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Liliana Voiticovschi,
șef, Direcția financiar-economică

Potrivit art. 27 din Legea privind partidele 
politice nr. 294 din 21 decembrie 2007, par-
tidele politice au dreptul să primească anual 
finanțare de la bugetul de stat prin interme-
diul Comisiei Electorale Centrale. Cuantumul 
alocațiilor în acest scop se aprobă în Legea 
bugetară anuală. Astfel, în Legea bugetului 
de stat pentru anul 2016, nr. 154 din 1 iulie 
2016, au fost aprobate alocații, în bugetul 
Comisiei Electorale Centrale pentru finan-
ţarea partidelor politice, în sumă de 39 850 
000,0 mii lei. Prin hotărârea CEC nr. 112 din 
18 august 20161 a fost aprobat cuantumul 
subvenţiei lunare destinat finanţării partide-
lor, proporţional cu performanţele obţinute 
de acestea în alegeri, după cum urmează:

a) pentru alegeri parlamentare din 30 
noiembrie 2014, cuantumul subvenţiei lu-
nare pentru fiecare vot valabil exprimat con-
stituie 1,1060957 lei, sumă stabilită con-
form formulei de calcul: (19925000,00 lei : 
  

1501151 de voturi valabil exprimate) : 12 
luni, unde 19925000,00 lei constituie 50% 
din suma alocaţiei prevăzute pentru finanţa-
rea partidelor politice, conform legii buge-
tare anuale, iar 1501151 reprezintă numă-
rul total de voturi valabil exprimate pentru 
partidele politice şi blocurile electorale care 
au obţinut performanţe în cadrul alegerilor 
parlamentare din 30 noiembrie 2014, con-
form hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3103 din 5 decembrie 2014 cu privire la 
totalizarea rezultatelor alegerilor în Parla-
mentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 
2014, fiind exclus numărul de voturi valabil 
exprimate obţinut de către Partidul Politic 
„Partidul Comunist Reformator din Moldo-
va” – 78716 şi cel obţinut de candidaţii in-
dependenţi – 18651;

b) pentru alegerile locale generale din 
14 iunie 2015, cuantumul subvenţiei lunare 
pentru fiecare vot valabil exprimat constituie 
0,4682758 lei, sumă stabilită conform for-
mulei de calcul:

(19925000,00 lei : 3545809 de voturi 
valabil exprimate) : 12 luni, unde

19925000,00 lei constituie 50% din 
suma alocaţiei prevăzute pentru finanţarea 
partidelor politice, conform legii bugetare 
anuale, iar

3545809 reprezintă numărul total de vo-
turi valabil exprimate pentru alegerea consi-
lierilor municipali, raionali, săteşti (comunali), 
orăşeneşti, primarilor în primul tur de scru-
tin, acordate partidelor politice şi blocurilor 
electorale, respectiv candidaţilor desemnaţi 
de către aceştia, în cadrul alegerilor locale 
generale din 14 iunie 2015, conform datelor 
extrase din procesele-verbale cu privire la 
totalizarea rezultatelor votării, întocmite de 
organele electorale ierarhic inferioare. 

Potrivit pct. 48 din Regulamentul privind 
finanţarea activităţii partidelor politice, apro-
bat prin hotărârea CEC nr. 4401 din 23 de-

FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE DIN BUGETUL DE STAT 
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cembrie 2015, subvenţiile de stat se transfe-
ră lunar de către Comisia Electorală Centrală 
pe un cont bancar deschis de către partidul 
politic, destinat exclusiv subvenţiilor de stat. 
În acest sens, 15 partide politice, beneficiare 
de subvenții de la bugetul de stat, au prezen-
tat informația privind deschiderea unui cont 

bancar destinat în exclusivitate subvențiilor 
bugetare. În tabelul ce urmează sînt incluse 
sumele anuale ce au fost alocate partidelor 
politice beneficiare de subvenții de la buge-
tul de stat, pentru performanțele obținute la 
alegerile parlamentare din 2014 și alegerile 
locale generale din 2015:

Partide politice
Alegerile par-
lamentare din 

30.11.2014

Alegerile locale 
generale din 
14.06.2015

Total finanțat

1  Partidul Liberal 2050940,40 2459178,6 4510119,00

2  Partidul Liberal Democrat din Moldova 4276621,68 4254997,68 8531619,36

3  Partidul Democrat din Moldova 3351324,00 4127759,64 7479083,64

4
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republi-
ca Moldova” 4352424,6 3135732,36 7488156,96

5  Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 3708066,36 2047367,52 5755433,88

6  Partidul Politic „Partidul Nostru”  1965168,24 1965168,24

7  Partid Politic „Partidul Liberal Reformator” 331244,64 693240,24 1024484,88

8  Partidul Național Liberal 91027,20 110930,76 201957,96

9
Partidul Politic Partidul Popular din Republica 
Moldova 160737,84 118477,56 279215,40

10 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 18051,48 20589,12 38640,60

11 Partidul Politic „Casa Noastră - Moldova”  26438,88 26438,88

12 Partidul Politic „Democrația Acasă” 32505,96 50759,28 83265,24

13
Mișcarea Social-Politică Republicană „Ra-
vnopravie”*  83828,88 83828,88

14 Partidul Social Democrat 365602,23 18226,23 383828,46

15 Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova 8401,90 18226,23 26628,13

Total finanțat partide politice 18746948,29 19130921,22 37877869,51

* Redenumit Partidul Politic „Șor”

Alocațiile bugetare destinate partidelor 
politice beneficiare de subvenții de la bu-
getul de stat, care nu au prezentat datele 
conturilor bancare destinate în exlusivitate 
subvențiilor de la bugetul de stat pentru 
performațele obținute la alegerile parla-
mentare din 2014 și alegerile locale genera-
le din 2015, nu au fost repartizate, respectiv, 
potrivit pct. 54 din Regulamentul sus-citat, 
mijloacele financiare din bugetul de stat ne-

repartizate partidelor politice în anul pentru 
care au fost prevăzute nu vor fi disponibile 
pentru a fi utilizate în anii următori şi rămîn 
venit la bugetul de stat. 

Tabelul ce urmează reflectă datele cu re-
ferire la partidele politice care nu au prezen-
tat informația cu privire la contul bancar des-
tinat subvențiilot de la bugetul de stat și nu 
au beneficiat de acestea:
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Nr. 
d/o

Partidele Politice

Sumă anuală

Alegerile  
parlamentare 

din 30.11.2014

Alegerile 
locale  

generale din 
14.06.2015

Sumă anuală
1 Partidul Popular Creștin Democrat 156384,23 3939,14

2 Partidul Politic „Partidul Forța Poporului”* 154831,28

3 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie 369604,09 52557,41

4
Blocul electoral „Alegerea 

Moldovei - Uniunea Vamală”
Partidul Regiunilor 

din Moldova 365602,26 8288,48

5 Partidul Politic Partidul „Renaștere” 55189,75 15818,36

6 Partidul Politic Pentru Neam și Țară 22524,53

7 Partidul Politic „Patrioții Moldovei” 19883,18 3927,9

8 Blocul Electoral „Platforma Populară 
Europeană din Moldova - Iurie Leancă”

Partidul Acțiunea 
Democratică 34032,35 693240,2

9 Partidul Socialist din Moldova 8299,72

10 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 7271,39

11 Partidul Popular Socialist din Moldova 736,13

 Total 1178051,76 794078,73

* Redenumit Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”

Având la bază datele expuse mai sus, este 
de menționat faptul că executarea bugetului 
la capitolul subvenționarea partidelor politice 
din bugetul de stat pentru anul 2016 a fost 
realizat în proporție de 95,05 %, ceea ce con-
stituie 37 877 869,51 lei. Proporția neexecu-
tată, în mărime de 4,95 %, constituie suma de 
1 972 130,49 lei.

În conformitate cu pct. 66 din 
Regulamentul privind finanțarea partidelor 
politice, lunar, pînă la data de 10 a fiecărei 
luni, partidul politic va prezenta Comisiei, în 
formă electronică, informaţia lunară privind 
cheltuielile partidului din subvenţiile de la 
bugetul de stat pentru următoarele destinaţii: 
cheltuieli pentru întreţinerea sediilor, cheltu-
ieli de personal, cheltuieli pentru presă şi ma-
teriale promoţionale, cheltuieli de deplasare 
în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru te-
lecomunicaţii, cheltuieli pentru primirea de-
legaţiilor din străinătate, plata cotizaţiilor de 
membru al organizaţiilor internaţionale din 

care partidul face parte, investiţii în bunuri 
mobile şi imobile necesare activităţii partidu-
lui, cheltuieli de birotică, cheltuieli de audit 
(extern/obligatoriu), cheltuieli pentru organi-
zarea de întruniri, manifestaţii publice, semi-
nare şi alte cursuri de instruire pentru mem-
brii de partid, desfăşurate pe teritoriul ţării. 
Din cele 15 partide politice care au beneficiat 
de subvenții de la bugetul de stat, 12 partide 
s-au conformat prevederilor Regulamentului 
sus-numit și au prezentat informația lunară, 
însă 3 partide politice beneficiare, și anume: 
Partidul Politic Partidul Popular din Republi-
ca Moldova, Partidul Politic „Casa Noastră - 
Moldova” și Partidul Politic Uniunea Centristă 
din Moldova, nu au prezentat informația.

În tabelul și diagramele ce urmează sînt 
prezentate date cu privire la cuantumul total 
al cheltuielilor, pe tipuri, efectuate de către 
partidele politice din contul subvențiilor de la 
bugetul de stat, precum și ponderea acestora 
pe tipuri, și în total:
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Diagrama nr. 1
Ponderea pe tipuri de cheltuieli utilizate de partidele politice

Ponderea in totalul suventiilor

14.2%
26.1%

0.0%

62.8%

26.5%
19.3%

54.3%

34.4%

0.0% 6.0% 0.0% 0.0%

Utilizarea subven iilor din bugetul de stat în anul 2016

Partidul Liberal Partidul Liberal Democrat din Moldova
Partidul Democrat din Moldova Partidul Sociali tilor din Republica Moldova
Partidul Comuni tilor din Republica Moldova Partidul Nostru
Partidul Liberal Reformator Partidul Na ional Liberal
Partidul Verde Ecologist Partidul Politic Democra ia Acas
Partidul Politic ” or” Partidul Social Democrat
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Ponderea pe tipuri de cheltuieli utilizate de partidele politice  

beneficiare de subven ii de la bugetul de stat în anul 2016 
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Partidul Liberal

Partidul Liberal Democrat din 
Moldova

Partidul Sociali tilor din 
Republica Moldova

Partidul Comuni tilor din 
Republica Moldova

Partidul Nostru

Partidul Liberal Reformator

Partidul Na ional Liberal

Partidul Politic Democra ia 
Acas

Cheltuieli pentru între inerea sediilor

Cheltuieli de personal

Cheltuieli pentru pres  i materiale 
promo ionale

Cheltuieli de deplasare în ar  i în 
str in tate

Cheltuieli pentru telecomunica ii

Cheltuieli pentru primirea 
delega iilor din str in tate

Plata cotiza iilor de membru în 
organiza iile interna ionale din care 
partidul face parte

Investi ii în bunuri mobile i imobile 
necesare activit ii partidului 

Cheltuieli de birotic , comision 
bancar

Cheltuieli de audit 
(extern/obligatoriu)

Cheltuieli pentru organizarea de 
întruniri, manifesta ii publice, 
seminare i alte cursuri de instruire 
pentru membrii de partid, desf urate 
pe teritoriul rii

Diagrama nr.2
Beneficiare de subvenții de la bugetul de stat în anul 2016
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Conferința „Alegeri prezidențiale în Repu-
blica Moldova 2016: analiză, concluzii, reco-
mandări și pași de urmat” s-a desfășurat la 
Chișinău în zilele de 16-17 februarie 2017. 
Evenimentul a fost organizat de Comisia 
Electorală Centrală în colaborare și cu su-
portul Consiliului Europei.

