cetăţenii unui 
stat în devenire. Funcţionarul public trebuie să răs-
pundă aşteptărilor cetăţenilor şi, îndeosebi, a con-
tribuabililor. Aşadar, aceştia trebuie să dea dovadă 
de responsabilitate, imparţialitate şi corectitudine. 
Acesta reprezintă veriga ce leagă societatea şi pu-
terea, ceea ce ar însemna că trebuie să combine 
profesionalismul cu simţul social activ.

Jurămîntul de credinţă a fost un moment emo-
ţionant. Dacă prima aplicare a ştampilei “Votat” în 
buletinul de vot a reprezentat şi o primă conştienti-
zare a statutului de cetăţean al Republicii Moldova, 
atunci jurămîntul a fost momentul în care m-am an-
gajat să îndeplinesc anumite obligaţii faţă de stat 
şi a însemnat realizarea pronunţată că sînt parte a 
acestui stat.

Prima informaţie despre CEC am aflat-o la te-
levizor în noaptea alegerilor, dar şi cea adusă de 
profesor la orele de educaţie civică. Atunci am aflat 
că există o instituţie în stat spre care sînt îndrepta-
te toate privirile în perioada electorală. Ulterior, în 
anii de studii la facultate am aflat o altă parte de 
informaţie relevantă din Codul electoral. Perioada 
de probă la CEC a fost una care a cuprins un şir de 
experienţe noi pentru mine, micile dificultăţi întîlnite 
în acest termen fiind neglijabil raportate la ponde-
rea primelor. Dat fiind faptul că am fost încadrată 
pentru prima dată într-o funcţie publică, totalitatea 
activităţilor desfăşurate au fost noi şi mi-au stîrnit 
curiozitate. Însă ceea ce m-a surprins în mod deo-
sebit şi plăcut au fost instruirile regulate la care sînt 
supuşi funcţionarii aparatului CEC.

Consider că a fi funcţionar public semnifică a 
activa în una dintre autorităţile puterii publice, în-
globînd astfel, o seamă de obligaţii faţă de autori-
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tatea în care activezi, faţă de societate dar şi faţă 
de stat. Cred că cea mai mare provocare întîlnită 
în calitate de funcţionar public a fost să intru într-o 
continuă concurenţă cu mine însămi, încercînd să 
depăşesc realizările de ieri cu realizările de mîine.  
Aşteptările mele de la această funcţie sînt acele de 
a educa în mine o adevărată profesionistă, versată 
în domeniul electoral şi în cele conexe”.

Iulian Corotchi, consultant superior, direcţia 
juridică: 

„La o funcţie publică rîvneam de mult, dar nu 
am participat la concurs în vreo autoritate publi-
că, poate din motiv că nu erau locuri vacante unde 
doream sau aveam temeri că nu voi reuşi. Pînă a 
depune cererea pentru postul vacant la Comisia 
Electorală Centrală, îmi părea că această instituţie 
este o fortăreaţă greu de cucerit, probabil din cauza 
importanţei ei în viaţa politică. Din curiozitate însă 
am încercat şi cu încredere în cunoştinţele dobîn-
dite în anii de studii şi avînd în spate cîţiva ani de 
experienţă de muncă în jurisprudenţă, am izbutit nu 
numai să obţin postul de consultant superior al di-
recţiei juridice în Aparatul CEC, dar şi să trec peri-
oada de probă integrîndu-mă în echipă.  

Calitatea de funcţionar public impune un anumit 
comportament şi îndeplinirea obligaţiilor cu maximă 
conştiinciozitate, înseamnă responsabilitate faţă de 
instituţie, faţă de colegi şi, nu în ultimul rînd, faţă de 
cetăţeni. În fiecare zi de muncă recapitulez în gînd 
principiile de conduită a funcţionarului public, acei 
patru piloni pe care se sprijină întreg sistemul pu-
blic: legalitate, imparţialitate, independenţă şi profe-
sionalism. Speranţele sînt mari, dar încă odată mă 
conving că doar prin perseverenţă, autoperfecţio-
nare şi lucru în echipă se pot obţine rezultate”.

Iulia Rotari, consultant, direcţia juridică: 

„Fiind absolventă, eram în căutarea unui loc 
de muncă. Am participat la concurs şi am reuşit. 
A fost într-adevăr o realizare pentru mine să reu-
şesc, iar azi să fac parte din echipa CEC. Înainte 
de a veni aici, ştiam că CEC este autoritatea pu-
blică centrală care are în sarcina sa organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor, însă nemijlocit despre 
CEC auzeam doar în perioada alegerilor. În pe-
rioada de probă, cît de straniu n-ar suna, nu am 
întîlnit dificultăţi majore. Dacă au apărut careva 
blocaje, atunci acestea au fost condiţionate de lip-
sa de experienţă. La depunerea jurămîntului, pen-
tru început, aveam emoţii. În acel moment îţi dai 
seama de responsabilitatea pe care ţi-o asumi, de 
faptul că fiind în serviciul public eşti imaginea unui 
stat, atît în interior cît şi în exterior, iar aici este im-
portant să demonstrăm profesionalism şi respect 
faţă de lege şi cetăţeni. 

În opinia mea o provocare pentru funcţionari în 
serviciul public este de a deveni mai buni în acti-
vitatea pe care o fac, de a fi mai buni în relaţia cu 
oamenii, de a face parte din proiecte, de a aduce 
modificări cadrului normativ. Cred că un funcţionar 
public trebuie să dea dovadă de respect faţă de ce-
tăţeni, loialitate faţă de lege şi faţă de autoritatea 
statului în primul rînd, precum şi responsabilitate, 
integritate, profesionalism şi eficienţă în activitatea 
depusă. Sper ca acest statut să mă ajute să ajung 
un bun specialist în adevăratul sens al cuvîntului.

Fiind pentru prima dată în funcţia publică, totul 
mi-a părut interesant. Este important ca în munca 
care o faci să-ţi păstrezi entuziasmul. Nu m-am gîn-
dit să lucrez în domeniul electoral, dar aici este lo-
cul în care mă simt împlinită, utilă şi e locul în care 
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mă regăsesc. Mă bucur să fac parte dintr-o echipă 
de profesionişti în care am primit sfaturile necesare 
şi am reuşit să depăşesc orice barieră”.

Marcel Cristea, specialist principal, serviciul 
resurse umane: 

„Am înţeles ce înseamnă administraţie publi-
că în cadrul Academiei de Studii Economice din 
Moldova, fiind înmatriculat în anul 2009 la specia-
litatea „Administraţie publică”. Probabil de atunci, 
fiind mereu îndrumat, împreună cu colegii de fa-
cultate,  de profesorii noştri, unii dintre ei - foşti 
demnitari de stat, am început a percepe funcţia 
publică.

În cadrul Comisiei Electorale Centrale, am 
fost numit în funcţia publică de specialist principal 
al Serviciului resurse umane în data de 12.12.12. 
Paradoxal, însă mult timp înainte de a absolvi chiar 
facultatea, mereu mă gîndeam ce voi face eu în 
această zi. Deci, în urma unei competiţii oneste 
şi după 7-8 luni de căutare intensivă a unui loc de 
muncă, am fost declarat învingător şi propus spre 
numire în funcţie. Perioada de probă a trecut foarte 
repede şi productiv, fiind mereu ajutat atît de colegii 
de serviciu, cît şi de persoanele ce deţin funcţii de 
demnitate publică din cadrul CEC. După cele 6 luni 
de probă, s-a decis confirmarea mea în funcţia pu-
blică, acordîndu-mi-se gradul de calificare de con-
silier de clasa a III-a.

Chiar dacă am fost confirmat în funcţie mai de-
vreme, cel mai emoţionant şi frumos moment pen-
tru mine a fost depunerea jurămîntului de credinţă 
pentru Republica Moldova. La fel ca atunci cînd am 
mai depus jurămîntul militar de credinţă, şi acum, 
am simţit ceva. În linii generale consider că un 
funcţionar public trebuie să-şi îndeplinească con-

ştiincios toate atribuţiile de serviciu şi niciodată să 
nu uite faptul că este în slujba cetăţenilor, să aibă 
mereu ca ghid – jurămîntul depus”.

Maria Sarev, consultant, direcţia analiză şi 
documentare: 

„Am luat decizia de a deveni funcţionar public 
în baza studiilor absolvite în cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, 
Ştiinţe Politice şi Administrative, specialitatea 
Administraţie Publică. 

Un factor primordial şi motivant, în angajarea la 
Comisie, a fost desfăşurarea stagiului practicii de 
licenţă în cadrul Comisiei. În perioada respectivă, 
am conştientizat rolul acestei instituţii în vederea 
realizării politicii electorale pentru buna organizare 
şi desfăşurare a alegerilor. Totodată, importanţa şi 
atractivitatea acestui stagiu a condus la interesul 
sporit de a deveni funcţionar public, prin dezvolta-
rea unor abilităţi profesionale, pe care am început 
să le deprind alături de funcţionarii publici profe-
sionişti din cadrul Aparatului Comisiei Electorale 
Centrale.

Înainte de a mă angaja aici, am ştiut că CEC 
este formată dintr-un corp de funcţionari publici 
competenţi care dau dovadă de profesionalism şi 
care depun eforturi în asigurarea unui cadru tehnic 
favorabil pentru organizarea unor alegeri libere şi 
corecte. La depunerea juramîntului am fost cuprin-
să de un sentiment de responsabilitate şi îndatorire 
faţă de obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei 
publice şi de angajament de a respecta normele de 
conduită profesională.

Pentru mine, a fi funcţionar public este a fi acel 
mecanism invizibil care face ca Aparatul Comisiei 
Electorale Centrale să-şi onoreze misiunea. De 
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profesionalismul, implicarea şi atitudinea fiecărui 
funcţionar public faţă de munca sa depinde dacă 
acest mecanism va funcţiona asemenea unui ceas, 
răspunzând exigenţelor vremii.

Provocările care stau în faţa noastră sînt mult 
mai mari decît acum cîţiva ani, de la noi se cere 
să facem faţă unor standarde mai performante, să 
dăm dovadă de competenţă şi pregătire profesi-
onală mai înaltă, să utilizăm metode moderne de 
muncă şi de instruire, conştientizînd transformările 
care se produc în societate.

Pe parcursul perioadei de probă, nu am întîm-
pinat careva dificultăţi majore, deoarece activita-
tea mea a fost ghidată de către colegii din Aparatul 
CEC şi de către un mentor care mi-a acordat spriji-

nul necesar în realizarea tuturor atribuţiilor de ser-
viciu. În perioada de probă o importanţă au fost 
cursurile de instruire pentru funcţionarii publici de-
butanţi. Consider eficiente seminarele de instruire 
la care am participat, atît în cadrul Comisiei, cît 
şi în exterior. Activităţile de instruire au un impact 
pozitiv în formarea şi dezvoltarea mea profesio-
nală, necesităţile de studiu favorizează şi sporesc 
competenţa în general, ne dotează cu capacitatea 
de a face faţă noilor solicitări de muncă, ne pregă-
teşte în vederea asumării unui nivel mai mare de 
responsabilitate. 