Au dat curs invitației funcționari electorali, 
reprezentanți ai autorităților publice centrale 
și locale, foști concurenți electorali, experți 
în materie electorală, observatori naționali 
şi internaționali care au monitorizat scrutinul 
prezidenţial și foști președinți ai consiliilor 
electorale de circumscripție. Au participat în 
total aproximativ 150 de persoane.

Conferința a debutat cu mesajul de salut 
al președintelui Comisiei Electorale Centra-
le, dna Alina Russu, care a punctat obiecti-
vele acesteia: de a face o analiză a scrutinu-
lui prezidențial din 30 octombrie 2016, de a 

formula concluzii și recomandări, de a trasa 
obiectivele de viitor, menționînd că alege-
rea directă a președintelui țării a fost o idee 
susținută de opinia publică. De asemenea, a 
atras atenția asupra faptului că organizarea și 
desfășurarea alegerilor a reprezentat o pro-
vocare pentru toți subiecții implicați în acest 
proces, inclusiv din cauza timpului rezervat 
pregătirilor.

Prima zi a conferinței a fost organizată în 
trei sesiuni plenare la care s-au dezbătut te-
mele „Retrospectiva alegerilor prezidențiale 
2016 prin prisma misiunilor de observa-
re a scrutinului”, „Provocările scrutinului 
prezidențial”, iar sesiunea finală a primei 
zile a fost dedicată formulării concluziilor. 
Participanții și-au prezentat observațiile și 
opiniile vizavi de modul în care au decurs 
pregătirile și derularea propriu-zisă a alege-
rilor, față de reglementarea procesului elec-
toral, lacunele constatate, au formulat idei 
de depășire a situațiilor care s-au dovedit a fi 
nereglementate prin acte normative. 

Reprezentanții Consiliului Europei au re-
marcat acele direcții de activitate ale Comi-
siei Electorale Centrale pentru care aceasta 
a primit susținere din partea forului euro-
pean, printre care: încurajarea participării la 
alegeri a tinerilor și femeilor; antrenarea lar-
gă a observatorilor în cadrul scrutinului 
prezidențial, atît în țară cît și în afară; instru-
irea funcționarilor electorali; informarea ale-
gătorilor. 

Președintele Curții Constituționale, dl 
Alexandru Tănase, a subliniat necesitatea 
îmbunătățirii legislației electorale și, în fond, 
a adoptării  de către Parlament a unui nou 
Cod electoral care să conțină prevederi sepa-
rate pentru fiecare tip de scrutin, să conțină 
reglementarea diferenţiată a procedurilor de 
examinare a contestaţiilor în cazul desfăşu-

CONFERINȚA POST-ELECTORALĂ
„ALEGERI PREZIDENȚIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA – ANALIZĂ,  

CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI PAȘI DE URMAT”

Angela Musteața,
consultant principal,  
Direcția analiză și documentare
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rării a două tururi de scrutin, inclusiv a con-
testaţiilor formulate în ziua alegerilor, în el să 
fie prevăzute criterii suplimentare referitoare 
la stabilirea numărului secţiilor de votare și 
buletinelor de vot peste hotare. De aseme-
nea, președintele CC a menționat necesita-
tea introducerii reglementărilor exprese în 
Codul penal pentru incriminarea coruperii 
alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale 
și a mecanismelor de  sancționare promptă 
şi imediată a oricărei tentative de implicare a 
cultelor religioase în campaniile electorale, a 
modificării legislaţiei cu privire la răspunde-
rea radiodifuzorilor în perioada campaniilor 
electorale şi instituirii de către Parlament a 
unor instrumente eficiente de sancționare, 
cum ar fi suspendarea dreptului de emisie 
pentru întreaga perioadă a campaniei elec-
torale, pentru acele instituţii media care în-
calcă obligaţia de imparţialitate în perioada 
electorală. 

Vicepreședintele Comisiei Parlamenta-
re „Comisia juridică, numiri și imunități”, dl 
Anatolie Zagorodnîi, de asemenea s-a referit 
la un șir de carențe legislative, precizînd că 
Republica Moldova are nevoie de o legislație 
coerentă și stabilă în domeniul electoral, care 
să răspundă unor criterii de reprezentare ge-
nerală și nu unor interese politice. 

În a doua zi participanții s-au repartizat în 
patru ateliere de lucru: „Perfecționarea ca-
drului legal electoral în contextul scrutinului 
prezidențial”, „Votarea peste hotare”, „Re-
flectarea alegerilor de către mass-media și 
informarea alegătorilor” și „Finanțarea cam-
paniei electorale”. În cadrul atelierelor au 
fost analizate în detaliu aspecte concrete ale 
procesului electoral, modul în care acesta s-a 
desfășurat, realizările și deficiențele. De ase-
menea, au fost propuse și dezbătute soluții 
de reglementare. 

La sfîrșitul conferinței au fost prezenta-
te concluziile fiecărui atelier. De asemenea, 
s-a menționat că unele idei propuse în ca-
drul atelierelor de lucru sînt formulate ca 
obiective și activități de realizat în Planul de 

acțiuni al CEC pentru anul 2017, iar acele 
aspecte care urmează a fi reglementate prin 
lege vor fi înaintate ca propuneri în viitorul 
proiect de lege ce va fi elaborat de grupul 
interinstituțional, creat de Comisie, care și-a 
reluat activitatea după încheierea scrutinului 
prezidențial.
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În Republica Moldova, votarea în cadrul 
alegerilor organizate conform Codului electo-
ral are loc doar cu utilizarea buletinelor de vot. 
Responsabilă pentru tipărirea acestora este 
Comisia Electorală Centrală. Conform preve-
derilor art. 48 din Codul electoral, modelul şi 
textul buletinului de vot pentru alegerea Par-
lamentului și Președintelui Republicii Moldo-
va se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electo-
rale Centrale. Pentru alegerile locale, Comisia 
stabileşte numai modelul buletinului de vot, 
iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului 
electoral de circumscripţie respectiv. 

Buletinul de vot se divizează în  patrulate-
re, corespunzătoare numărului de concurenţi 
electorali care participă la alegeri. Dimensi-
unile patrulaterului trebuie să fie suficiente 
pentru a cuprinde numele şi prenumele can-
didatului, denumirea partidului, altei organi-
zaţii social-politice, blocului electoral, care au 
înaintat lista de candidaţi sau candidatul re-

spectiv, semnul sau simbolul electoral al con-
curentului  electoral, la dorinţa acestuia. Nu se 
admite identitatea de semne sau de simboluri 
electorale. 
Potrivit alineatului (3) al articolului 48 din Cod, 
concurenţii electorali se înscriu în buletine în 
ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectu-
ată zilnic de către organul electoral respectiv. 
Procedura tragerii la sorți se aplică dacă la se-
diul organului electoral se prezintă în aceeași 
zi mai mulți pretendenți pentru a depune ac-
tele spre înregistrare în calitate de concurenți 
electorali. În acest caz, pretendenții care au 
depus actele în acea zi trebuie să revină la se-
diul organului electoral, unde se organizează 
tragerea la sorți. Dacă vreun pretendent nu se 
prezintă la ora stabilită, procedura are loc a 
doua zi, iar dacă nici atunci pretendentul nu 
vine, tragerea la sorți se efectuează în lipsa 
acestuia, ceea ce se consemnează în proce-
sul-verbal și respectivului pretendent i se atri-
buie următorul număr de ordine. 

Semnul sau simbolul concurentului electo-
ral care a înaintat lista de candidaţi/candida-
tul respectiv ori semnul electoral al candida-
tului independent se imprimă în partea stîngă 
a patrulaterului. Acesta se prezintă organului 
electoral  odată cu documentele pentru înre-
gistrarea în calitate de concurent. În fiecare 
patrulater, în partea dreaptă, la o distantă ega-
lă de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un 
cerc cu diametrul de 15 mm, în care alegătorul 
aplică ștampila cu inscripţia „Votat”.  

Buletinele de vot se întocmesc în conformi-
tate cu Legea cu privire la funcţionarea limbi-
lor vorbite pe  teritoriul Republicii Moldova. 
În cazul efectuării concomitente a cîtorva ti-
puri de alegeri, buletinele de vot  se deose-
besc după culoare. Tirajul buletinelor de vot 
este stabilit prin hotărîre a organului electoral 
în funcție de numărul de alegători înscriși în 
listele electorale de bază. Tirajul general se 
stabilește în modul următor: la început biroul 

Alexandru Berlinschii,
șef, Direcția management alegeri

BULETINELE DE VOT
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electoral adoptă o hotărîre privind stabilirea 
tirajului pentru secția de votare respectivă, 
după aceasta transmite hotărîrea consiliului 
electoral de circumscripție care, la rîndul său, 
în baza tuturor hotărîrilor birourilor electorale 
din circumscripția respectivă, adoptă o hotărîre 
care stabilește tirajul pe circumscripție, ulterior 
o transmite Comisiei care, în baza tuturor ho-
tărîrilor consiliilor electorale, adoptă o hotărîre 
cu privire la tirajul buletinelor de vot pentru tot 
teritoriul țării. Odată stabilit tirajul, este iden-
tificată tipografia care urmează să tipărească 
buletinele de vot. De menționat că în cadrul 
alegerilor locale generale se tipăresc mai mul-
te tipuri de buletine de vot pentru 3-4 funcții 
elective (primar, consilier în consiliul local de 
nivelul I, consilier în consiliul local de nivelul 
II, primar general). Tipărirea buletinelor de vot 
se efectuează sub supravegherea membrilor 
CEC, a reprezentaților concurenților electorali 
și a reprezentaților mass-mediei.

Comisia Electorală Centrală stabilește for-
ma și elementele constitutive ale buletinului 
de vot. El cuprinde în partea de sus pe centru 
inscripția ,,BULETIN DE VOT”, sub aceasta se 
scrie tipul scrutinului și data desfășurării aces-
tuia. Distanța dintre cele 3 inscripții este de 3 
mm. La o distanță de 5 mm mai jos de data 
alegerilor, se aplică două numere: în partea 
stîngă – numărul de ordine al circumscripției 
electorale, iar în partea dreaptă – numărul 
de ordine al secției de votare.  Distanța din-
tre inscripțiile „Nr. circumscripției electorale” 
/ „Nr. secției de votare” și primul patrulater 

imprimat este de 5 mm. Fiecare patrulater 
are dimensiunile 110 mm pe 20 mm. Distanța 
dintre patrulatere este de 2,5 mm unul față 
de celălalt. Lungimea buletinului depinde de 
numărul concurenților electorali. Pentru fie-
care secție de votare se tipăresc buletine de 
vot în strictă conformitate cu hotărîrea privind 
tirajul, deoarece în buletin este tipărit numă-
rul circumscripției și numărul secției de votare 
și, respectiv, buletinul destinat unei secții de 
votare nu poate fi utilizat în altă secție. După 
finalizarea tiparului, buletinele de vot sunt îm-
pachetate separat pe secții de votare și con-
silii electorale de circumscripție. Cel mai tîrziu 
cu 3 zile înainte de ziua alegerilor, conform 
unui grafic stabilit, CEC le distribuie consili-
ilor electorale de circumscripție. Președinții 
consiliilor electorale de circumscripție, însoțiți 
de cel puțin 2 membri ai consiliului, primesc 
buletinele de vot de la sediul tipografiei. Ve-
hiculele ce asigură transportarea buletinelor 
de vot către sediile organelor electorale sunt 
escortate de către mijloace de transport ale 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Nu se admit abateri de la itinerariul stabilit, 
staționări în timpul deplasării, precum și trans-
portarea buletinelor de vot cu același vehicul 
ce asigură escorta. Consiliile electorale de cir-
cumscripţie distribuie buletinele de vot către 
birourile electorale ale secțiilor de votare în 
preziua alegerilor.
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Prin Hotărîrea nr. 55 din 1 aprilie 2016, Par-
lamentul Republicii Moldova a stabilit data 
de 30 octombrie 2016 pentru desfășurarea 
alegerii Președintelui Republicii Moldova.

Ultimul scrutin prezidenţial la care cetăţe-
nii Republicii Moldova au putut să-şi alea-
gă președintele ţării prin vot direct a fost 
organizat la 17 noiembrie 1996. Ulterior, 
urmare a modificării Constituției, această 
prerogativă a revenit organului legislativ.

La 4 martie 2016, Curtea Constituțională 
a revigorat prevederile alineatelor (1), (3) și 
(4) de la articolul 78 și ale articolului 89 din 
Constituție, în vigoare pînă la data adoptării 
Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire 
la modificarea și completarea Constituției, 
în partea ce ține de procedura de alegere 

a Președintelui Republicii Moldova prin vot 
universal, egal, direct, secret şi liber expri-
mat, inclusiv procedura de suspendare din 
funcție2.

Procedura de desemnare a candidaților 
și înregistrare a grupurilor de inițiativă pen-
tru susținerea candidaților la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova este regle-
mentată de Codul electoral în Capitolul 6 
„Desemnarea și înregistrarea candidaților” 
din Titlul II „Dispoziții comune” și Titlul IV 
„Alegerile pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova” (prevederi speciale).

În vederea corelării cadrului normativ cu 
prevederile Codului electoral, revigorate 
prin  Hotărîrea nr. 7 din 4 martie 2016 a Curții 
Constituționale, ulterior  modificate prin Le-
gea nr. 147 din 15 iulie 2016, precum și în 
temeiul art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul elec-
toral, Comisia Electorală Centrală a elabo-
rat şi a modificat mai multe acte cu caracter 
normativ menite să reglementeze procedura 
de înregistrare a grupurilor de inițiativă, mo-
dul de colectare a semnăturilor susținătorilor 
candidaților în cadrul scrutinului prezidențial 
de către grupurile de inițiativă, mecanismul 
de verificare a listelor de subscripție, precum 
şi procedura de desemnare şi înregistrare a 
candidaților la funcția de Președinte al Re-
publicii Moldova.

În acest sens, Comisia Electorală Centrală 
a aprobat, prin hotărîrea nr. 113 din 18 august 
2016, Regulamentul privind particularitățile 
de desemnare și înregistrare a candidaților la 
alegerile pentru funcția de Președinte al Re-

2  http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hota
riri&docid=558&l=ro 

Ludmila Lupașco,
șef al Aparatului  
Comisiei Electorale Centrale

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ 
ȘI CEA DE COLECTARE A SEMNĂTURILOR SUSȚINĂTORILOR 

CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOL-
DOVA ÎN CONTEXTUL ORGANIZĂRII ALEGERILOR PREZIDENȚIALE 

DIN 30 OCTOMBRIE 2016
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publicii Moldova3, care stabilește condițiile 
de desemnare a candidaților, modalitatea 
de constituire și înregistrare a grupurilor de 
inițiativă pentru susținerea candidaților, pro-
cedura de întocmire, prezentare şi verificare 
a documentelor și listelor de subscripție în 
vederea înregistrării concurenților electorali 
la alegerile prezidențiale.

În vederea asigurării aplicării uniforme a 
legislației electorale, Comisia Electorală Cen-
trală a aprobat, prin hotărîrile nr. 118 și 150 
din 18 și, respectiv, 30 august 2016, modifi-
cările şi completările la Regulamentul privind 
modul de întocmire, autentificare, prezentare 
și verificare a listelor de subscripție4, aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
2682 din 1 octombrie 2014, care stabilește 
modalitatea de întocmire şi autentificare a 
listelor de subscripție, procedura şi termenul 
de prezentare şi verificare a acestora, respon-
sabilităţile persoanelor care colectează sem-
năturile şi ale susţinătorilor candidaților în 
alegeri/inițierii referendumurilor. 

În temeiul prevederilor art. 18, 26 alin. (1) 
lit. d), 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii 
Lista partidelor şi altor organizaţii social-
politice5, în baza informației prezentate de 
3 http://www.cec.md/files/files/anexa113regula-

ment_8854466.pdf 
4 http://cec.md/files/files/Legi/tabel_regulamen-

te/Regulam_%20privind%20modul%20de%20
%C3%AEntocmire%2C%20autentificare%2C%20
prezentare%20%C8%99i%20verificare%20a%20lis-
telor%20de%20subscrip%C8%9Bie.pdf 

5  http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001

Ministerul Justiției conform situației din 24 
august 2016, care, potrivit statutelor, au 
dreptul să susțină candidați la alegerile pen-
tru funcția de Președinte al Republicii Mol-
dova din 30 octombrie 2016 (în total 45 de 
partide politice şi alte organizaţii social-po-
litice).

În condițiile art. 41 alin. (2) lit. b) din 
Codul electoral și în vederea stabilirii unor 
proceduri uniformizate de înregistrare a 
blocurilor electorale, Comisia Electorală 
Centrală a aprobat, prin hotărîrea nr. 116 
din 18 august 2016, Instrucţiunea cu privire 
la particularităţile înregistrării blocurilor 
electorale pentru alegerile prezidențiale6. La 
acest scrutin nu au fost depuse cereri de 
constituire a blocurilor electorale.

• Procedura de înregistrare a grupuri-
lor de inițiativă

Potrivit art. 103 din Codul electoral și 
pct. 22 din Programul calendaristic7, peri-
oada de depunere a documentelor în ve-
derea înregistrării grupurilor de inițiativă 
pentru susținerea candidaților la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova a început 
la 31 august și s-a încheiat la 9 septembrie 
2016.

La art. 103 alin. (1) al Codului electoral se 
stabilește că, în cazul în care iniţiativa de a 
susține candidaţi la funcţia de Preşedinte 
al Republicii Moldova vine de la cetăţeni, 
se constituie un grup de iniţiativă pentru 
susținerea candidatului din cel puţin 25 
de persoane și cel mult 100 de persoane 
cu drept de vot. Grupul de inițiativă se 
constituie în urma unei adunări la care se 
susține candidatul la funcția de Președinte al 
Republicii Moldova, se alege conducătorul 
grupului și se aprobă lista membrilor grupu-
lui de inițiativă, cu indicarea datelor de iden-

&rid=17357&l=ro 
6 http://www.cec.md/files/files/anexa116instructiu-

neablelectoraleprezidentialeaprobata_9577182.pdf 
7 http://cec.md/files/files/Alegeri_prezidentiale/

Anexa%20la%20HCEC%20119_Program%20calen-
daristic.pdf 

Buletin_informativ_cec_nr_16_v2_2017.indd   17 6/29/17   16:23



BULETIN INFORMATIV NR. 16 18

titate ale acestora. Grupul de iniţiativă poate 
susține doar un singur candidat la funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova. Membrii 
unui grup de iniţiativă nu pot fi în acelaşi 
timp membri ai altui grup de iniţiativă. În ca-
zul partidelor politice și blocurilor electorale, 
grupul de inițiativă se constituie în aceleași 
condiții.

Notă! Anterior, potrivit legislației electorale, 
era stabilită doar condiția de componență mi-
nimă a unui grup de inițiativă – 25 de persoane 
cu drept de vot, numărul maxim al membrilor 
grupului de inițiativă nefiind plafonat. Astfel, 
la ultimele alegeri prezidențiale organizate la 
17 noiembrie 1996, componența numerică a 
grupurilor de inițiativă înregistrate a fost de la 
minim 25 membri și pînă la 3844 de persoane. 

Totodată, este de menționat faptul că gru-
purile de inițiativă se constituiau doar în cazul în 
care inițiativa de a propune candidați la funcția 
de Președinte al Republicii Moldova era îna-
intată de către cetățeni. În cazul candidaților 
propuși de partidele politice și blocurile elec-
torale, grupurile de inițiativă nu se constituiau, 
acestea fiind impuse doar asupra prezentării 
semnăturilor a  cel puţin 20 de mii de alegă-
tori din cel puţin  1/3  din raioane şi munici-
pii (nu mai puţin de 1000 de semnături din 
fiecare raion/municipiu). Colectarea  de  sem-
nături  pentru susținerea  candidaților  la 
funcția  de Președinte al Republicii Moldova 
propuşi de partide şi  alte organizații social-po-
litice şi blocuri electorale se efectua de către 
membrii acestora, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 833-XIII din 16 mai 1996 privind 
alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Repu-
blicii Moldova (abrogată la 08.12.1997)*.

Prin hotărîrea nr. 122 din 23 august 2016, 
CEC a stabilit locul şi timpul primirii docu-
mentelor necesare pentru înregistrarea gru-
purilor de inițiativă și a candidaților la funcția 
de Președinte al Republicii Moldova8.

În scopul recepționării și verificării do-
cumentelor prezentate pentru înregistrarea 
grupurilor de inițiativă și candidaților, prin 
dispoziția președintelui CEC nr. 29-a din 30 
august 2016, a fost constituită o comisie for-

8 http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001
&rid=17283&l=ro

mată din 9 grupuri de lucru în componența 
cărora au fost incluși funcționari ai Aparatului 
Comisiei, fiecare grup fiind condus, respec-
tiv, de cîte un membru al Comisiei Electorale 
Centrale9. 