Consider că un funcţionar public trebuie să com-
porte următoarele calităţi: responsabilitate, compe-
tenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate”.
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1. Preliminarii
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pe anii 

2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1028 din 9 decembrie 2011. Efectuarea unui studiu în vede-
rea identificării unui mecanism de constituire a organelor electorale inferioare permanente se regăseşte 
ca activitate preconizată pentru anii 2012 – 2013 la litera f) din cadrul Obiectivului 1 al Planului strategic.

În Planurile de acţiuni ale Direcţiei analiză şi documentare şi Direcţiei management alegeri pe anul 2013 
a fost prevăzută ca acţiune efectuarea unui studiu în vederea determinării oportunităţii instituirii organelor 
electorale inferioare permanente, iar Direcţiei juridice i s-a stabilit ca sarcină realizarea unui studiu al le-
gislaţiei şi al practicilor altor state privind instituirea organelor electorale inferioare cu caracter permanent.

La realizarea studiului de faţă au fost folosite materialele prezentate de subdiviziunile nominalizate mai sus. 
Studiul de faţă este unul aplicativ, iar rezultatele acestuia vor servi la luarea deciziei publice privind opor-

tunitatea creării structurilor electorale teritoriale permanente.
Obiectivul general al studiului se regăseşte în Planul strategic menţionat mai sus.

2. Obiectivele studiului sînt:
- descrierea situaţiei curente privind organele electorale inferioare;
- determinarea problemelor cu care se confruntă sistemul actual al organelor electorale;
- prezentarea comparată a sistemului organelor electorale din alte ţări;
- formularea beneficiilor şi riscurilor în cazul adoptării politicii de constituire a structurilor electorale terito-

riale cu statut permanent.

3. Metodologia
Studiul a fost realizat în baza următoarelor metode: metoda cantitativă, calitativă şi comparativă.

Studiul cantitativ a utilizat:
- rapoartele referitoare la analiza documentelor de totalizare a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 

şi alte documente întocmite de organele electorale inferioare;
- rapoartele cu privire la analiza listelor electorale prezentate de autorităţile publice locale în anii 2011-

2013; 
- au fost analizate datele furnizate de rapoartele privind instruirea funcţionarilor electorali din teritoriu, 

desfăşurată în anii 2011-2013; 
- au fost analizate rapoartele Asociaţiei Obşteşti „Promo-LEX” privind monitorizarea alegerilor locale ge-

nerale din 5 iunie 2011 şi de la alegerile noi din 19 mai 2013.

Studiul calitativ 
a fost realizat prin focus grupuri cu funcţionari electorali, reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor 

social-politice şi ai autorităţilor publice locale.

Studiul comparativ 
a constat în analiza legislaţiei electorale naţionale şi din alte ţări privind organismele electorale, analiza 

documentelor şi datelor statistice în domeniul de referinţă.

4. Analiza contextului

4.1. Misiunea organelor electorale inferioare este similară cu cea a Comisiei Electorale Centrale – 
asigurarea condiţiilor optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldova, în fiecare circumscripţie electorală 
de orice nivel, să-şi poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de a fi aleşi în cadrul unor 
alegeri libere şi corecte.

4.2. Descrierea situaţiei curente privind sistemul organelor electorale inferioare din Republica 
Moldova
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4.2.1. Sistemul organelor electorale. În Republica Moldova funcţionează următoarele organisme 
electorale: Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale 
secţiilor de votare. 

Comisia Electorală Centrală este organul electoral ierarhic superior şi activează permanent, iar con-
siliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare sînt organe electorale infe-
rioare, se subordonează Comisiei Electorale Centrale şi se constituie pentru organizarea şi desfăşurarea 
unor alegeri (referendumuri) concrete. Consilii electorale sînt de nivelul al doilea şi de nivelul întîi (în cazul 
alegerilor locale).

4.2.2. Termenul pentru care se constituie. În conformitate cu prevederile Codului electoral, or-
ganele electorale inferioare se constituie pe un termen determinat şi funcţionează pînă cînd organul 
electoral care le-a constituit emite o hotărîre de dizolvare a acestora. De regulă, consiliile electorale de 
circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare încetează să mai activeze de îndată ce aces-
tea au prezentat documentele cu privire la rezultatele alegerilor la Comisia Electorală Centrală şi, după 
caz, în instanţa de judecată. 

4.2.3. Modul de constituire a organelor electorale inferioare. În componenţa organelor electorale 
activează în calitate de membri, în cazul alegerilor şi referendumurilor locale, persoane înaintate de con-
siliile locale şi partidele reprezentate în Parlament, iar în cazul alegerilor parlamentare, referendumurilor 
republicane şi alegerilor locale generale – persoane înaintate de judecătorii, consiliile locale şi partidele 
reprezentate în Parlament. În toate cazurile, dacă lipsesc propunerile din partea subiectelor enumerate 
sau numărul de membri nu este suficient, Comisia Electorală Centrală completează componenţele acestor 
organe cu persoane din Registrul funcţionarilor electorali.

4.2.4. Aspecte cantitative. În cadrul alegerilor sau referendumurilor naţionale se constituie 35 de con-
silii electorale de nivelul al doilea şi circa 1980 de birouri electorale. De regulă, consiliile electorale au în 
componenţa lor 7-11 membri, iar birourile electorale 5-11 membri. 

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 au fost constituite 35 de 
consilii electorale în circumscripţiile electorale de nivelul al doilea, 896 de consilii electorale în circumscrip-
ţiile electorale de nivelul întîi şi 1955 de birouri electorale ale secţiilor de votare.

În figurile ce urmează sînt prezentate date statistice (obţinute în urma analizei Proceselor-verbale şi 
Rapoartelor din 5 iunie 2011) privind componenţa numerică a consiliilor electorale şi a birourilor secţiilor 
de votare.
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4.2.5. Calificarea membrilor. Pentru a asigura înţelegerea şi respectarea corectă de către membrii 
organelor electorale inferioare a prevederilor legislaţiei în vigoare, Codul electoral (abreviat – CE) sta-
bileşte pentru consiliile de nivelul doi obligativitatea ca cel puţin 3 persoane din componenţa lor să aibă 
studii juridice superioare (să fie licenţiaţi în drept) sau studii în domeniul administraţiei publice, iar pentru 
consiliile electorale de nivelul întîi preferenţiabilitatea pentru persoane cu studii juridice (art. 27 CE). Tot în 
acelaşi scop, Codul electoral stabileşte obligativitatea ca membrii organelor electorale inferioare, începînd 
cu anul 2013, să deţină certificate de calificare care să ateste trecerea cursurilor de perfecţionare în cadrul 
Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (art. 29 CE). 

4.3. Descrierea situaţiei privind documentele întocmite de organele electorale inferioare
4.3.1. Documentele de totalizare a alegerilor locale generale  din 5 iunie 2011. În anul 2011 în premi-

eră pentru Comisia Electorală Centrală (abreviat – CEC) au fost supuse analizei documentele cu privire la 
rezultatele alegerilor întocmite de consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor 
de votare. În total au fost analizate 197 de dosare, cuprinzînd procesele-verbale, rapoartele şi formularele 
speciale cu privire la rezultatele acestor alegeri. Ulterior, a fost efectuată şi digitalizarea tuturor cifrelor 
şi datelor conţinute în aceste dosare, acestea putînd fi oricînd consultate în format electronic. Astfel, s-a 
constatat că:

- consiliile electorale de nivelul doi s-au întrunit în 505 şedinţe şi au adoptat 1902 hotărîri;
- consiliile electorale de nivelul întîi s-au întrunit în 6645 de şedinţe şi au adoptat 12218 hotărîri;
- birourile electorale ale secţiilor de votare s-au întrunit în 7427 de şedinţe şi au adoptat 9422 de hotărîri;

Aspecte supuse analizei:
- exactitatea datelor cuprinse în documente;
- modul de întocmire a documentelor;
- modul de împachetare şi sigilare a documentelor.
Rezultatele analizei calitative a documentelor de la alegerile respective au reliefat următoarele deficienţe:
- erori de calcul în procesele-verbale transmise de consiliile electorale de nivelul al doilea prin SIAS 

„Alegeri”. Datele transmise prin sistem ulterior erau automat totalizate doar la CEC. Cifrele se intro-
duceau în sistem într-un mod necorespunzător (consiliile electorale nu au avut posibilitatea să vizua-
lizeze ceea ce introduceau şi, respectiv, nu vedeau rezultatele calculelor în baza formulelor), totalurile 
s-au făcut manual, fapt ce a condus la erori de calcul şi corectări ulterioare;

- procese-verbale completate parţial, cu greşeli, încurcate, nu întotdeauna erau incluşi consilierii aleşi 
conform listei valorilor şi ordinii din şirul descrescător, nu era indicat din partea cărei formaţiuni au fost 
aleşi (de exemplu, la CECER Sîngerei nr. 27, CECES Petruşeni nr. 16 din raionul Rîşcani);
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- procese-verbale de totalizare a rezultatelor votării în care numărul de consilieri aleşi nu coincidea cu 
numărul  stabilit conform numărului de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale, după cum se cere la 
art. 11 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală (de exemplu, CECEC Dobruşa nr. 8 
şi nr. 10 şi, respectiv, Găuzeni din raionul Şoldăneşti);

- procese-verbale cu greşeli de calcul după formulele speciale indicate în formularele pretipărite (de 
exemplu, la BESV Băneştii Noi nr. 6, CECES Negureni nr. 19 din raionul Teleneşti, CECEC Răcăria 
nr. 20 din raionul Rîşcani);

- şir descrescător cu erori sau/şi incomplet (de exemplu, CECER Ungheni nr. 35, BESV Călineşti nr. 12, 
BESV Pînzăreni nr. 50 din raionul Făleşti, CECES Grimăncăuţi nr. 6/16 din raionul Briceni);

- consilii electorale de circumscripţie, care au îndeplinit şi atribuţiile BESV, nu au completat procesele-
verbale de numărare a voturilor, limitîndu-se doar la cel de totalizare a votării pe circumscripţie şi for-
mularul special. Date concrete sînt prezentate în diagrama de mai jos.
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- procese-verbale cu privire la alegerea consiliului, dar cu date referitoare la alegerea primarului şi 
invers (totalizarea alegerilor locale generale prevede trei tipuri de procese-verbale privind rezultatele 
numărării voturilor), ceea ce a condus la întocmirea greşită a şirului descrescător;

- rapoarte (prevăzute la art. 58 alin. (5) CE) cu omisiuni, nefiind introduse toate datele ce se referă la 
activitatea organelor electorale; 

- rapoarte ale consiliilor electorale de nivelul al doilea incomplete, fără însumarea tuturor datelor pe 
toate circumscripţiile (CECE UTA Găgăuzia, CECEM Chişinău, CECER Rezina şi altele).