Potrivit pct. 12 din Regulamentul privind 
particularitățile de desemnare și înregistra-
re a candidaților la alegerile pentru funcția 
de Președinte al Republicii Moldova, pentru 
înregistrarea grupului de inițiativă, candida-
tul depune la Comisie demersul (cererea de 
înregistrare) în formă scrisă10 cu următoarele 
acte anexate:

 

a) procesul-verbal al ședinței adună-
rii cetățenilor/organului central al 
solicitanților colectivi privind susținerea/
desemnarea candidatului la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova;

9 http://www.cec.md/f i les/ f i les/dispozi t ia29-
a_8141581.pdf 

10 Conform modelului din anexa nr. 3 la Regulamentul 
privind particularitățile de desemnare și înregistrare a 
candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte 
al Republicii Moldova, aprobat prin HCEC nr. 113 din 
18 august 2016.* http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=

doc&lang=1&id=310910 
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b) lista, în original și în copie, a cetățenilor 
care au participat la adunarea de con-
stituire a grupului de inițiativă /a mem-
brilor organului central al solicitanților 
colectivi care, potrivit statutelor lor, au 
competența de a desemna candidatul 
la funcția de Președinte al Republicii 
Moldova. Lista prezentată va conține 
numele, prenumele și semnăturile 
participanților;

c) lista membrilor grupului de inițiativă, în 
limba de stat, inclusiv versiunea elec-
tronică a listei care nu conține rubrica 
„Semnătura”;

d) declarația candidatului privind consim-
țămîntul său de a fi susținut în calitate de 
candidat la funcția de Președinte al Re-
publicii Moldova, conținînd şi declarația 
pe propria răspundere privind întruni-
rea condițiilor constituționale referitoa-
re la domicilierea pe teritoriul Republicii 
Moldova și posedarea limbii de stat11; 

e) copia de pe actul de identitate al can-
didatului, cu fișa de însoțire (ambele 
părţi – recto şi verso);

f) demersul în formă scrisă al conducăto-
rului grupului de inițiativă privind de-
semnarea persoanei responsabile de 
finanțele activității grupului de inițiativă 
(trezorierul), după caz;

g) statutul şi certificatul de înregistrare la 
Ministerul Justiției (originalul şi copia), 
în cazul partidelor și altor organizații 
social-politice. 

11  Conform modelului din anexa nr. 4 la Regulamentul 
citat.

În vederea asigurării respectării condițiilor 
speciale pentru candidații la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova, stabilite de 
art. 99 din Codul electoral, candidații au de-
pus, odată cu setul de documente pentru în-
registrarea grupurilor de inițiativă, declarația 
pe propria răspundere privind întrunirea 
condițiilor constituționale de a candida:
	condiția referitoare la vîrstă (candidatul 

trebuie să fi împlinit, pînă în ziua 
alegerilor, vîrsta de 40 de ani), 

	condiția privind domicilierea (a locuit 
și/sau locuiește permanent pe teritoriul 
Republicii Moldova nu mai puțin de 10 
ani) și,

	condiția de a poseda limba de stat. 
În termenul stabilit pentru depunerea do-

cumentelor în vederea înregistrării grupuri-
lor de inițiativă, Comisia Electorală Centrală 
a recepționat cereri de înregistrare din par-
tea a 24 de solicitanți. Numele, prenumele 
solicitanților, subiecții care i-au desemnat, 
datele despre conducătorii grupurilor de 
inițiativă, precum și alte date relevante au 
fost reflectate în Raportul cu privire la rezul-
tatele alegerilor pentru funcția de Președinte 
al Republicii Moldova din 30 octombrie 
2016, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 572 din 
18 noiembrie 201612.

Toți cei 24 de candidați au scris perso-
nal, la sediul CEC, declarația pe propria 
răspundere privind întrunirea condițiilor 
constituționale, ulterior acestea au fost pla-
sate pe pagina web oficială a Comisiei13.

În calitate de membri ai grupurilor de 
inițiativă pentru colectarea semnăturilor în 
vederea susținerii candidaților la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova, au fost în-
registrate în total 1528 de persoane. 

În cadrul acestor 24 grupuri de inițiativă 
înregistrate, 10 candidați au fost desemnați 
de partide și alte organizații social-politi-
12 http://www.cec.md/files/files/raportalegeripreziden-

tialefinalll_7447937.pdf, pag. 8-9 
13 http://www.cec.md/index.

php?pag=page&id=1891&l=ro 
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ce, iar 14 candidați de către cetățeni. În trei 
cazuri, candidații desemnați au fost aleși 
în calitate de conducători ai grupurilor de 
inițiativă. Sub aspectul repartiției pe sexe, 
din cei 24 de candidați desemnați, 7 sînt 
femei și 17 bărbați, iar grupurile de inițiativă 
au fost conduse de două femei și 22 bărbați. 

Din cele 24 grupuri de inițiativă înregistra-
te, doar 16 au prezentat spre verificare listele 
de subscripție cu semnături ale susținătorilor 
candidaților pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova. Sub aspectul repartiției 
pe sexe, au depus documentele pentru a fi 
înregistrați în calitate de concurenți electo-
rali 10 bărbați și 6 femei, din totalul de 16 
candidați.

• Procedura de verificare a liste-
lor de subscripție și înregistrarea 
candidaților la funcția de Președinte 
al Republicii Moldova  

Potrivit pct. 2 din hotărîrea Comisiei nr. 
122 din 23 august 2016,  primirea docu-
mentelor, depuse de solicitanţi în vederea 
înregistrării în calitate de candidaţi la func-
ţia de Președinte al Republicii Moldova, s-a 
efectuat după încheierea activității grupu-
lui de inițiativă de colectare a semnături-
lor și pînă la data de 29 septembrie 2016. 
Recepționarea și examinarea documentelor 
au fost asigurate de către aceeași comisie 
instituită prin dispoziția președintelui CEC 
nr. 29-a din 30 august 2016, corespunzător 
repartizării către cele 9 grupuri de lucru din 
componența acesteia.

În termenul stabilit și în conformitate 
cu prevederile Capitolului IV „Depunerea 
documentelor pentru înregistrare în calitate 
de concurenți electorali” din Regulamentul 
privind particularitățile de desemnare și în-
registrare a candidaților la alegerile pentru 
funcția de Președinte al Republicii Moldova, 
Capitolului 6 „Desemnarea şi înregistra-
rea candidaţilor” și articolelor 99-102 din 
Codul electoral, au fost depuse la Comisie 
16 dosare pentru înregistrarea candida-
ţilor la funcţia de Președinte al Republicii 
Moldova, dintre care 9 dosare din partea 
candidaților susținuți de partide și alte 
organizaţii social-politice și 7 dosare din 
partea candidaților desemnați de adunări 
ale cetățenilor.

 

Astfel, fiecare pretendent la funcția de 
Președinte al Republicii Moldova urma 
să prezinte Comisiei Electorale Centrale, 
spre verificare și înregistrare în calitate de 
concurent electoral, demersul (cererea de 
înregistrare)14 în formă scrisă cu următoarele 
acte anexate:
a) listele de subscripție numerotare și siste-

matizare cu respectarea prevederilor art. 
102 din Codul electoral;

b) datele biografice ale candidatului; 
c) declaraţia candidatului privind consim-

ţămîntul său de a candida la alegerile 
pentru funcţia de Președinte al Republicii 

14  Conform modelului din anexa nr. 6 la Regulamentul 
privind particularitățile de desemnare și înregistrare a 
candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte 
al Republicii Moldova, aprobat prin HCEC nr. 113 din 
18 august 2016.
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Moldova, conţinînd şi declaraţia pe pro-
pria răspundere despre lipsa interdicţiilor 
legale/judecătoreşti de a candida; 

d) declaraţia candidatului privind averea 
imobiliară și mobilă, depunerile banca-
re, hîrtiile de valoare, sumele primite ca 
moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani 
precedenţi anului în care se efectuează 
alegerile, precum şi sursele acestor veni-
turi, inclusiv veniturile din fondurile de in-
vestiţii, sub formă de dobîndă, din darea 
în arendă a proprietăţii etc.; 

e) certificatul de sănătate al candidatului 
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii 
Moldova, eliberat de instituţia medicală 
la care acesta se află în evidenţă;

f) declaraţia despre suspendarea, pe dura-
ta campaniei electorale, a funcţiilor ocu-
pate anterior – pentru persoanele care 
cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Co-
dul electoral; 

g) la dorința candidatului, simbolul electoral 
în variantă electronică şi pe hîrtie;

h) copia de pe actul de identitate al candi-
datului, cu fişa de însoţire (ambele părţi 
– recto şi verso).
Declaraţiile candidaților privind averea 

imobiliară și mobilă, depunerile bancare, 
hîrtiile de valoare, sumele primite ca moşte-
nire şi veniturile pentru perioada 1 ianuarie 
2014 – 31 decembrie 2015, precum şi sur-
sele acestor venituri, inclusiv veniturile din 
fondurile de investiţii, sub formă de dob-
îndă, din darea în arendă a proprietăţii au 
fost depuse de toți pretendenții la funcția 
de Președinte al Republicii Moldova, fiind 
plasate pentru informare pe pagina web a 
Comisiei15.

Cît privește declarațiile de suspendare, 
pe durata campaniei electorale, a funcţiilor 
ocupate anterior – pentru persoanele care 
cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, potrivit documentelor prezentate, 
15 http://www.cec.md/index.

php?pag=page&id=1894&l=ro 

niciunul dintre candidați nu deținea la mo-
mentul depunerii dosarului funcții care să 
cadă sub incidența acestor prevederi legale 
și declarații în acest sens nu au fost depuse. 

Referitor la condițiile de întocmire a liste-
lor de subscripție, potrivit art. 102 alin. (1) 
din Codul electoral, pentru a fi înregistraţi 
de Comisia Electorală Centrală, toți candi-
daţii la funcţia de Preşedinte al Republicii 
Moldova depun liste de subscripţie, care 
conţin semnăturile a cel puţin 15000 și nu 
mai mult de 25000 de alegători din cel pu-
ţin jumătate din numărul unităţilor adminis-
trativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii 
Moldova. Se consideră conforme cu alin. (1) 
al articolului citat unităţile administrativ-teri-
toriale de nivelul doi ale Republicii Moldova 
în care au fost colectate nu mai puţin de 600 
de semnături.

Procedura de examinare a documentelor 
și de verificare a listelor de subscripție pre-
zentate de candidații la funcția de Președinte 
al Republicii Moldova s-a desfășurat în con-
formitate cu cerințele stabilite de Regula-
mentul privind modul de întocmire, auten-
tificare, prezentare şi verificare a listelor de 
subscripție, aprobat de Comisia Electorală 
Centrală prin hotărîrea nr. 2682 din 1 oc-
tombrie 2014, cu modificările ulterioare, și 
de Regulamentul privind particularitățile de 
desemnare și înregistrare a candidaților la 
alegerile pentru funcția de Președinte al Re-
publicii Moldova, precum și în corespundere 
cu art. 43, 44, 101 și 102 din Codul electoral.

Datele stabilite la etapa de recepționare 
și verificare cantitativă a numărului de lis-
te de subscripție, prezentate de candidații 
la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 
2016, au fost reflectate în Raportul cu pri-
vire la rezultatele alegerilor pentru funcția 
de Președinte al Republicii Moldova din 30 
octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea CEC 
nr. 572 din 18 noiembrie 201616.
16 http://www.cec.md/files/files/raportalegeripreziden-

tialefinalll_7447937.pdf, pag. 11-12 
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În urma examinării documentelor și 
verificării autenticității datelor din listele 
de subscripție prezentate de cei 16 
candidați pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova, Comisia Electorală Cen-
trală a înregistrat în calitate de concurenți 
electorali 12 candidați.

În conformitate cu prevederile art. 102 
alin. (4) din Codul electoral, dacă la veri-
ficare se constată că nu este prezentat nu-
mărul necesar de semnături sau, în urma ex-
cluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor 
s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la 
alin. (1) și alin. (2) ale aceluiași articol, candi-
datul nu este înregistrat, fiindu-i comunicată 
hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore 
de la adoptare.

Listele de subscripție prezentate de pa-
tru pretendenți la funcția de Președinte al 
Republicii Moldova nu au întrunit cerințele 
minime stabilite de legislația electorală - nu 
mai puțin 600 de semnături din cel puțin ju-
mătate din numărul unităților administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, în consecință 
fiind respinse cererile de înregistrare în ca-
litate de concurenți electorali la alegerile 
prezidențiale din 30 octombrie 2016.

Ținem să menționăm că doi din cei patru 
pretendenți la funcția de Președinte al Re-
publicii Moldova au contestat în instanța de 
judecată hotărîrile Comisiei privind respin-
gerea cererilor de înregistrare în calitate de 
concurenți electorali la alegerile prezidențiale 

din 30 octombrie 2016, acțiunile cărora au 
fost respinse ca fiind neîntemeiate. 

În același timp, verificarea calitativă a lis-
telor de subscripție a permis identificarea și 
sistematizarea erorilor de natură să atragă 
declararea listelor drept nule și neavenite 
sau a semnăturilor  drept nevalabile și neau-
tentice, aceste erori fiind următoarele: 
	 liste întocmite cu încălcarea prevederilor 

art. 42 alin. (4) din Codul electoral și, 
respectiv, ale pct. 21 din Regulamentul 
privind modul de întocmire, autentificare, 
prezentare și verificare a listelor de 
subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC 
nr. 2682 din 1 octombrie 2014 (datele 
susținătorilor din lista de subscripție 
completate de o singură persoană);

	domiciliul semnatarului era într-o altă 
localitate decît cea pe teritoriul căreia au 
fost colectate semnăturile; 

	date de identitate greșite/neveridice 
(datele personale ale posesorului actului 
de identitate indicat nu corespundeau 
cu cele înscrise în listă, era indicat un 
alt domiciliu decît cel înregistrat sau era 
indicat domiciliul în loc de reședință 
în condițiile în care susținătorul are și 
domiciliu, și reședința valabilă);

	înscrisuri și semnături identice ale aceleiași 
persoane aplicate în mai multe liste de 
subscripție, precum și semnături care 
nu corespund pct. 8 din Regulamentul 
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privind modul de întocmire, autentificare, 
prezentare și verificare a listelor de 
subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC 
nr. 2682 din 1 octombrie 2014 (pentru 
susținerea mai multor candidați);

	semnături ale persoanelor care nu au 
împlinit vîrsta de 18 ani la data semnării 
listei de subscripție;

	data semnării în lista de subscripție nu 
coincide cu perioada în care au fost 
colectate;

	liste care nu au fost autentificate prin 
ștampila autorității publice locale 
pe teritoriul căreia au fost colectate 
semnăturile susținătorilor candidatului;

	persoane decedate incluse în liste de 
către membrii grupului de inițiativă etc.

• Concluzii și recomandări:
La etapa de colectare a semnăturilor în lis-

tele de subscripție, unii candidați desemnați 
la funcția de Președinte al Republicii Moldo-
va au invocat dificultăți în procesul de au-
tentificare a listelor de subscripție de către 
autoritățile publice locale (în continuare - 
APL), și anume refuzul acestora de a autenti-
fica listele, tergiversarea procesului de verifi-
care și autentificare a listelor de subscripție, în 
linii generale fiind contestate inacțiunile APL. 

 Printre recomandările propuse de Promo-
Lex în Raportul final al MOA se regăsește și 
cea privind excluderea necesității autentifi-
cării listelor de subscripție de către APL în 
cazul scrutinelor naționale. Experiența scru-
tinului prezidențial din 30 octombrie 2016 și 
implementarea cu succes a aplicației „Liste 
de subscripție” de către Comisia Electora-
lă Centrală permit de a include și a promo-
va în lista amendărilor legislației electorale 
a normei privind excluderea atribuției APL 
de a autentifica listele de subscripție pen-
tru susținerea candidaților în cazul alegerilor 
prezidențiale și parlamentare, precum și a 
referendumurilor republicane.  

La acest subiect este de menționat și se-
sizarea din 21 septembrie 2016 adresată 
Curții Constituționale de către deputatul 
Valeriu Ghileţchi, prin care acesta a solicitat 
controlul constituționalității mai multor pre-
vederi din Codul electoral nr. 1381-XIII  din  
21 noiembrie 1997, după cum urmează:

- sintagmele „în prezenţa conducătoru-
lui autorităţii administraţiei publice locale 
pe al cărei teritoriu s-au colectat semnături-
le” şi „lista de subscripţie se autentifică prin 
aplicarea, pe fiecare foaie, a ştampilei auto-
rităţii administraţiei publice locale respecti-
ve” din alin. (6) al articolului 42;

- sintagma „din cel puţin jumătate din nu-
mărul unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul doi ale Republicii Moldova” din alin. 
(1) şi alin. (2) al articolului 102; 

- sintagma „listele care nu au fost auten-
tificate prin aplicarea ştampilei autorităţii 
administrației publice locale respective” din 
alin. (3) al articolului 156.

 Prin decizia nr. 63 din 26 septembrie 
2016, Curtea Constituțională a declarat in-
admisibilă această sesizare. 

O altă problemă abordată de candidații 
desemnați în cadrul alegerilor prezidențiale 
s-a referit la cerințele „excesive” privind 
numărul semnăturilor pe care trebuie să le 
colecteze pentru a putea fi înregistrați în ca-
litate de concurenți electorali (art. 102 din 
Codul electoral). Potrivit candidaților numă-
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rul de 15000 semnături este prea mare, la 
fel și cerința de reprezentare din cel puțin 
jumătate de unități administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea. 

Potrivit Codului de bune practici în mate-
rie electorală, adoptat de Comisia Europea-
nă pentru Democraţie prin Drept în cadrul 
celei de-a 52 Reuniuni Plenare (Veneţia, 18-
19 octombrie 2002), propunerea candidaţi-
lor independenţi sau a listelor de candidaţi 
poate fi condiţionată de colectarea unui nu-
măr minim de semnături. Legea nu trebuie 
să impună colectarea semnăturilor a mai 
mult de un 1% de alegători din circumscrip-
ţia respectivă.

Această poziție a fost menționată și în Opi-
nia comună asupra proiectului de lege pen-
tru amendarea Codului electoral în partea 
ce ține de revigorarea prevederilor privind 
organizarea scrutinului prezidențial, adopta-
tă de Consiliul pentru Alegeri Democratice 
în cadrul celei de-a 55 sesiuni (Veneţia, 9 iu-
nie 2016) și de Comisia de la Veneția la cea 
de-a 107 Reuniune Plenară (Veneţia, 10-11 
iunie 2016), potrivit căreia cerința minimă de 
15000 de semnături necesare pentru înregis-
trarea candidaților la alegerile prezidențiale 
reprezintă mai puțin de 1% din numărul ale-
gătorilor înscriși în Registrul de stat al ale-
gătorilor. Totodată, se menționează că aces-
te cerințe sînt mai ușor de realizat de către 
candidații desemnați de partidele politice, 
decît pentru cei independenți.

Cerințele numerice privind colectarea 
semnăturilor în vederea susținerii candidatu-
rii pentru funcția de Președinte al Republi-
cii Moldova trebuie păstrate pornind de la 
importanța funcției elective, însă pot fi revă-
zute prin prisma micșorării sub aspect canti-
tativ sau al majorării perioadei de colectare 
a semnăturilor, inclusiv de înregistrare a gru-
purilor  de inițiativă.

Potrivit Raportului final al Misiunii de 
observare a alegerilor pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din 30 
octombrie 2016, prezentat de Promo-Lex 
(în continuare – MOA Promo-Lex)17, se re-
comandă simplificarea cerințelor față de 
completarea listei membrilor grupului de 
inițiativă, fără a se specifica care au fost 
dificultățile întîmpinate de grupuri la această 
etapă. Cerințele obligatorii stabilite pentru 
completarea și prezentarea listei membri-
lor grupului de inițiativă (nume, prenume, 
anul nașterii, numărul de identificare de stat, 
domiciliul) au fost dictate de termenele re-
strînse prevăzute de Codul electoral pentru 
verificarea acestora. Conformitatea docu-
mentelor și exactitatea datelor prezentate 
de grupurile de inițiativă la etapa stabilită 
pentru depunerea demersurilor de înregis-
trare a acestora au influențat operativitatea 
procesului de verificare și prezentarea rezul-
tatelor verificării prin adoptarea hotărîrilor 
de înregistrare. Mai mult, Comisia a asigu-
rat eliberarea legitimațiilor membrilor gru-
pului de inițiativă și a listelor de subscripție 
imediat după înregistrarea acestora datorită 
cerințelor stabilite pentru prezentarea docu-
mentelor la etapa de înaintare a cererii de 
înregistrare a grupurilor de inițiativă. Ca re-
zultat, grupurile de inițiativă înregistrate au 
putut demara imediat procesul de colectare 
a semnăturilor în vederea susținerii candida-
tului desemnat. 

În cadrul Raportului final al MOA Promo-
Lex, a fost înaintată recomandarea privind 
introducerea sancțiunilor pentru colectarea 
semnăturilor de către persoane neautoriza-
te. Problema sesizată în raport a fost anali-
zată și de către Comisia Electorală Centrală 
în cadrul activității de verificare a datelor din 
listele de subscripție prezentate pentru înre-
gistrarea concurenților electorali la alegerile 
prezidențiale. Astfel, în cazul constatării aba-
terilor de la procedura de colectare a semnă-
turilor, în calitate de sancțiune putea fi apli-
17  https://promolex.md/wp-content/uploads/2017/01/

raport-electoral-final_RO_2016.pdf 
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cată excluderea semnăturilor nevalabile și 
neautentice. Consecințele sancțiunilor apli-
cate le suportau candidații desemnați care 
în mare parte nu aveau careva contribuții la 
săvîrșirea neregulilor. Totodată, sancțiunea 
privind excluderea semnăturilor nu este în 
măsură să prevină comiterea ulterioară a 
abaterilor în procesul de colectare a sem-
năturilor. În acest sens, propunerea este ca 
sancțiunile să fie aplicate direct subiecților 
care se fac vinovați de încălcări la etapa de 
colectare a semnăturilor  (susținători, colec-
tori, persoane neautorizate).

Totodată, în cadrul desfășurării activităților 
de analiză post-electorală, subiecții implicați 
fie în procesul de colectare a semnături-
lor susținătorilor candidaților, fie în cel de 
recepționare și verificare a datelor semna-
tarilor în listele de subscripție, fie în cel de 
monitorizare a colectării semnăturilor, au 
fost formulate mai multe concluzii și reco-
mandări, printre care:

- stabilirea mai detaliată a drepturilor, 
obligațiilor și responsabilitățile 
membrilor grupurilor de inițiativă. 