Materialele acumulate în urma analizei documentelor de la alegerile locale generale au constituit o sursă 
de date şi informaţii pentru seminarele din 28 iunie şi 20 septembrie 2011, la care s-au formulat concluzii şi 
propuneri de soluţionare a problemelor identificate. O prezentare sintetizată a rezultatelor acestor analize 
s-a făcut în cadrul conferinţei internaţionale „Alegerile locale generale din 2011” care a avut loc în data de 22 
septembrie 2011 la Chişinău, eveniment organizat în colaborare cu Consiliul Europei1.

Concluziile formulate s-au bazat pe faptul că o foarte mare parte din documentele întocmite de organele 
electorale constituite pentru alegerile locale generale conţineau multe şi diverse erori, erau completate manu-
al, ceea ce a făcut puternică influenţa factorului uman. Constatarea se raportează nu numai la alegerile con-
crete din anul 2011, aceeaşi situaţie a existat şi în toate alegerile precedente, organizate de CEC a Republicii 
Moldova. Rezultatele analizei au scos în evidenţă pregătirea profesională insuficientă a membrilor organelor 
electorale, lipsa unor pîrghii eficiente de control, de dirijare a activităţii acestora, de motivare şi sancţionare.

În final, concluziile şi-au găsit reflectare în Planul strategic al CEC pe anii 2012-2015, unde a şi fost 
propus ca obiectiv efectuarea unui studiu în vederea identificării unui mecanism de constituire a organelor 
electorale inferioare permanente.

4.3.2. Buletinele de vot pentru alegeri şi referendumuri. Comisia Electorală Centrală asigură corec-
titudinea de întocmire şi redactare a textelor buletinelor de vot pe care le transmit pentru tipărire organele 
electorale inferioare în cadrul alegerilor şi referendumurilor. În procesul verificării acestor texte, s-a constatat 
o calitate insuficientă atît la întocmirea lor, cît şi la corectitudinea informaţiei înscrise. O frecvenţă constantă 
este scrierea incorectă a denumirilor partidelor, numelor candidaţilor, specialităţii, profesiei.   

4.4. Descrierea situaţiei privind listele electorale
La realizarea acestui studiu au fost folosite rezultatele analizei calitative a listelor electorale actualizate 

şi transmise de autorităţile publice locale în anii 2011-2013. Deşi obiectivul acestui studiu se referă la deter-
minarea oportunităţii creării structurilor electorale teritoriale permanente, prezentăm informaţia pe autorităţile 
administraţiei publice locale, întrucît, în primul rînd, atribuţia legată de actualizarea listelor electorale ar putea 
eventual să fie delegată structurilor permanente nou create, iar în al doilea rînd, listele electorale reprezintă 
un obiect ce intră în competenţa atît a autorităţilor administraţiei publice locale, cît şi a sistemului organelor 
electorale. Aici asistăm la o interferenţă a obligaţiilor.

În context, trebuie să amintim că, potrivit Codului electoral, autorităţile administraţiei publice locale, în 
fiecare an (după 1 ianuarie) precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel tîrziu la 1 martie, pre-
zintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale. Listele actualizate se transmit şi în cazul organizării 
alegerilor şi referendumurilor.

Pe parcursul anului 2011, Comisia Electorală Centrală a efectuat în trei runde analiza calităţii informaţiei 
înscrise în listele electorale de bază, întocmite în format electronic de autorităţile publice locale  şi transmise 
pînă la 1 martie Comisiei Electorale Centrale. O primă analiză s-a făcut imediat după recepţionarea lor, în lu-
nile martie-aprilie. Toate listele recepţionate au fost introduse într-o bază de date creată special pentru aceas-
ta şi analizate în mod computerizat, această analiză fiind numită şi auditul computerizat al listelor electorale. 
Ulterior, secretarilor consiliilor raionale le-au fost distribuite discuri cu informaţia, pe fiecare primărie în parte, 
privind erorile detectate în liste. Aceasta a permis primăriilor să opereze în timp util corectările/modificările, 
pînă a le transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare (constituite pentru alegerile locale generale din 
5 iunie 2011).

1 Comisia Electorală Centrală face public raportul final cu privire la analiza post-electorală a alegerilor locale generale din 5 iunie http://
www.cec.md/index.php?pag=alegeri&opa=list&d=11&sd=76&l=
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După ce au fost corectate, CEC a solicitat autorităţilor locale să le transmită repetat la Comisie. După 
aceasta, în luna mai a fost efectuată a doua analiză, dar au fost procesate mai puţin de jumătate din liste, 
deoarece numai o parte din autorităţile locale le-au expediat la CEC.

În septembrie-decembrie 2011 s-a făcut a treia analiză, în baza listelor electorale actualizate de către 
autorităţile locale după scrutinul naţional din 5 iunie. 

Rezultatele analizei efectuate pe parcursul anului 2011 se regăsesc în Raportul asupra analizei compute-
rizate a listelor electorale întocmite de către autorităţile administraţiei publice locale2.

În anul 2013 la fel s-a efectuat analiza calitativă a listelor electorale actualizate şi transmise de APL în luna 
martie, acest lucru regăsindu-se ca obiectiv în Planul de acţiuni al Grupului de lucru pentru îmbunătăţirea 
listelor electorale creat în anul 2011. În concluzie s-a remarcat că persistenţa erorilor în liste este determinată 
atît de cauze de ordin obiectiv, cît şi de ordin subiectiv, iar principalul neajuns constatat este faptul că activi-
tatea de actualizare a listelor electorale nu are un caracter permanent, se face doar la solicitarea CEC şi nu 
este desemnată o persoană care ar purta răspundere pentru această activitate şi ar asigura continuitatea 
procesului.

4.5. Descrierea situaţiei în relaţie cu datele furnizate de rapoartele privind instruirea membri-
lor organelor inferioare electorale şi a persoanelor din cadrul autorităţilor administraţiei publice 
locale efectuată în anii 2011-2013

Conţinutul instruirii oferite de Comisia Electorală Centrală a fost determinat nu numai de sarcinile pe care 
trebuie să le realizeze membrii organelor electorale inferioare în conformitate cu atribuţiile stabilite de Codul 
electoral, dar şi în raport cu deficienţele demonstrate pe parcursul tuturor scrutinelor organizate de Comisia 
Electorală Centrală a Republicii Moldova. Lacunele constatate în activitatea acestor organe s-au referit în 
principal la calitatea joasă a documentelor elaborate şi necunoaşterea în suficientă măsură a acţiunilor ce 
trebuie realizate de organele corespunzătoare.

Instruirea pentru autorităţile administraţiei publice locale s-a axat pe asigurarea calităţii întocmirii şi actu-
alizării listelor electorale.

Analiza calităţii documentelor prezentate de organele electorale inferioare, a întregului spectru de servicii 
pe care acestea le-a realizat în mod efectiv şi trebuie să le realizeze a arătat asupra căror aspecte trebuie 
concentrată atenţia în cadrul instruirii. Tot astfel, rezultatele analizei calitative a listelor electorale a constituit o 
sursă pentru căutarea conţinuturilor şi metodelor de profesionalizare în acest domeniu. Sesiunile de instruire 
au avut ca scop general îmbunătăţirea calităţii în domeniile enunţate mai sus. Detalii privind desfăşurarea 
şi tematicile abordate în cadrul instruirilor efectuate în anii 2011-2013 se găsesc pe pagina web oficială a 
Comisiei la rubrica „Despre CEC”, subrubrica „Planuri şi rapoarte”3, dar şi la rubrica „Centrul de instruire”4. 
Trebuie de subliniat că în perioada supusă analizei (2011-2013) instruirile au fost organizate pentru toate 
organele electorale constituite în vederea organizării alegerilor (atît celor locale generale, cît şi locale noi 
care se desfăşoară anual, primăvara şi toamna, dacă există circumstanţele prevăzute de legislaţie), pentru 
persoanele desemnate să activeze în aceste organe (în urma instruirii fiind certificate în calitate de funcţionari 
electorali), de asemenea pentru toate autorităţile locale de nivelul al doilea şi întîi.

În anul 2013, în cadrul profesionalizării funcţionarilor electorali şi persoanelor responsabile de listele elec-
torale din APL, instruirea s-a axat pe următoarele subiecte:

1) conţinutul, rigorile Codului electoral şi reglementărilor emise de Comisie în ceea ce priveşte acţiunile 
ce trebuie realizate de organismele corespunzătoare (organele electorale şi autorităţile locale) şi modul de 
întocmire a documentelor electorale;

2) conţinutul şi modul de aplicare a utilitarului detector de erori în lista electorală;
3) conţinutul şi modul de operare cu datele din aplicaţia „Lista electorală”.
La sesiunile de instruire  s-au pus la dispoziţia participanţilor modele ale documentelor de îndeplinit, 

manuale, filme instructive cu ilustrarea tuturor activităţilor cheie care, fiind realizate întocmai, ar duce la o 
creştere simţitoare a calităţii în această sferă. 

2  http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=560&tip=planuri&start=&l=
3 http://cec.md/index.php?pag=news&tip=planuri&l=
4 http://cec.md/index.php?pag=page&id=37&l=
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Pentru scopul prezentului studiu, se constată existenţa problemelor descrise mai sus în domeniile de ac-
tivitate cercetate (necunoaşterea în suficientă măsură a atribuţiilor, calitatea joasă a documentelor electorale, 
a listelor electorale). 

4.6. Descrierea situaţiei în relaţie cu datele furnizate de rapoartele asociaţiei obşteşti „Promo-
LEX” privind monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 şi de la alegerile noi din 19 
mai 2013

4.6.1. Alegerile locale generale din 5 iunie 2011
La subcapitolul B „Administraţia electorală” al compartimentului III „ Constatări” din Raportul5 nr. 3 „Cu 

privire la monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011” observatorii au relatat următoarele (pre-
zentăm extrase):

„S-au raportat cazuri de interpretări neuniforme şi cunoaştere superficială a normelor legale ce ţin de 
transmiterea documentelor electorale, organizarea activităţii organelor electorale în perioada turului doi de 
scrutin, perfectarea listelor electorale pentru turul doi de scrutin. 

Continuă să fie alarmantă situaţia privind modificarea componenţei organelor electorale sub aspect de 
instruire calitativă a membrilor noi. Mai mulţi membri ai organelor electorale au rămas dezamăgiţi de onorariul 
încasat pentru serviciul prestat.

Erori de completare a proceselor-verbale de numărare a voturilor. În urma prelucrării celor 298 de pro-
cese-verbale pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău la care au avut acces observatorii, operatorii 
Promo-LEX au constatat abateri de la controalele logice, conform formulelor de verificare stabilite de CEC, 
în cel puţin 51 cazuri. 

Transmiterea proceselor-verbale de totalizare. În cel puţin 5 circumscripţii electorale (Basarabeasca, 
Chişinău, Cimişlia, Hînceşti, Ştefan Vodă), în cadrul mai multor CER I observatorii au constatat comiterea de 
greşeli şi abateri la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a alegerilor. Aceste greşeli se refereau de cele 
mai dese ori la erori în formulele de calcul şi lipsa semnăturilor tuturor membrilor CER pe procesele-verbale. 
Din cauza acestor incorectitudini, în cel puţin 3 CER II (Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti) documentele elec-
torale au fost returnate către mai multe CER I.

În cadrul circumscripţiei electorale Hînceşti au fost raportate cazuri de nesigilare a sacilor cu documentele 
electorale, transmitere a ştampilelor împreună cu buletinele de vot către judecătorie şi nu spre CER II, contrar 
prescripţiilor legale.

Transmiterea documentelor electorale către judecătorii. O abatere de la normă a fost constată în or. 
Drochia, unde transmiterea documentelor electorale s-a efectuat fără o coordonare cu reprezentanţii judecă-
toriei şi fără ca poliţia să fi asigurat paza sacilor cu documente electorale. 

Pierderea materialelor electorale. În circumscripţia electorală Edineţ a fost constatată pierderea sacului 
cu materiale electorale într-o secţie de votare din s. Brătuşeni.

Neaplicarea ştampilei „Retras” pe buletinele de vot. Conform art.46 (7) CE, în cazul în care concurentul 
electoral îşi retrage candidatura după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletin, în dreptul acestuia, BESV 
trebuie să aplice ştampila cu menţiunea ”Retras”. În cadrul BESV 44 din s. Logăneşti, r-nul Hînceşti, obser-
vatorii Promo-LEX au constatat neaplicarea pe buletinele de vot a ştampilei ”Retras” pentru Sîrbu Tudor, 
candidat independent la funcţia de consilier local. În cele din urmă candidatul retras a acumulat 120 de voturi.

Primirea cererilor de votare cu urna mobilă. Conform p.3 al Instrucţiunii cu privire la procedura de votare 
cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 3391, din 30 iulie 2010, cererile privind votarea la locul aflării 
se depun la BESV. Cu încălcarea acestei prevederi, în r-nul Glodeni, cererile de la alegători pentru votare la 
locul aflării erau recepţionate de toate CER I.

Activitatea necorespunzătoare a organelor electorale. Observatorii au raportat multiple cazuri de absenţă 
a membrilor CER I şi II la locul de muncă în timpul orelor de serviciu. La fel, au fost constatate cazuri în care 
BESV erau închise. Observatorii Promo-LEX au raportat cazuri de absenţă a membrilor CER II la locul de 
muncă în r-nele Cahul, Cantemir, Rezina şi Ştefan Vodă. În satele Ciobalaccia, Cîrpeşti şi Tartaul din r-nul 
Cantemir, membrii CER I activau în incinta primăriei, şi nu la sediul BESV. Absenţa membrilor CER I s-a 
constatat în 6 CER, în r-nele Basarabeasca (1 caz) şi Cantemir (5 cazuri). Absenţa membrilor BESV a fost 

5 http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1308306002.pdf
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constatată în localităţile Busăuca, Cogîlniceni, Lipceni, Sîrcova, Tăhnăuţi, Minceni şi Pripiceni, r-nul Rezina. 
Necorespunderi în activitatea membrilor BESV au fost constatate în 13 BESV, în r-nele Cahul (10 cazuri), 
Ştefan Vodă (2 cazuri) şi Taraclia (1 caz). 

Instruirea insuficientă a membrilor BESV. În localităţile Cîrpeşti, Ciobalaccia, Şamalia, Toceni şi Tartaul, 
r-nul Cantemir, activitatea BESV a fost paralizată din cauza necunoaşterii procedurii de desfăşurare a turului 
II de scrutin.

Modificarea componenţei CER şi BESV. Observatorii Promo-LEX au raportat cazuri de modificare a com-
ponenţei CER şi/sau BESV în circumscripţiile electorale din mun. Chişinău (cel puţin 4 BESV) şi r-nele 
Drochia, Edineţ (1 caz), Hînceşti, Soroca. 

Refuzul membrilor BESV să activeze pentru turul doi. În r-nul Floreşti, membrii unui BESV s-au declarat 
nemulţumiţi de nivelul de salarizare în cadrul organului electoral, astfel refuzînd să activeze în turul doi”. 

4.6.2.  Alegerile locale noi din 19 mai 2013
În Raportul6 final pentru ziua alegerilor / Monitorizarea alegerilor locale noi din 19 mai 2013 al Asociaţiei 

Obşteşti ,,Promo-LEX” se menţionează următoarele (se dau extrase): 
„Deschiderea secţiilor de votare. În circumscripţia electorală nr. 5 Chetrosu, SV nr.13 a fost deschisă la 

7:15 din cauza că procedura de numărare a buletinelor de vot a fost realizată abia înaintea deschiderii. La fel 
era lipsă prelungitorul pentru laptopurile operatorilor care testează registrul electronic al alegătorilor.

Obstacole create alegătorilor. În circumscripţia electorală nr.15, SV nr.26 Mincenii de Sus, preşedinta 
BESV a permis accesul mai multor tineri în cabina de vot doar după ce aceştia au lăsat telefoanele mobile 
pe o masă.

Respectarea secretului votării. În satul Olişcani, raionul Şoldăneşti a fost constatat şi un caz în care un 
alegător şi-a fotografiat votul. Preşedinta BESV a spus că nu a observat acest lucru, deşi la un anumit mo-
ment alegătorul chiar a scăpat aparatul de fotografiat pe podea în cabina de vot. Un alt caz de nerespectare 
a secretului votării în comuna Olişcani, r. Şoldăneşti a fost constatat în cazul a doi alegători, tatăl şi fiul său 
care avea un grad de dizabilitate, care au votat concomitent în aceeaşi cabină de vot. În SV nr. 71 din satul 
Visoca, r. Soroca la fel au fost constatate patru cazuri de încălcare a secretului votului prin prezenţa mai 
multor alegători în cabina de vot.  

Votarea în lipsa actelor corespunzătoare. La SV nr. 26 din c. Mincenii de Jos un alegător a votat în baza 
unui buletin de identitate expirat cu doi ani în urmă. În SV nr. 14 din c. Chetrosu membrii BESV au permis ca 
două persoane, care nu au cetăţenia Republicii Moldova, să voteze în baza permiselor de şedere, pe acest 
fapt fiind iniţiată o contestaţie de către reprezentantul PDM.

Tentativa de a scoate buletine de vot din secţia de votare. În satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, a fost con-
statată o tentativă şi un caz de scoatere a buletinului de vot din secţia de votare. În primul caz, în jurul orei 
9:00 o persoană cu un comportament inadecvat a încercat să scoată un buletin de vot din secţia de votare, iar 
în cel de-al doilea caz, o persoană în vîrstă a reuşit să iasă cu buletinul de vot necompletat în afara secţiei de 
vot, dar a revenit singură în scurt timp fără ca să fi utilizat buletinul, iar membrii BESV i-au permis să voteze.

Închiderea secţiilor de votare. Toate secţiile de votare s-au închis conform prevederilor legale la 21.00. În 
mare parte, BESV au respectat procedura de închidere a secţiilor de vot şi de numărare a rezultatelor alege-
rilor. Excepţie de la această regulă a fost constată în BESV din satul Visoca, r. Soroca, unde nu a fost întocmit 
iniţial formularul special de numărare a rezultatelor votării”.

Constatările pe care le-am extras din rapoartele făcute de observatori în urma monitorizărilor au arătat 
deficienţe în activitatea organelor electorale cauzate, înainte de toate, de pregătirea insuficientă din punct 
de vedere profesional, dar şi rezultate din lipsa motivaţiei morale şi financiare a membrilor acestor organe. 

5. Prezentarea sub aspect comparat a sistemelor organismelor electorale din alte ţări
5.1. Armenia
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. Armenia are o populaţie de 3 263 600 de locuitori 

(martie 2011).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. O fostă republică a Uniunii 

Sovietice, în prezent denumirea oficială a ţării este Republica Armenia. Armenia este un stat unitar, multi-
partit, este divizată în 10 regiuni şi oraşul Erevan.

6  http://alegeliber.md/?p=1590                                                                                                                                                                                     
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3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. În Armenia sistemul organelor electorale este 
format din Comisia Electorală Centrală, comisiile electorale de circumscripţie şi comisiile electorale ale sec-
ţiilor de votare.

Potrivit Codului electoral al Republicii Armenia din 26.05.2011, Comisia Electorală Centrală şi comisiile 
electorale de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea permanent, ele sînt constituite fiecare din 7 membri, 
mandatul lor este de 6 ani, atribuţiile membrilor Comisiei Electorale Centrale şi ai comisiilor electorale de 
circumscripţie fiind exercitate pînă la constituirea unei noi componenţe a Comisiei Electorale Centrale şi, 
respectiv, a comisiilor electorale de circumscripţie (art. 40, 41 CE).

Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt desemnaţi de Preşedintele Republicii Armenia, trei fiind numiţi 
la propunerea Apărătorului drepturilor omului din Republica Armenia, doi – a preşedintelui Curţii de Casaţie a 
Republicii Armenia şi doi – a preşedintelui Baroului de Avocaţi al Republicii Armenia. Doi dintre membrii de-
semnaţi la propunerea preşedintelui Curţii de Casaţie a Republicii Armenia şi preşedintelui Asociaţiei Baroului 
de Avocaţi al Republicii Armenia trebuie să reprezinte sexe diferite, iar cel puţin unul dintre cei doi membri 
trebuie să fie licenţiat în drept sau să aibă grad ştiinţific în domeniul dreptului.