- reglementarea restricțiilor și 
incompatibilităților în cazul deținerii 
calității de membru al grupului de 
inițiativă;

- stabilirea răspunderii juridice, inclusiv 
celei contravenționale, pentru 
încălcarea prevederilor ce țin de 
procedura de colectare a semnăturilor, 
atît de către susținători, cît și de 
colectorii semnăturilor;

- revizuirea formularului listei de 
subscripție prin simplificarea acestuia 
(reducerea datelor înscrise despre 
candidați, înlocuirea seriei și numărului 
actului de identitate al susținătorului 
prin înscrierea numărului de identificare 
de stat - IDNP);

- reglementarea exhaustivă a informației 
care se introduce la rubrica „Domiciliul 

susținătorului” din lista de subscripție în 
cazul în care susținătorul are înregistrare 
la domiciliu și la reședință valabilă;

- excluderea responsabilității autorităților 
publice locale de a autentifica listele 
de subscripție;

- excluderea restricțiilor privind 
susținerea mai multor candidați în 
alegeri.
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La alegerile generale locale din 2015 și 
alegerile prezidențiale din 2016, Comisia 
Electorală Centrală (CEC) a prezentat în timp 
real date despre prezența la vot a cetățenilor 
din țară și din afara țării, de asemenea a ofe-
rit rezultatele preliminare ale alegerilor la 
scurt timp după închiderea secțiilor de vo-
tare. Aceasta a fost posibil grație Sistemului 
Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” 
- un sistem IT performant, care permite Co-
misiei Electorale Centrale să colecteze elec-
tronic, în timp real, toate rezultatele votării, 
precum şi procesele-verbale ale birourilor 
electorale şi să anunţe rezultatele prelimina-
re ale scrutinului în cel mult 3 ore. 

Sistemul Informațional Automatizat de 
Stat „Alegeri”, cunoscut mai bine cu denu-

mirea abreviată SIASA sau versiunea în limba 
engleză SAISE, a fost dezvoltat cu sprijinul 
Programului pentru Democraţie, implemen-
tat de PNUD, cu suportul financiar oferit de 
Guvernul Suediei şi al Norvegiei. Acest sis-
tem informațional este unic în regiune, fiind 
identificat de ţările din vecinătate drept un 
exemplu remarcabil pentru sporirea calităţii 
şi transparenţei în gestionarea alegerilor.

Pe lângă prezentarea on-line a rezultate-
lor preliminare, SIASA beneficiază și de alte 
avantaje importante: 

• excluderea posibilităţii de a vota 
dublu;

• eliminarea duplicărilor în listele 
electorale;

• reducerea numărului de alegători de 
pe listele suplimentare;

• afişarea permanentă, în timp real, a 
prezenţei la vot a alegătorilor din ţară şi 
de peste hotare;

• reducerea la minim a erorilor legate 
de factorul uman.
Pentru prima dată CEC a utilizat SIASA în 

timpul alegerilor parlamentare desfăşurate 
în luna noiembrie 2014. Din cauza suprasoli-
citării sistemului, acesta a cedat peste 2 ore 
după lansare. 

Diana Zaharia, coordonatoare  

de proiecte, Programul pentru  
Democraţie, PNUD Moldova

UN SISTEM INFORMAȚIONAL PERFORMANT ADUCE  
TRANSPARENŢĂ ŞI CREDIBILITATE ÎN ALEGERILE  

DIN REPUBLICA MOLDOVA
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SIASA este nucleul mai multor aplicaţii 
informatice care asigură precizia datelor şi 
promovează transparenţa în alegeri. Actual-
mente SIASA este transformat într-un sistem 
interoperabil cu alte registre informaţionale 
de stat.

Totuşi, experienţa în cauză nu a pus ca-
păt tentativelor în acest sens. Dimpotrivă, 
atât CEC, cât şi partenerii de dezvoltare au 
identificat paşii concreţi care au transformat 
acest aparent eşec într-o finalitate de succes:
• a fost dezvoltată şi implementată o 

arhitectură de sistem absolut nouă;
• au fost desfăşurate teste de performanță 

și stabilitate;
• unele aplicaţii SIASA au fost reproiectate, 

iar altele noi au fost elaborate.*
La alegerile generale locale din anul 2015, 

sistemul a funcţionat impecabil. La alegerile 
prezidenţiale din 2016, aşteptările au fost 
depăşite: în premieră, datele despre pre-
zenţa la vot a cetăţenilor din ţară şi de peste 
hotare au fost disponibile în timp real. Au 
fost puse la dispoziţie rezultatele preliminare 
în detaliu: profilul alegătorilor (genul, vârsta, 
procentul prezenţei la vot în fiecare locali-
tate), profilul concurenţilor electorali (genul, 
vârsta, procentul total de voturi acumulate în 
favoarea fiecărui candidat, procentul de vo-
turi acumulate în favoarea fiecărui candidat 
per localitate). Aceste date statistice au fost 
transmise masiv de majoritatea posturilor TV 
în ziua alegerilor. De asemenea, datele s-au 

bucurat de o mare apreciere din partea cen-
trelor de sondaj, analiză și cercetare, fiind 
utilizate ulterior pentru studii comparative. 

„Am remarcat un sistem electronic pentru 
gestionarea alegerilor care a funcţionat foar-
te bine, fără incidente, atât în capitala ţării, 
cât şi în celelalte localităţi urbane şi rurale”, 
a menţionat Siegfried Mureșan, membru al 
Parlamentului European. 

„Aş vrea să mă refer în mod special la 
buna performanţă a Sistemul Informațional 
Automatizat de Stat „Alegeri”. Acesta este 
un succes de anvergură pentru sistemului 
electoral din Republica Moldova. Este ex-
trem de important de obţinut rapid rezul-
tatele alegerilor. Rezultatele votării sunt ex-
pediate direct către CEC, fiind excluse orice 
alte mijloace”, a menţionat Alexander Kinev, 
membru al Misiunii de observare a Adunării 
parlamentare CSI. 

Noi, cei de la PNUD Moldova, suntem 
mândri pentru contribuţia adusă ce a poziţi-
onat CEC a Republicii Moldova printre liderii 
de talie internațională în dezvoltarea şi utili-
zarea instrumentelor TI pentru gestionarea 
alegerilor. 

În prezent, ţările vecine îşi exprimă in-
teresul de a învăţa din experienţa Repu-
blicii Moldova, grație faptului că acest sis-
tem informațional este unul dintre puţinele 
exemple similare utilizate pe plan internaţi-
onal. 

*https://www.youtube.com 
watch?v=lWQafBBmayc EMBED
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Procesul electoral prezintă în sine un set 
complex de acțiuni, iar organele de manage-
ment electoral întâmpină nenumărate riscuri 
în activitatea lor. Aceste riscuri pot fi legate 
de aspectele juridice, sociale, politice, tehni-
ce, operaționale, de securitate etc. În cazul 
în care riscurile se realizează, consecințele 
pot fi devastatoare, atât pentru democrațiile 
în tranziție, cât și pentru democrațiile matu-
re. Conflictele electorale constituie un pe-
ricol enorm pentru consolidarea instituțiilor 
democratice și pentru legitimitatea procesu-
lui electoral și a organelor alese. 

În prezent, riscurile electorale se transfor-
mă în realități violente și intimidatoare, unde 
conflictele sunt utilizate ca tactici electora-
le pentru a influența rezultatele procesu-
lui electoral. Tocmai din acest motiv, teoria 
electorală actuală impune o nouă abordare, 
cu funcție de prevenire, administrare și me-
diere a conflictelor electorale. 

Practica a demonstrat necesitatea 
instituționalizării managementului riscului 
electoral, această funcție devenind foarte 
importantă în cadrul tuturor proceselor elec-
torale la nivel mondial. Anual sunt alocate 
resurse semnificative pentru a conștientiza 
potențialele riscuri și a minimiza expunerea 
la ele. Pentru a fi eficient, e necesar ca ma-
nagementul riscului electoral să fie realizat 
pe tot parcursul ciclului electoral, ca parte 
componentă a managementului electoral, și 
să se aplice la toate etapele acestuia: plani-
ficare, organizare, administrare, totalizare și 
reformare. 

Managementul riscului electoral poate fi 
definit drept un proces ce implică un efort 
sistematic în scopul identificării, înțelegerii 
și evaluării riscurilor care pot afecta integri-
tatea proceselor electorale, urmat de între-
prinderea coordonată, informată și oportu-
nă a unor acțiuni de prevenire și atenuare a 
eventualelor riscuri.

Pe parcursul anilor, numeroase instituții și 
experți au lucrat asupra metodologiilor de 
identificare și atenuare a riscurilor electora-
le. Acestea sunt clasificate după diferite cri-
terii ce permit identificarea mult mai ușoară 
a mijloacelor de reducere a riscurilor. Mai jos 
vom prezenta cele mai cunoscute și utilizate 
metodologii de management al riscurilor de 
către organele de management electoral.

Un instrument utilizat de către organele 
de administrare a alegerilor sunt standardele 
internaționale de securitate și management 
al riscului. Organizația Internațională de Stan-
dardizare (ISO), confederație internațională 
de stabilire a standardelor și normelor în 
diferite domenii, pune la dispoziție o gamă 
largă de standarde internaționale, printre 
care standarde de management al riscului 
(ISO 31000), standarde pentru securitatea 

Victor Pruteanu,
specialist coordonator metodist, 
Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral pe lîngă 
Comisia Electorală Centrală

CATEGORII DE RISCURI ÎN PROCESUL ELECTORAL
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informației (ISO 27001) și altele. Acestea re-
prezintă reguli, linii directoare și caracteristici 
pentru activități sau rezultatele lor, cu scopul 
de a se obține gradul optim de ordine într-
un anumit context. Este evident că aceste 
standarde nu sunt centrate asupra procesul 
electoral exclusiv, necesară fiind ajustarea la 
acest proces, fapt ce implică mai mult efort 
din partea utilizatorilor.

Una dintre metodologii centrată pe pro-
cesul electoral a fost elaborată în 2009 de 
către Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) - „Alegerile și Preveni-
rea Conflictelor. Ghid pentru analiză, plani-
ficare și programare”118. Aceasta abordează 
pe larg riscurile electorale, identificate de 
către experții PNUD în funcție de gradul de 
democratizare a fiecărui stat în parte. Abor-
darea respectivă ia în considerare contextul 
democratizării, dinamica sistemului electo-
ral și dinamica conflictelor electorale speci-
fice. Ghidul identifică trei trepte de demo-
cratizare a statelor:

- State în tranziție, statele cu regim 
autoritar sau uni-partid;

- Democrații consolidate, statele care au 
depășit regimul politic fragil și nesigur;

- Societăți post-conflict.
Dinamica sistemului electoral și cea a 

conflictelor electorale reflectă structura 
circumscripțiilor, sistemul electoral, formula 
de calcul, structura partidelor politice, cam-
paniile electorale etc.

Metodologia PNUD identifică mizele poli-
tice și economice, intenția de a învinge și sti-
mulentele pro-violență drept cauze primare 
ale vulnerabilităților în domeniul electoral.