Membrii comisiei electorale de circumscripţie sînt desemnaţi de Comisia Electorală Centrală, iar membrii 
comisiilor electorale ale secţiilor de votare sînt desemnaţi cîte unul de partidele şi blocurile electorale care 
sînt reprezentate de fracţiuni în Adunarea Naţională (parlament) şi doi – de comisia electorală de circumscrip-
ţie corespunzătoare.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale se aleg de comisie din rîndul 
membrilor acesteia. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor electorale de circumscripţie se aleg 
de comisia electorală de circumscripţie corespunzătoare din rîndul membrilor săi. Preşedinţii şi secretarii 
comisiilor electorale ale secţiilor de votare sînt desemnaţi prin decizie a comisiei electorale de circumscripţie 
respective din rîndul membrilor desemnaţi în comisie de partidele şi blocurile electorale care au fracţiuni în 
Adunarea Naţională. Numărul de preşedinţi şi secretari ai comisiilor electorale ale secţiilor de votare ce îi 
revine fiecărui partid şi bloc electoral se stabileşte printr-o formulă specială, prevăzută la art. 41 alin. 5 din 
Codul electoral al RA.

O particularitate a Codului electoral al Republicii Armenia este prevederea referitoare la administrarea 
Registrului alegătorilor din Republica Armenia – un document actualizat permanent, care se alcătuieşte pe 
regiuni şi municipalităţi (art. 7 CE). Acest registru este administrat de un organism guvernamental autorizat 
de Guvernul Republicii Armenia, care administrează şi Registrul de Stat al Populaţiei. Organismul respectiv 
răspunde de administrarea şi întocmirea Registrului alegătorilor, precum şi de lista alegătorilor, în conformita-
te cu dispoziţiile Codului electoral al RA. Semestrial, în iunie şi noiembrie, acest organism prezintă Comisiei 
Electorale Centrale, în versiune electronică, Registrul alegătorilor. Registrul respectiv este parte componentă 
a paginii web a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia.

5.2. Georgia
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. Georgia are o populaţie de 4 436 400 de locuitori

(1 ianuarie 2010).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. O fostă republică a Uniunii 

Sovietice, Georgia este o republică prezidenţială. Conform Constituţiei din 1995, Georgia este un stat uni-
tar şi indivizibil, iar organizarea administrativ-teritorială a ţării va fi determinată după restabilirea controlului 
jurisdicţional al Georgiei asupra întregului teritoriu al ţării. De jure Georgia are în componenţa sa 2 republici 
autonome (Abhazia şi Adjaria) şi 10 regiuni, dar de facto teritoriul Republicii Autonome Abhazia şi o parte din 
regiuni sînt controlate de autoproclamatele republici Abhazia şi Osetia (recunoscute de Federaţia Rusă şi 
Nicaragua). Pentru alegerile parlamentare se constituie 19 circumscripţii plurinominale.                                                                                                                                  

3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. Conform Codului electoral al Georgiei, siste-
mul organelor electorale este denumit „administraţie electorală”, care este formată din 3 trepte: Comisia 
Electorală Centrală a Georgiei, comisiile electorale de circumscripţie şi comisiile electorale ale secţiilor de vo-
tare. Comisiile de toate treptele au în componenţa lor fiecare cîte 13 membri. Organul superior al administra-
ţiei electorale este Comisia Electorală Centrală a Georgiei, care conduce şi controlează comisiile electorale 
de toate nivelurile pe tot teritoriul Georgiei. Mandatul preşedinţilor (membrilor) Comisiei Electorale Centrale 
şi ai comisiilor electorale de circumscripţie este de 6 ani. Membrii Comisiei Electorale Centrale a Georgiei, 
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colaboratorii aparatelor lor de lucru şi membrii comisiilor electorale de circumscripţie, în afară de personalul 
auxiliar şi cel corespondent, sînt funcţionari publici. 

Comisia Electorală Centrală a Georgiei şi comisiile electorale de circumscripţie activează permanent, iar 
comisiile electorale ale secţiilor de votare se constituie pentru organizarea anumitor alegeri concrete.

5.3. Letonia 
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. Letonia are o populaţie de 2,221,100 locuitori (1 mai 

2011).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. O fostă republică a Uniunii 

Sovietice, Letonia este republică parlamentară. Parlamentul se numeşte Seim, deputat al Seimului este unul 
dintre cei 100 reprezentanţi ai poporului, ales din rîndul cetăţenilor Letoniei ce dispun de drepturi depline şi 
au atins vîrsta de 18 ani pînă la data alegerilor. Letonia este un stat unitar, împărţit din punct de vedere ad-
ministrativ în 119 structuri administrative de acelaşi nivel – 110 regiuni şi 9 oraşe republicane. Regiunile se 
împart în judeţe şi oraşe regionale sau în general nu au diviziuni interne.

3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. În Letonia sistemul organelor electorale este 
format din Comisia Electorală Centrală, comisiile electorale ale oraşelor republicane şi comisiile electorale 
regionale (denumite comisii electorale) şi comisiile electorale ale secţiilor de votare. 

Comisia Electorală Centrală  este constituită din 9 membri şi are statut de autoritate electorală permanen-
tă. Comisiile electorale au în componenţa lor 7-15 membri şi au statut permanent, iar comisiile electorale ale 
secţiilor de votare sînt formate din 7 membri. 

Comisiile electorale funcţionează pe durata mandatului dumei (consiliului local). Mandatul comisiei înce-
tează de îndată ce duma nou aleasă constituie o nouă comisie electorală.

Comisiile electorale ale secţiilor de votare sînt constituite de comisiile electorale şi activează numai pe 
perioada electorală. Au dreptul să înainteze candidaţi în componenţa comisiei electorale a secţiei de vota-
re: 1) partidele politice sau blocurile electorale, 2) cel puţin 10 alegători şi 3) membri ai comisiei electorale 
a oraşului republican sau ai comisiei electorale regionale corespunzătoare.  Membrii comisiei electorale a 
secţiei de votare sînt aleşi de către comisia electorală a oraşului republican sau comisia electorală regională 
corespunzătoare.

Preşedintele şi secretarul comisiei electorale a secţiei de votare sînt numiţi din rîndul membrilor aleşi ai 
respectivei comisii de către comisia electorală a oraşului republican sau comisia electorală regională cores-
punzătoare.

Comisiile electorale îndeplinesc obligaţiile stabilite de legile electorale (cu privire la alegerea Seimului, 
cu privire la alegerile în Parlamentul European, cu privire la alegerile dumei oraşului republican şi în duma 
regională, cu privire la referendum etc.) şi au în atribuţia lor organizarea alegerilor şi referendumurilor pe 
teritoriul administrativ corespunzător, acordă asistenţă şi verifică activitatea comisiilor electorale ale secţiilor 
de votare, recepţionează de la ele procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor, pe care ulterior le 
transmit Comisiei Electorale Centrale. 

5.4. România
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. România are o populaţie de 19,042,936 locuitori (2 februarie 

2012).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. Fost stat socialist, România 

este o republică semi-prezidenţială. Conform Constituţiei, România este un stat naţional, suveran şi indepen-
dent, unitar şi indivizibil.

Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, 
unele oraşe sînt declarate municipii.

În afară de împărţirea pe judeţe, România este divizată în opt regiuni de dezvoltare, corespondente ni-
velului NUTS-2 de diviziuni ale UE (unităţi administrativ-teritoriale), dar fără a avea capacităţi administrative. 
Regiunile de dezvoltare se referă la subdiviziunile regionale ale României create în 1998 şi sînt folosite în 
special pentru coordonarea proiectelor de dezvoltare regională. Regiunile de dezvoltare nu sînt unităţi admi-
nistrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele 
locale. Regiunile de dezvoltare ale României, numite după poziţia geografică în ţară, sînt: Nord-Vest, Nord-
Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.
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3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. În România sistemul organismelor electorale 
este unul complex, fiind format, pe de o parte, din Autoritatea Electorală Permanentă cu filialele ei în regiunile 
de dezvoltare şi birourile judeţene şi, pe de altă parte, din birouri electorale, organizate pe trepte ierarhice, 
ce se înfiinţează în vederea organizării şi desfăşurării operaţiunilor electorale în cazul alegerilor sau refe-
rendumului. Autoritatea Electorală Permanentă şi structurile ei teritoriale activează permanent, iar birourile 
electorale constituite pentru alegeri (Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale 
de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare) funcţionează o perioadă determinată.

Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea organizării şi desfăşurării opera-
ţiunilor electorale, se înfiinţează: Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, birouri electorale de 
circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare (art. 23 din Legea nr. 67/2004). Pentru alegerea 
Preşedintelui României, în vederea organizării şi desfăşurării operaţiunilor specifice perioadei electorale, se 
constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor munici-
piului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de 
votare (art. 13 din Legea nr. 370/2004). 

În cazul referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului, se înfiinţează, după 
caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie, oficii electorale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi birouri electorale ale 
secţiilor de votare (art. 23 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului).

Potrivit art. 13 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pentru organi-
zarea procesului electoral funcţionează în mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă (în continuare 
– Autoritatea), care emite hotărîri, decizii şi instrucţiuni. Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de 
un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat ale căror mandate 
sînt de câte 8 ani şi pot fi reînnoite o singură dată (art.63). 

Autoritatea este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă genera-
lă, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional sau local. Autoritatea are, 
potrivit legii, filiale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare şi birouri în fiecare judeţ, fără personalitate juridică. 
În judeţele în care îşi au sediul filialele nu se înfiinţează birouri.

Filialele sînt subordonate Autorităţii şi se află în coordonarea vicepreşedintelui responsabil cu activitatea 
acestora.

Fiecare filială a Autorităţii este condusă de cîte un director, numit în funcţie de preşedintele Autorităţii în 
urma unui concurs sau examen organizat potrivit normelor legale.

La solicitarea Autorităţii, prefecţii acordă sprijin pentru acţiunea de asigurare de către autorităţile adminis-
traţiei publice locale a spaţiilor necesare pentru funcţionarea filialelor şi a birourilor Autorităţii.

Birourile sînt subordonate Autorităţii şi coordonate de filialele cărora le sînt arondate. Birourile Autorităţii 
îşi au sediul în municipiile reşedinţă de judeţ. 

Filialele şi birourile Autorităţii îndeplinesc, în mod corespunzător, în raza teritorială în care îşi desfăşoară 
activitatea, atribuţiile Autorităţii în materie electorală şi control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale.

Atribuţiile filialelor şi ale birourilor Autorităţii sînt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. Pentru filia-
lele şi birourile Autorităţii pot fi deschise, la unităţile Trezoreriei Statului din localităţile de reşedinţă, conturi şi 
disponibilităţi, cu respectarea normelor legale în vigoare.

5.5. Italia
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. Italia în anul 2010 avea o populaţie de peste 59,6 mln. 

locuitori (conform rezultatelor recensămîntului publicate la 24 mai 2011).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. Italia este o republică parla-

mentară. Parlamentul este învestit cu puterea legislativă şi are două camere – Camera Deputaţilor şi Senatul. 
Procesul electoral în Italia este reglementat de Constituţie, de legile adoptate de Parlament şi decretele 

prezidenţiale (peste 60 de legi şi decrete referitoare la procesul electoral).
3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. Italia are un sistem complex de administra-

re şi desfăşurare a alegerilor. Alegerile sînt organizate şi administrate de diverse departamente din ca-
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drul Ministerului Afacerilor Interne. Instituţia principală responsabilă de administrarea alegerilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne este Directoratul Central pentru Servicii Electorale – organ permanent care 
administrează şi supraveghează alegerile naţionale, regionale şi locale, inclusiv alegerile pentru Parlamentul 
European prin reţeaua birourilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne din capitalele fiecărei provincii. 
Acesta asigură echipamentul şi materialele necesare pentru desfăşurarea alegerilor şi verifică ca acestea 
să fie pregătite şi repartizate în timp util, elaborează manualul activităţilor funcţionarilor din cadrul Birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, face totalizarea rezultatelor neoficiale şi calculează preliminar mandatele 
repartizate partidelor cîştigătoare. 

Departamentul Afacerilor Interne şi Teritoriale al Ministerului Afacerilor Interne este responsabil de organi-
zarea şi desfăşurarea studiilor electorale, elaborarea studiilor de caz, oferirea asistenţei juridice şi a soluţiilor 
pentru cazurile de retragere a dreptului de vot şi declarare a lipsei dreptului de a candida la anumite funcţii.

Directoratul Central pentru Servicii Electorale este responsabil de pregătirea informaţiilor electorale pen-
tru desfăşurarea alegerilor.

În perioada electorală, în cadrul instanţelor de judecată, sînt create organisme electorale temporare pen-
tru executarea funcţiilor electorale. Rezultatele oficiale sînt totalizate de către Birourile electorale create în ca-
drul sistemului judecătoresc. În cadrul Curţii de Casaţie este creat Biroul Naţional Electoral Central (BNEC), 
compus din 5 membri – şeful Departamentului judecătoresc şi patru membri ai acestui departament, numiţi 
de şeful departamentului. Obiectivul lor funcţional constă în totalizarea rezultatelor alegerilor la nivel regional 
pentru Camera Deputaţilor, anunţarea rezultatelor oficiale ale alegerilor şi stabilirea mandatelor în Camera 
Deputaţilor. De asemenea, BNEC este abilitat să soluţioneze contestaţiile referitor la înregistrarea candidaţi-
lor şi la sigla partidelor.

Birourile electorale regionale (BER) sînt create în cadrul Curţilor de Apel regionale şi totalizează rezulta-
tele alegerilor pentru Senat, în timp ce Birourile electorale districtuale (BED) sînt create în cadrul Curţilor de 
Apel raionale şi totalizează rezultatele alegerilor pentru Camera Deputaţilor la nivel regional.

Un BER şi un BED sînt create în cadrul Curţii de Apel din Roma pentru a totaliza rezultatele voturilor exer-
citate în afara ţării. BER şi BED sînt responsabile de organizarea alegerilor în circumscripţiile lor electorale. 
De asemenea, BED numeşte preşedinţii Birourilor electorale (BE).

La nivel municipal, activează Comisiile Electorale Municipale (CEM) care sînt organe permanente, com-
puse din consilieri municipali, numiţi de consiliul municipal. CEM este responsabil de numirea membrilor 
Birourilor electorale (cu excepţia preşedintelui biroului) şi alocarea spaţiului pentru plasarea publicităţii elec-
torale (prin loterie).

Birourile electorale sînt responsabile de pregătirea secţiilor de votare, de organizarea alegerilor şi de 
numărarea voturilor. Acestea sînt compuse din preşedinte numit de BED şi alţi patru membri numiţi de CEM. 
Cel puţin unul din membrii BE reprezintă minoritatea din consiliul municipal. Fiecare secţie de votare are cel 
mult 1.200 alegători.

5.6. Mexic 
1. Criteriu de comparaţie: Număr de populaţie. Mexicul (denumirea oficială: Statele Unite Mexicane) are 

o populaţie de 112,5 mln. (iulie 2011, al 11-lea loc în lume).
2. Criteriu de comparaţie: Forma de guvernămînt şi diviziunile administrative. Mexicul este o republică 

federală.  Puterea legislativă este exercitată de Congresul Naţional bicameral (Senat şi Camera Deputaţilor), 
628 de membri, mandat de 6 ani, respectiv 3 ani. Teritoriul Mexicului este organizat, sub aspect administrativ, 
în 31 state şi un district federal, toate numite entităţi federale.

3. Criteriu de comparaţie: Sistemul organelor electorale. La nivelul circumscripţiilor electorale se formează 
comisiile electorale de circumscripţie care activează permanent şi sînt competente să asigure organizarea şi 
desfăşurarea procesului electoral şi monitorizarea acestuia în cadrul circumscripţiilor electorale uninominale. 
Ele sînt obligate să monitorizeze respectarea legislaţiei electorale în vigoare, să execute hotărîrile Institutului 
Federal Electoral şi comisiei statului, să desemneze cetăţeni în componenţa comisiilor electorale ale secţii-
lor de votare, să transmită preşedinţilor comisiilor electorale ale secţiilor de votare documentaţia necesară, 
formulare-tip şi alte materiale necesare pentru îndeplinirea funcţiilor lor, să examineze şi soluţioneze contes-
taţii conform competenţei, să determine în circumscripţii rezultatele votării în cadrul alegerilor preşedintelui 
Republicii, deputaţilor şi senatorilor şi de a exercita alte funcţii.
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6. Analiza comparată a sistemelor organismelor electorale din alte ţări 

6.1. Compararea sistemelor organismelor electorale din Armenia, Georgia şi Letonia
Tabelul de mai jos ilustrează în mod schematic sub aspect comparat sistemul organismelor electorale din 

unele ţări, foste republici ale Uniuni Sovietice, care potrivit trecutului istoric, numărului populaţiei şi întinderii 
teritoriului sînt similare Republicii Moldova. 

Tabelul 1. Compararea sistemelor organismelor electorale din Armenia, Georgia şi Letonia

Organele 
electorale Armenia Georgia Letonia

Organe electorale 
centrale

Comisia Electorală Centrală a 
Armeniei are statut permanent, com-
ponenţa – 7 membri. 

Comisia Electorală Centrală a 
Georgiei are statut permanent, com-
ponenţa – 13 membri. 

Comisia Electorală Centrală a 
Letoniei are statut permanent, com-
ponenţa – 9 membri. 

Organe electorale 
de circumscripţie

Comisii electorale de circumscripţie  
– cu statut permanent, componenţa – 
7 membri. În Armenia sînt constituite 
41 comisii.

Comisii electorale de circumscripţie 
cu statut permanent, componenţa – 5 
membri, activează 76 comisii .

Comisiile electorale ale oraşelor 
republicane şi comisiile electorale 
regionale (denumite comisii electo-
rale). Comisiile electorale au în com-
ponenţa lor 7-15 membri. Comisiile 
electorale în calitatea lor de organe 
permanente ale administraţiei locale 
funcţionează pe durata mandatului 
dumei respective (consiliului local). 
Mandatul comisiei încetează de în-
dată ce duma nou aleasă constituie 
o nouă comisie electorală.

Organe electorale 
locale 

Comisii electorale ale secţiilor de 
votare – se constituite numai pe pe-
rioada alegerilor, componenţa – cel 
puţin 7 membri, în total constituite în 
alegeri – 2000. 

Comisii electorale ale secţiilor de vo-
tare – se constituite numai pe perioa-
da alegerilor, membrii sînt înaintaţi de 
partidele politice, în total în alegeri au 
fost constituite  peste 3500 comisii.

Comisii electorale ale secţiilor de 
votare - sînt formate din 7 membri. 
constituite doar pentru perioada ale-
gerilor

Instituţii ce facilitează 
desfăşurarea 
alegerilor

După cum vedem din exemplele aduse mai sus, în fostele republici sovietice, actualmente state indepen-
dente, sistemul organismelor electorale este format, ca şi în Republica Moldova, din 3 trepte: pe treapta de 
sus stă Comisia Electorală Centrală, veriga intermediară la nivel de regiune sau raion este reprezentată de 
organisme electorale numite comisii electorale de circumscripţie (în Armenia şi Georgia) sau comisii elec-
torale ale oraşelor republicane şi regionale (în Letonia), iar pe treapta de jos se află comisiile electorale ale 
secţiilor de votare care se constituie pentru alegeri concrete. Diferenţa constă în faptul că în toate aceste ţări 
pe treapta de mijloc organismele electorale de circumscripţie au statut permanent.

6.2. Compararea sistemelor organismelor electorale din România, Italia şi Mexic
În tabelul ce urmează sînt date în comparaţie sistemele organismelor electorale din unele ţări din Europa 

şi America.
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Tabelul 2. Compararea sistemelor organismelor electorale din România, Italia şi Mexic

Organele 
electorale România Italia Mexic

Organe electorale 
centrale

Autoritatea Electorală Permanentă 
(AEP) – statut permanent, este con-
dusă de un preşedinte la rang de mi-
nistru şi doi vicepreşedinţi cu rang de 
secretar de stat, cu un mandat de 8 
ani.
La fiecare alegeri sau referendum se 
constituie Biroul Electoral Central.

Instituţia principală responsabilă de 
administrarea alegerilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne este 
Directoratul Central pentru Servicii 
Electorale – organ permanent care 
administrează şi supraveghează ale-
gerile naţionale, regionale şi locale, 
inclusiv alegerile pentru Parlamentul 
European.
În cadrul Curţii de Casaţie este cre-
at Biroul Naţional Electoral Central 
(BNEC), compus din 5 membri – şe-
ful Departamentului judecătoresc şi 
patru membri ai acestui departament, 
numiţi de şeful departamentului.

Institutul Federal Electoral, compo-
nenţa – 6 judecători. 
În perioada alegerilor este for-
mată Comisia Naţională pentru 
Monitorizarea Alegerilor, Comitetul 
Naţional de verificare a rezulta-
telor alegerilor, pentru alegerile 
Preşedintelui – Camera deputaţilor ia 
rolul de Colegiu Electoral.

Organe electorale 
de circumscripţie

AEP a înfiinţat 8 filiale şi 34 birouri.
Pentru diferite tipuri de alegeri sau 
referendum sînt constituite birouri 
electorale judeţene, birouri electorale 
de circumscripţie, oficii electorale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti.

Birourile electorale regionale (BER) 
sînt create în cadrul Curţilor de Apel 
regionale şi totalizează rezultatele 
alegerilor pentru Senat, în timp ce 
Birourile electorale districtuale (BED) 
sînt create în cadrul Curţilor de Apel 
raionale şi totalizează rezultatele 
alegerilor pentru Camera Deputaţilor 
la nivel regional. La nivel munici-
pal, Comisiile Electorale Municipale 
(CEM) sînt organe permanente, com-
puse din consilieri municipali, numiţi 
de consiliul municipal.