În 2010, Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID)19 a elaborat un ghid 
18 ELECTIONS and CONFLICT PREVENTION. A Guide 

to Analysis, Planning and Programming. – Democratic 
Governance Group Bureau for Development Policy.  
http://content-ext.undp.org/aplaws_publicati-
ons/2431678/Elections-Conflict-Prevention.pdf

19  Electoral Security Framework: Technical Guidance 
Handbook for Democracy and Governance Officers 

pentru democrație destinat funcționarilor 
guvernamentali (Electoral Security Fra-
mework: Technical Guidance Handbook for 
Democracy and Governance Officers), în 
care factorii de risc electoral se împart în trei 
grupuri:

- Conflicte istorice, care pot zdruncina 
întregul context în care se desfășoară 
alegerile;

- Factori de structură, adică riscurile care 
există în afara contextului alegerilor, dar 
creează condiții pentru manifestarea 
violenței electorale (de ex.: securitatea 
națională/ internațională, situația 
politică, factorii sociali etc.);

- Factori specifici electorali, adică riscurile 
din interiorul sistemului electoral direct 
legate de actorii procesului electoral 
(de ex.: evenimente electorale, practici 
electorale, materiale electorale, sistem 
electoral, boicot, dezinformare etc.).

În baza celor expuse mai sus, constatăm 
că metodologia USAID abordează riscurile 
electorale într-o manieră asemănătoare celei 
elaborate de către experții PNUD – un spațiu 
de manevră larg în cadrul căruia utilizatorii 
pot activa în dependență de circumstanțele 
și realitățile fiecărui stat în parte.

Institutul Internațional pentru Democrație 
și Asistență Electorală (IDEA International)20 
a propus un instrument de management 
al riscurilor electorale axat pe identificarea 
riscurilor, gradului de risc și prevenirea lor. 
Abordarea IDEA International este una dife-
rită, prezentând, din start, un șir de factori 
de risc posibili. Astfel, utilizatorii pot trece 
peste etapa de identificare a riscurilor, ope-
rând cu cele prestabilite, iar ulterior având 
posibilitatea de a identifica noi factori de 
risc. Software-ul elaborat de către IDEA In-
ternational ajută utilizatorii să-și dezvolte ca-
https://www.usaid.gov/sites/default/files/

documents/1866/1-Electoral-Security-Framework.
pdf

20 Election Risk Management Tool http://www.idea.int/
data-tools/tools/electoral-risk-management-tool
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pacitatea de a înțelege riscurile electorale, 
de a colecta și analiza date despre riscuri, 
de a proiecta strategiile de prevenire și ate-
nuare a acestora. Factorii de risc electoral 
identificați de către experții IDEA Internatio-
nal sunt clasificați după cum urmează:

- Factori interni (numiți și endogeni) 
specifici contextului unui proces electoral 
(de ex.: prevederile normelor electorale, 
planificarea alegerilor, procesul de 
instruire și informare în cadrul procesului 
electoral, votarea etc.).

- Factori externi (numiți și exogeni), care 
există și în afara contextului unui scrutin 
electoral, dar care pot crea condiții 
pentru apariția unui conflict electoral 
(de ex.: excluziunea socială și politică, 
discriminarea pe bază de gen, prezența 
unor structuri armate ce nu se supun 
statului, violarea drepturilor omului etc.).

Instrumentul IDEA International este deja 
utilizat pe larg în cadrul organelor de mana-
gement electoral datorită simplității lui, dar 
și datorită funcțiilor suplimentare pe care le 
are. De exemplu, utilizatorul poate stabili cu 
ajutorul acestuia care sunt riscurile electora-
le și unde este cea mai mare probabilitate ca 
ele să apară.

Managementul riscurilor electorale este o 
activitate recentă în care organele de mana-
gement electoral și organizațiile din dome-
niu investesc foarte mult. Iar metodologiile 
prezentate anterior se completează reciproc, 
toate fiind eficiente în prognozarea, iden-
tificarea și prevenirea riscurilor electorale. 
Avantajul metodologiei elaborate de IDEA 
International constă în faptul că aceasta ofe-
ră un șir de riscuri pre-identificate la nivel 
mondial și un soft care analizează și struc-

turează informația pentru a stabili mult mai 
ușor care sunt cele mai mari riscuri și în care 
regiuni pot să se manifeste. 

Complexitatea procesului electoral, cu o 
cronologie strictă și limite de timp, impune 
organele de management electoral să im-
plementeze o metodologie de management 
al riscurilor electorale, în scopul identificării 
și prevenirii lor. Având în vedere diversitatea 
sistemelor electorale, tradițiile și condițiile 
social-politice din întreaga lume, fiecare țară 
își alege metodologia adecvată în conformi-
tate cu rezultatele obținute în urma aplicării 
uneia sau alteia dintre. 

Instrumentele practice de analiză, eva-
luare și prevenire a riscurilor sunt diverse 
și au forme diferite: ghiduri, baze de date, 
aplicații etc. Cert este faptul că, în manage-
mentul riscurilor electorale, pot fi aplicate 
atât instrumente și metodologii universal 
aplicabile domeniului managementului ris-
cului, cât și instrumente specifice domeniu-
lui electoral. În momentul în care un organ 
de administrare a alegerilor implementează 
funcția de management al riscurilor, respec-
tivul trebuie să țină cont de faptul că riscurile 
electorale evoluează și se diversifică odată 
cu procesul electoral. 
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1. Captivii „cailor lui Caligula”
Perpetuarea crizelor politice, situația so-

cial-economică precară a marii majorități a 
populației, comportamentul lamentabil al 
politicienilor din Republica Moldova au re-
adus pe agenda publică problema calității 
clasei politice în general, iar, legată de 
aceasta, și necesitatea schimbării mecanis-
mului de recrutare și promovare a elitei po-
litice, adică a sistemului electoral. Abordată 
în ansamblu, schimbarea sistemului electo-
ral poate avea un impact direct atît asupra 
proceselor social-politice cât și a sistemului 
politic, în general. Reforma electorală, deși 
apare drept una dintre soluţiile fezabile pen-
tru responsabilizarea clasei politice şi con-
solidarea majorităţii necesare guvernării, în 
realitate, nu este decât elaborarea unui nou 
model democratic de organizare politică a 

societății. ”Sistemele democratice, indife-
rent de structura lor, sunt în mare parte pro-
dusele sistemului electoral pe care îl folo-
sesc” (Baradat, 2012). 

De menționat că, pe parcursul scurtei is-
torii de existență, care abia depășește un 
sfert de secol, Republica Moldova s-a con-
fruntat cu veritabile crize de autoritate atât 
la nivelul instituţiilor politice, cât şi la cel al 
partidelor. Unele din ele aveau un caracter 
obiectiv și inerent perioadei de tranziție spre 
democrație, altele au fost generate de fac-
tori de ordin subiectiv. Deliberările provoca-
te de preocuparea pentru identificarea cau-
zelor, depășirea consecințelor și prevenirea 
crizelor în practică se finalizau cu schimbarea 
formei de guvernământ și stabilirea pragului 
electoral în strictă concordanță cu interesele 
de moment ale protagoniștilor. Astfel, doar 
timp de zece ani am cunoscut mai multe ti-
puri de republică: prezidențială (3 septem-
brie 1990 - 28 iulie 1994), semiprezidențială 
- semiparlamentară (29 iulie 1994 - 4 iulie 
2000), parlamentară (5 iulie 2000). Am fost 
martorii faptului cum, din considerente con-
juncturiste, pragul electoral pentru parti-
de politice, blocuri electorale și candidați 
independenți era majorat, apoi, din aceleași 
interese, redus, iar la alegerile parlamentare 
din 5 aprilie și 29 iulie 2009, blocurile elec-
torale, în genere, nu au fost acceptate. Ast-
fel, tema reformei politice a captat periodic 
atenţia opiniei publice. De fiecare dată, însă, 
discuția era marcată de o doză consistentă 
de manipulare susținută prin mijloacele afla-
te la îndemâna forțelor politice de la putere. 

Deși în Republica Moldova s-au perin-
dat mai multe forme de guvernare, formula 
electorală rămâne de mult timp neschim-
bată. Cu toate că sistemul electoral pro-
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porţional absolut cu liste blocate, introdus 
în 1993, nu a fost o alegere foarte bună, 
generând mai multe efecte negative, a ră-
mas, practic, intact până în zilele noastre. 
Asta în timp ce, după cum menționam, mo-
delul de sistem electoral aplicat are un im-
pact direct și condiționează în mare măsură 
funcționalitatea întregului sistem politic.

Actualul sistem electoral din Republi-
ca Moldova, bazat pe formula electorală 
proporțională absolută, necesită schim-
bare, fapt recunoscut atât de majoritatea 
reprezentanților clasei politice, cât și de unii 
specialiști în domeniile socio-umane. Model 
care avantajează partidele politice, sistemul 
proporțional absolut și-a jucat rolul său, cre-
ând cadrul necesar pentru afirmarea multi-
partidismului politic. Realitățile din Repu-
blica Moldova vin să confirme teză conform 
căreia „cu cât este mai pur sistemul electoral 
proporțional, cu atât tinde să producă mai 
multe partide”, iar „fragmentarea politică 
ce rezultă subminează guvernabilitatea” (Di-
amond, 2004). 

La capitolul numărul de partide, Republi-
ca Moldova depășește cu mult democrații 
avansate precum Germania, Franța, Marea 
Britanie. Este greu de indicat un număr op-
tim de partide care ar asigura funcționalitatea 
unui sistem politic democratic. Totodată, am 
putea vorbi de o masă critică, în cazul nostru 
un număr critic, care, odată depășită, devine 
contraproductivă. Astfel, din numărul par-
tidelor înregistrate oficial, mai puțin de ju-
mătate joacă un rol activ în cadrul sistemului 
politic al țării. 

Absolutizarea modelului proporțional a 
scos în evidență mai multe lacune de-a lungul 
timpului. Încă în octombrie 2001, într-un stu-
diu realizat de Asociația pentru Democrație 
Participativă (ADEPT), au fost identificate 
mai multe handicapuri ale sistemului electo-
ral existent în Republica Moldova începând 
cu 1993. În primul rând, toate partidele, cu 

mici excepţii, care au ieşit învingătoare şi au 
participat la guvernare, ulterior au degradat 
lamentabil, una din cauzele principale fiind 
legată de modul de selectare şi promovare 
a candidaţilor. Listele închise de partid, for-
mate de către lideri, după criterii nu tocmai 
bine definite, şi aplicate nu tocmai transpa-
rent, continuă să fie principalii factori care 
duc la scandaluri chiar în plină campanie 
electorală, iar ulterior şi la scindarea partide-
lor. În al doilea rând, este deja un loc comun 
să constaţi ruptura dintre candidaţii „aleşi 
cu hurta” şi electorat. În al treilea rând, în 
cei zece ani de pluripartitism nu există niciun 
exemplu de schimbare statutară a liderilor 
partidelor, schimbare care ar fi avut vreun 
efect benefic asupra dezvoltării partidelor. 
Aceasta este o dovadă că actualul sistem 
electoral alimentează aşa-numitul „sindrom 
al părinţilor fondatori”. 

Perioada care a trecut a confirmat justețea 
acestor constatări și perpetuarea probleme-
lor existente. Parlamentarii aleși în cadrul 
acestui tip de scrutin, pe liste de partid în-
chise, mai sunt numiți „caii lui Caligula”, uti-
lizând calificativul lui Giovanni Sartori. Împă-
ratul roman Caligula și-a numit calul senator, 
iar „în politica electorală expresia «calul lui 
Caligula» înseamnă că orice «nimeni» (până 
și un cal) poate fi ales” (Sartori, 2008). Nu 
este cazul să generalizăm. În rândul aleșilor 
sunt multe persoane competente și integre, 
dar modalitatea de accedere în parlament, 
în mod obiectiv, îi face dependenți de liderii 
de partid, iar de aici și comportamentul re-
spectiv. 