Comisii electorale de circumscripţie – 
cu statut permanent.

Organe electorale 
locale 

Pentru diferite tipuri de alegeri sau 
referendum sînt constituite: Birouri 
electorale ale secţiilor de votare, bi-
roul electoral pentru secţiile de votare 
organizate în afara ţării.

Birouri electorale. BED numeşte pre-
şedinţii Birourilor electorale (BE) şi 
patru membri numiţi de CEM.

Comisii electorale ale secţiilor de vo-
tare – constituite pe perioada alege-
rilor, membrii sînt desemnaţi de către 
comisiile electorale de circumscripţie 
din rîndul cetăţenilor cu drept de vot.

Instituţii ce 
facilitează 
desfăşurarea 
alegerilor

MAI prin Directoratul Central pentru 
Servicii Electorale şi reţeaua 
birourilor teritoriale ale MAI din 
capitalele fiecărei provincii

Din informaţia prezentată, aflăm că în Italia şi Mexic structurile teritoriale de nivelul II au statut permanent. 
România prezintă o situaţie aparte, pentru alegeri concrete se constituie organisme electorale de toate cele 
trei niveluri: superior – Biroul Electoral Central, mediu - birouri electorale de circumscripţie la nivel judeţean 
şi inferior (local) - birouri electorale ale secţiilor de votare, toate activînd numai pe perioada alegerilor sau 
referendumului. Pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pentru organizarea procesului electoral 
funcţionează în mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă care are filiale în fiecare dintre regiunile 
de dezvoltare şi birouri în fiecare judeţ. Aceste structuri aduc un plus sinergetic procesului electoral.

6.3. Compararea sistemelor organismelor electorale din Ucraina, Belgia, Spania şi Muntenegru
Tabelul ce urmează prezintă informaţia asupra sistemelor ce funcţionează în Ucraina, Belgia, Spania şi 

Muntenegru. Aceste state sînt diferite ca număr al populaţiei, întindere a teritoriului, forme de guvernămînt. 
Ceea ce uneşte primele trei ţări este faptul că au un număr de populaţie şi teritoriu relativ mare faţă de 
Muntenegru, cu toate acestea, însă, în Muntenegru există organisme teritoriale electorale cu statut perma-
nent, pe cînd în Belgia, de exemplu, deşi are o populaţie de peste 10 mln. de locuitori, în comparaţie cu puţin 
peste 600 mii în Muntenegru, organisme electorale specializate care să activeze permanent nu se consti-
tuie. Ucraina şi Spania au doar comisii electorale centrale cu statut permanent, avînd ca atribuţie principală 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, iar organisme electorale inferioare (de treapta a doua şi a treia) se 
constituie numai pentru alegeri concrete. 
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Specific pentru Ucraina este faptul că există o structură autonomă cu buget propriu subordonată Comisiei 
Electorale Centrale a Ucrainei numită „Serviciul de Administrare a Registrului de Stat al Alegătorilor”. Acest 
serviciu se subordonează Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei şi reprezintă veriga superioară a sistemului 
organelor de ţinere a Registrului. 

Registrul de Stat al Alegătorilor al Ucrainei este un sistem informaţional automatizat şi de telecomunicaţii 
conceput pentru stocarea, procesarea şi utilizarea datelor despre cetăţenii ucraineni cu drept de vot.

Serviciul reprezintă nivelul I al sistemului organelor de ţinere şi administrare a Registrului. Nivelul II este 
reprezentat de 27 secţii de administrare (unităţi structurale ale administraţiilor regionale) şi 754 secţii de ţi-
nere a Registrului (unităţi structurale ale aparatelor de lucru ale administraţiilor raionale, organele executive 
ale consiliilor orăşeneşti etc.).

Serviciul are un efectiv de 49 de persoane şi gestionează structuri teritoriale la nivel de regiune şi raion. 
În secţiile de administrare regionale activează 88 de persoane, iar în secţiile raionale de ţinere a Registrului 
2592 de persoane în total. 

Administrator al registrului este Comisia Electorală Centrală a Ucrainei.
O secţie de ţinere a RSA, din cele 754 cîte există în total, are în componenţa sa cel puţin trei persoane, 

numărul de personal stabilindu-se în funcţie de numărul de alegători din circumscripţia respectivă. Aceste 
persoane au acces la sistem cu parolă şi pot intra de pe calculatorul de serviciu. Utilizînd sistemul, operatorul 
are acces la datele doar din circumscripţia sa. Cea mai mică secţie operează cu datele a circa 4000 alegători 
şi cea mai mare cu datele a peste 285 mii alegători. 

Veriga intermediară – secţiile de administrare a RSA la nivel de regiune acordă suport secţiilor de ţinere 
a RSA în activitate, în interacţiunea cu organele implicate în actualizarea listelor electorale (APL, APC etc.), 
analizează toate rapoartele generate în RSA şi monitorizează activităţile User-lor în sistem.

Ca şi în cazul României, funcţionarea acestei structuri complementare oferă un efect de sinergie şi 
eficienţă.

Tabelul 3. Compararea sistemelor organismelor electorale din Ucraina, Belgia, Spania şi Muntenegru

Organele 
electorale Ucraina Belgia Spania Muntenegru

Organe electorale 
centrale

Comisia Electorală 
Centrală a Ucrainei – statut 
permanent, componenţa – 
15 membri numiţi de Rada 
Supremă la propunerea 
Preşedintelui, mandatul – 7 
ani.

Nu există organe electo-
rale specializate cu statut 
permanent. De organizarea 
alegerilor în Belgia se ocu-
pă MAI, instanţele de jude-
cată, organele municipale. 
Ca nivel ierarhic central 
sînt formate: Colegiul cen-
tral electoral al flamanzilor 
şi Colegiul central electoral 
al francofonilor, membrii 
acestor Colegii electorale 
sînt judecători sau magis-
traţi ai judecătoriilor primei 
instanţe.

Comisia Electorală 
Centrală a Spaniei  - com-
ponenţa – 13 membri, 8 
dintre care sînt judecători ai 
Curţii Supreme a Spaniei, 
desemnaţi conform tragerii 
la sorţi, 5 – sînt profesori 
universitari desemnaţi de 
Parlament, Comisia se for-
mează cu puţin timp înainte 
de investirea noului parla-
ment ca organ permanent, 
organizează şi desfăşoară 
alegerile cu ajutorul MAI.

Comisia Electorală de Stat 
(Republicană) – statut per-
manent, componenţa – 11 
membri numiţi de parla-
ment, mandatul – 4 ani.

Organe electorale 
de circumscripţie

Comisii electorale de cir-
cumscripţie – constituite pe 
perioada alegerilor, compo-
nenţa – 18 membri înaintaţi 
de partidele politice.

Comitete electorale de cir-
cumscripţie – ale celor 11 
circumscripţii electorale 
plurinominale în cazul ale-
gerilor în ambele camere 
ale parlamentului.

a) Comisii electorale pro-
vinciale – sînt formate în 
fiecare provincie în compo-
nenţă de 5 membri, dintre 
care 3 membri sînt funcţio-
nari municipali, iar 2 mem-
bri – profesori;
b) Comisii electorale terito-
riale sau zonale – aceeaşi 
componenţă ca si cele 
provinciale, doar cu alte 
atribuţii.

Comisii electorale munici-
pale în număr de 21 comisii, 
componenţa – preşedintele 
şi 4 membri (vicepreşedin-
te şi secretar nu există), cu 
statut permanent – 4 ani.



BULETIN  INFORMATIV  NR. 10 61

Organe electorale 
locale 

Comisii electorale ale sec-
ţiilor de votare - constituite 
doar pentru ziua alegerilor, 
componenţa – 12 membri 
înaintaţi de Comisiile elec-
torale de circumscripţie.

a) Sînt formate 208 
Comitete electorale ale 
cantoanelor formate tot din 
rîndul judecătorilor;
b) Comitete electorale ale 
secţiilor de votare – sînt 
conduse de judecători, 
procurori sau funcţionari 
publici calificaţi. Comitetele 
aleg din rîndul alegătorilor 
de la 4 la 6 ajutori ai aces-
tora;
c) Centre de numărare a 
voturilor.

Comisii electorale ale sec-
ţiilor de votare - constituite 
doar pentru ziua alegerilor, 
din rîndul alegătorilor  de-
semnaţi conform tragerii la 
sorţi.

Comisii electorale ale sec-
ţiilor de votare – constituite 
în mod clasic de comisiile 
electorale municipale sau 
membrii sînt înaintaţi de 
către fiecare din concurenţii 
electorali.

Instituţii ce facili-
tează desfăşurarea 
alegerilor

Registrul de stat al ale-
gătorilor este ţinut de 
Serviciul de Administrare 
a Registrului de Stat al 
Alegătorilor. Serviciul are 
în subordine structuri de 
ţinere a RSA constituite pe 
lîngă organele auto-admi-
nistrării raionale şi organe 
de administrare regională 
a RSA constituite pe lîn-
gă organele administrării 
regionale. Componenţa 
acestora fiind din minim 3 
persoane.

MAI, instanţele de judeca-
tă, organele municipale.

a) MAI acordă ajutor tehni-
co-material, sub egida CEC 
a Spaniei, inclusiv crearea 
şi distribuirea materialelor 
electorale, a buletinelor, ur-
nelor de vot, cabinelor etc.;
b) Biroul de recensămînt 
al alegătorilor de pe lîn-
gă Biroul de statistică a 
Spaniei – administrează 
Registrul de stat al alegă-
torilor, întocmeşte listele 
electorale.

Fiecare concurent electo-
ral este în drept să înain-
teze candidaturi cu drept 
de vot consultativ în com-
ponenţa tuturor organelor 
electorale.

7. Definirea problemei 
Formularea obiectivului cuprins în Planul strategic de a efectua un studiu în vederea identificării unui me-

canism de constituire a organelor electorale inferioare permanente s-a bazat pe rezultatele analizei efectuate 
în perioada 2011-2013  a  documentelor organelor electorale inferioare cu privire la alegerile locale generale 
din 2011 şi alegerile noi din perioada de referinţă, a listelor electorale întocmite şi actualizate de autorităţile 
publice locale în anii 2011-2013, de asemenea avîndu-se în vedere perspectiva de punere în aplicare din 
anul 2015 a Registrului de Stat al Alegătorilor, care va fi menţinut şi gestionat de Comisia Electorală Centrală. 
În afară de aceasta, s-a ţinut cont şi de faptul că din anul 2013 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral şi-a început efectiv activitatea. 

Rezultatele analizelor efectuate au permis determinarea următoarelor probleme: 
1. Calitatea nesatisfăcătoare a documentelor, prezentate de organele electorale inferioare, acestea con-

ţinînd erori de fond şi de formă. 
2. Corp de persoane implicate în organizarea alegerilor cu o pregătire în domeniu insuficientă pentru a 

exercita atribuţiile organelor electorale inferioare, deseori de fiecare dată altele.
3. Lipsa continuităţii resurselor umane implicate în activitatea organelor electorale inferioare.
4. Calitatea joasă a listelor electorale, actualizările în acestea se fac de către autorităţile publice locale 

(secretarii consiliilor locale) în mod sporadic (o dată pe an sau dacă au loc alegeri) şi cu erori. 
5. Comunicare defectuoasă între organele electorale inferioare şi Comisia Electorală Centrală.
6. Motivare insuficientă a acestor persoane: 
a) financiară (persoanele primesc recompensă, şi nu remuneraţie, recompensă de o mărime stabilită, 

indiferent de calitatea prestaţiei);
b) din punctul de vedere al asigurărilor sociale de stat (din cauza unor lacune legislative, perioada de ac-

tivitate în aceste organe nu întotdeauna este asimilată vechimii în serviciul public şi nu este inclusă în stagiul 
de cotizare).

8. Obiectivele privind asigurarea funcţionării eficiente a organelor electorale 
Obiective generale:
1. Buna organizare a alegerilor de către organele electorale inferioare; 
2. Stabilitate şi continuitate în activitatea din teritoriu ce ţine de procesul electoral.
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Obiective specifice:
1. Calitate bună a documentelor emise de organele electorale inferioare.
2. Actualizarea corectă şi permanentă a listelor electorale.
3. Comunicare eficientă între organele electorale de diferite niveluri.
4. Motivare financiară, socială, morală a corpului implicat în activitatea organelor electorale inferioare.
5. Dotare tehnică corespunzătoare (echipament, calculatoare etc.).
6. Suport logistic corespunzător.

9. Activităţi de îmbunătăţire a situaţiei curente 
Pentru îmbunătăţirea situaţiei se propune îndeplinirea următoarelor activităţi:
1. De acordat (în continuare) o atenţie sporită instruirii funcţionarilor electorali, deoarece profesiona-

lismul oamenilor care organizează şi desfăşoară alegeri este o garanţie a unui proces electoral corect. 
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral să desfăşoare cursuri de instruire şi certificare a unui 
număr suficient de potenţiali funcţionari electorali care ulterior vor fi antrenaţi în activitatea organelor elec-
torale inferioare. De continuat punerea în practică a formulei de instruire „în cascadă”, pentru care a optat 
Comisia Electorală Centrală.

2. Implementarea completă a SIAS “Alegeri”, inclusiv la nivelul consiliului electoral de nivelul întîi şi a 
BESV. Asigurarea accesului consiliului electoral de nivelul al doilea la totalurile de la CEC. 

Totodată, considerăm necesară şi utilă completarea instruirii operatorilor cu următoarele tematici: numă-
rarea şi totalizarea rezultatelor, calcularea şirului descrescător şi elaborarea unei aplicaţii pentru generarea 
automată a şirului descrescător.

3. De prevăzut ca procesele-verbale de totalizare în cadrul alegerilor locale să fie tipărite în diferite culori 
pentru diferite tipuri de alegeri (ca şi în cazul buletinelor de vot).

4. De elaborat un model al procesului-verbal unificat pentru consiliile de nivelul I care îndeplinesc şi funcţiile 
biroului electoral al secţiei de votare, care ar include numărarea voturilor şi totalizarea votării pe circumscripţie.

5. Continuarea actualizării şi utilizării Registrului funcţionarilor electorali, deţinut de CEC, pentru comple-
tarea componenţei consiliilor electorale de nivelul întîi şi al doilea, birourilor electorale ale secţiilor de votare 
cu funcţionari electorali care au activat anterior în organele electorale. Modificarea Codului electoral prin in-
troducerea unui nou articol care să stabilească un termen limită pentru înlocuirea membrilor birourilor electo-
rale. Introducerea unei noi reglementări în cod, care să prevadă că după expirarea termenului sus-menţionat, 
membrii să fie supliniţi de către Comisia Electorală Centrală din Registrul funcţionarilor electorali, pentru a nu 
bloca activitatea organelor electorale. 

6. Instituirea în cadrul APL a unei (unor) funcţii cu atribuţii ce ţin de domeniul electoral pentru asigurarea 
continuităţii organizării/desfăşurării scrutinelor, selectarea şi instruirea potenţialilor funcţionari electorali. 

7. Colaborarea cu partidele politice pentru îmbunătăţirea calităţii reprezentanţilor lor în organele electorale. 
8. Îmbunătăţirea remunerării membrilor organelor electorale.

10. Propuneri de soluţionare a problemei
1. Crearea organelor electorale (de nivelurile al doilea şi întîi) permanente. 
2. Instituirea în cadrul fiecărei APL de nivelul al doilea (sau conform principiului după care au fost con-

stituite oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat) a unei (unor) funcţii sau a unei structuri cu atribuţii ce ţin de 
domeniul electoral pentru efectuarea actualizărilor în listele electorale (ulterior în vederea punerii în aplicare, 
ţinerii şi actualizării Registrului de Stat al Alegătorilor), asigurarea continuităţii în organizarea/desfăşurarea 
scrutinelor, selectarea şi instruirea potenţialilor funcţionari electorali.

3. Fortificarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
Aceste soluţii pot fi privite separat ca alternative una faţă de alta sau complementare.

11. Estimarea impactului şi a costurilor aferente implementării politicii ce prevede instituirea 
structurilor electorale inferioare permanente

Financiare:
- majorarea cheltuielilor de la buget pentru întreţinerea sediilor şi personalului structurilor electorale 

teritoriale permanente; 
- motivaţie financiară satisfăcătoare a personalului din structurile electorale teritoriale cu statut permanent.
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Nonfinanciare:
- personal calificat;
- calitate bună a materialelor emise de aceste structuri;
- liste electorale corecte şi actualizate permanent (ulterior efectuarea actualizărilor în Registrul de Stat al 

Alegătorilor) ;
- comunicare permanentă între CEC şi structurile electorale teritoriale;
- activitate continuă, stabilitate a funcţionarilor electorali din structurile electorale teritoriale;
- interesare şi motivare socială, morală a funcţionarilor electorali.

12. Beneficii şi obstacole
Beneficiile în cazul înfiinţării structurilor electorale teritoriale:
1. Înfiinţarea structurilor electorale teritoriale permanente conduce la creşterea calităţii procesului 

electoral;
2. Înfiinţarea structurilor electorale teritoriale care vor desfăşura o activitate continuă va permite atragerea 

specialiştilor calificaţi.
3. Înfiinţarea structurilor electorale teritoriale permanente conduce la creşterea încrederii cetăţenilor în 

organele electorale;
4. Înfiinţarea structurilor electorale teritoriale permanente permite stabilirea unei comunicări mai eficiente 

între organele electorale şi autorităţile publice locale.

Obstacolele în calea înfiinţării structurilor electorale teritoriale permanente:
1. Posibilitatea existenţei unei alte viziuni privind sistemul organelor electorale din partea factorilor de 

decizie;
2. Necesitatea modificării legislaţiei;
3. De ordin financiar – politica de austeritate promovată;
4. De ordin economic – resurse reduse (sedii, dotare etc.);
5. Volum de muncă redus pentru personalul care va activa permanent în aceste structuri.  

13. Concluzii
Din materialele analizate rezultă necesitatea găsirii şi aplicării unor instrumente de îmbunătăţire a situaţiei 

în ceea ce priveşte calitatea documentelor organelor electorale inferioare, listelor electorale actualizate şi 
transmise de APL către Comisia Electorală Centrală şi nevoia responsabilizării şi creşterii profesionalismului 
persoanelor implicate în realizarea procesului electoral.

Variantele de soluţionare a problemei au fost propuse la punctul 10 din prezentul studiu. Opţiunea pentru 
o cale de soluţionare a problemei sau alegerea altei variante poate fi determinată de mai mulţi factori, printre 
care, nu în ultimul rînd, de cel financiar.

În concluzie, putem menţiona că organismele electorale trebuie să se concentreze pe o construcţie insti-
tuţională care să treacă dincolo de rezolvarea problemelor curente legate de alegerile aflate în desfăşurare. 
Permanenţa este una dintre cele mai importante caracteristici care asigură o bună funcţionalitate. Crearea 
unor noi organisme de management electoral la fiecare ciclu electoral implică faptul că o mare parte din 
personal va fi diferit. De asemenea, dat fiind că specialiştii se recrutează din instituţiile existente, în general 
există puţine stimulente pentru a-i atrage pe cei mai buni, date fiind atît remuneraţia medie, cît şi caracterul 
temporar al activităţii.

Existenţa unui corp de experţi stabil trebuie garantată la diferite niveluri de organizare, nu numai la nivel 
central. În acest fel se poate îmbunătăţi capacitatea de planificare şi eficientizare a costurilor de operare. 
Mai mult, personalul acestor organisme trebuie să aibă statutul de funcţionar public, aspect care asigură o 
creştere a stabilităţii acestuia.

Profesionalismul reprezentanţilor poate îmbunătăţi calitatea procesului electoral, întrucît creşte nivelul de 
încredere al alegătorilor şi inspiră mai mult respect faţă de deciziile luate.

La ora actuală există un curent puternic în favoarea organismelor electorale permanente. Experienţa 
acumulată cu fiecare ciclu electoral poate fi acumulată şi fructificată într-o măsură mult mai mare în cazul 
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existenţei unor astfel de organisme permanente. Totodată, se creează şi premisele formării unui corp de spe-
cialişti profesionalizaţi pe diferite sub-domenii.

Totuşi, trebuie avut în vedere că permanenţa la nivel formal poate fi lipsită de substanţă în cazul unei rate 
mari de schimbare a personalului. În special schimbarea conducătorilor acestor organisme împiedică crearea 
unei credibilităţi instituţionale.

Analizînd legislaţia şi practica altor ţări, pe care le-am adus drept exemplu, putem concluziona că unele 
dintre ele, deşi mari ca suprafaţă şi populaţie, nu au organe electorale locale sau de circumscripţie cu statut 
permanent. Organele electorale de nivel inferior în aceste ţări se constituie doar în perioada desfăşurării 
alegerilor, pe cînd în alte ţări, precum Muntenegru, cu o suprafaţă relativ mică şi populaţie sub un milion de 
locuitori, dispune în fiecare circumscripţie electorală de un organ electoral permanent constituit pentru o pe-
rioadă de 4 ani. 

După cum vedem, principiul teritorialităţii sau al numărului mare al populaţiei nu este un criteriu pentru 
constituirea organelor electorale inferioare cu statut permanent, această prerogativă fiind atribuită voinţei 
politice, situaţiei economico-administrative a fiecărui subiect în parte. 