În aceste condiții, partidele se transformă 
din instituții de promovare a intereselor so-
cial-politice din societate în pseudopartide, 
adică în structuri, în realitate, adevărate srl-
uri, aflate la cheremul unor lideri lacomi de 
averi și avizi de putere. A intrat deja în prac-
tica campaniilor electorale de la noi faptul 
că partidele politice sunt folosite în tehno-
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logiile politice pe rol de clone, căpușe sau, 
chiar, pentru unii, drept formă camuflată a 
business-ului.

Schimbarea sistemului electoral nu re-
prezintă un scop în sine, iar, ținând cont de 
efectele pe care îl poate avea asupra sis-
temului politic, modificarea lui nu poate fi 
interpretată drept o simplă mimare a refor-
melor. Cum e firesc pentru o societate des-
chisă, nu toți actorii politici își doresc această 
schimbare. Frustrările unei părți a opoziției 
pot fi înțelese. Probabil, pe termen scurt, ci-
neva chiar va fi defavorizat de modificarea 
sistemului electoral. Important e ca formula 
aleasă să fie adecvată provocărilor cu care 
se confruntă societatea. Or, după cum știm, 
sistemul electoral poate determina evoluția 
societății pe termen lung.

2. Chinurile (re)facerii
Procesul de schimbare a sistemului elec-

toral este pe cale să demareze. A câta 
oară?... A fost făcut primul pas. Președintele 
partidului care și-a asumat responsabilitatea 
pentru actul guvernării și care controlează 
majoritatea parlamentară a anunţat intenția 
formațiunii sale de a modifica sistemul elec-
toral existent în favoarea formulei majori-
tare. Este o idee mai veche: documentul a 
fost elaborat în birourile Partidului Democrat 
încă de pe la sfârșitul anului 2011 - începutul 
lui 2012. De atunci au mai fost câteva încer-
cări de a reface sistemul electoral, dar, de 
fiecare dată, fără succes. Acum, democrații 
par puși serios pe treabă.

Ţinem să amintim că, într-o interpreta-
re succintă, sistemul electoral nu constituie 
altceva decât „un mecanism pentru trans-
formarea voturilor în demnităţi publice” 
(Fisichella, 2007), mai exact – „felul în care 
voturile sunt transformate în locuri parla-
mentare” (Sartori, 2008). Pe lângă aceasta, 
sistemul electoral „determină dacă alegă-
torul votează pentru un partid sau pentru 
persoane”. De fapt, este vorba de cine con-

trolează selectarea candidaților, iar diferența 
principală se face între votul „pentru persoa-
nă” sau nu. Parametrii principali ai sistemului 
electoral sunt: formula electorală, mărimea 
circumscripţiei electorale, structura votului, 
pragul electoral, mărimea instituţiei eligibi-
le. Aceste variabile amestecate şi îmbinate 
în mod diferit, produc o diversitate extrem 
de mare a sistemelor electorale. „O chestiu-
ne încurcată”, spune Sartori.

Înainte de a intra în meandrele acestei 
„chestiuni”, este important să fixăm unele 
date de reper. Toată literatura de specialita-
te este unanimă în acest sens: problemele 
ce țin de modificarea sistemului electoral nu 
trebuie tratate cu superficialitate. Pe termen 
lung, „odată instalate, sistemele electorale 
devin «factori cauzali» care produc, la rândul 
lor, consecințe proprii”. De aceea „problema 
centrală nu este dacă va exista sau nu o elită 
politică sau chiar o clasă politică profesionis-
tă, ci cum sunt aleşi aceşti reprezentanţi şi 
cum vor fi menţinuţi răspunzători pentru acţi-
unile lor” (Schmitter, Lynn Karl, 2002).

Se menționează, pe bună dreptate, că nu 
există sisteme electorale bune sau proas-
te, ci potrivite sau mai puțin potrivite unei 
societăți. Cu mici excepții, valabile pentru 
democrațiile consacrate, mai putem adăuga 
ca nu există sisteme electorale veșnice. În le-
gătura cu asta, Giovanni Sartori, care este o 
somitate în domeniul teoriei democrației și 
a politicii comparate, menționa: „niciun sis-
tem electoral nu este mai bun în mod abso-
lut și permanent”. 

Prin urmare, pentru evitarea angajării în 
crearea unor „forme fără fond”, nu trebuie 
neglijat cadrul general în care se încearcă 
realizarea unei schimbări. O cunoscută teză 
din teoria politică spune că „sistemele elec-
torale nu se pot construi din proprie voință 
și nu se pot schimba la discreție”. Elementul 
principal de la care se va porni (și factorul 
care determină funcționalitatea și gradul de 
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adecvare a unui sistem electoral) este cultu-
ra politică. Dacă aplicăm clasificarea elabo-
rată de G. Almod și S. Verba, atunci în cultu-
ra politică a cetățenilor Republicii Moldova 
prevalează componenta parohială și depen-
dentă. Este cunoscut însă că o democrație 
funcțională are la bază, în primul rând, o cul-
tură politică participativă. Concluzia genera-
lă exprimată de mediul academic cu referire 
la problema dată este că „mecanismul cultu-
rii politice a societăţii în transformare, inclu-
siv moldoveneşti, trebuie supus în întregime 
exigenţelor democratizării, curăţat de exce-
siv, de partenalism, catastrofism, intoleranţă, 
fragmentarism” (Saca V., 2004).

Deși în literatura de specialitate se invocă, 
cel mai des, rolul determinant al culturii po-
litice în derularea proceselor și funcționarea 
instituțiilor, este menționat și caracterul ac-
tiv al sistemelor electorale în formarea ati-
tudinilor și comportamentelor politice ale 
cetățenilor. Așadar, pe lângă impactul direct 
asupra sistemelor de partide din societate, 
sistemul electoral, îndeosebi prin formula sa 
electorală, poate influența, pe termen lung, 
trăsăturile culturii politice a cetățenilor. Un 
sistem electoral bazat în exclusivitate pe 
scrutin majoritar în două tururi, aplicat în 
circumscripții uninominale, vine, în realita-
te, să perpetueze caracterul preponderent 
parohial al culturii politice a populației. Inte-
resul local va prevala asupra celui național. 
Cetățeanul va fi menținut în mreaja instinc-
telor paternaliste, provocând un comporta-
ment, spuneam, parohial și dependent, în 
detrimentul celui participativ.

În același context, după cum menționam, 
este cunoscut impactul formulei electora-
le asupra sistemului de partide din soci-
etate, care, la rândul ei, prin trăsăturile și 
particularitățile sale, determină natura siste-
mului politic, gradul lui de democratizare. Pe 
lângă faptul că pot condiționa numărul de 
partide, sistemele electorale influențează și 

activitatea propriu-zisă a partidelor politice. 
Totodată, funcționalitatea unui sistem elec-
toral bazat pe formula proporțională este 
determinată de gradul de funcționalitate 
a democrației în cadrul partidelor înseși. 
Prin urmare, în cazul unui sistem electoral 
proporțional cu liste blocate, sistemul poli-
tic generat de aceasta nu este altceva decât 
o reproducere la scară națională a situației 
existente în sânul partidelor. Sunt oare parti-
dele politice de la noi veritabile instituții de-
mocratice? Răspunsul este evident. De aici 
și necesitatea schimbării.

Astăzi toți recunosc importanța unui con-
sens adecvat între cei interesați. Practic, 
toate forțele politice recunosc deficiențele 
actualului sistem electoral, de unde și nece-
sitatea modificării lui. Mărul discordiei rezidă 
în răspunsul la două întrebări legate una de 
alta: „cine?” și „când?”. Opoziția afirmă că 
actualul Parlament, ales în baza sistemului 
electoral existent, nu este legitim, de aceea 
sistemul nu trebuie și nu poate fi schimbat. 
De aici deducem că, dacă în următorul scru-
tin parlamentar, desfășurat în baza actualei 
formule, opoziția va câștiga alegerile, atunci 
parlamentul va fi legitim şi, prin urmare, sis-
temul electoral va fi bun (odată ce asigu-
ră legitimitatea!!!), drept care… va putea 
fi schimbat. Această logica promovată de 
opoziția intransigentă nu prea oferă spațiu 
pentru consensul atât de necesar în discuțiile 
privind modificarea sistemului electoral.

Sperăm că, după publicarea proiectului 
noului sistem electoral, vor avea loc dezba-
teri publice cu antrenarea reprezentanților 
partidelor politice, societății civile, mediului 
academic și a persoanelor competente. Cre-
dem că decizia adoptată va fi una cumpăta-
tă și echilibrată, iar consensul la care, spe-
răm, se va ajunge, va putea asigura gradul 
de legitimitate necesar evoluţiei stabile a 
societății.
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Comisia juridică, numiri și imunități a Par-
lamentului Republicii Moldova și Ministerul 
Justiției au transmis Comisiei Electorale 
Centrale spre examinare şi avizare proiec-
tul de lege nr.60 din 14 martie 2017 pentru 
modificarea și completarea unor acte legis-
lative. Prin proiect se propune introducerea 
sistemului uninominal majoritar pentru ale-
gerea deputaților în Parlament.

Analizînd conținutul proiectului supus 
avizării, Comisia observă că schimbarea 
sistemului electoral ține de oportunitatea 
politică. Respectiv, în calitatea sa de organ 
apolitic, Comisia evidențiază următoarele 
aspecte tehnico-organizatorice.

1. La pct.1 din art. I al proiectului, auto-
rii propun o nouă redacție a definiției date 
pentru noțiunea ”concurenți electorali” din 
art. 1 al Codului electoral în cazul alegerilor 
parlamentare, și anume: ”concurenți elec-
torali - candidații pentru funcția de deputat 
în Parlament, desemnați de partidele politi-
ce, alte organizații social-politice și blocuri-
le electorale sau independenți, înregistrați 
de consiliile electorale de circumscripție re-
spective – în cazul alegerilor parlamentare”. 
Astfel, prin noua reglementare, la alegerile 
parlamentare, partidele politice și blocurile 
electorale nu vor avea statut de concurent 
electoral, ele fiind exceptate de obligațiile 
care le revin potrivit prevederilor Codului 
electoral (raportarea financiară, cerințe față 
de agitația electorală, utilizarea resurselor 
administrative, depunerea contestațiilor 
etc.). În opinia Comisiei, pentru garantarea 
respectării întocmai a prevederilor electo-
rale, o astfel de exceptare distorsionează 

întregul concept al Codului electoral. Re-
spectiv, la alegerile parlamentare, partidele 
politice/blocurile electorale urmează, la fel 
ca și candidații din partea acestora, să aibă 
statut de concurent electoral, după cum 
este prevăzut și pentru alegerile locale.

2. La pct.2 din art. I al proiectului, se pro-
pune introducerea posibilității revocării de-
putatului prin referendum local. Această pre-
vedere urmează a fi privită prin prisma normei 
constituționale de la art.68 alin.(2), potrivit 
căreia orice mandat imperativ este nul.

Este de menționat că din redacția pct.23 
din art. I al proiectului, prin care se propune 
completarea art.176 din Codul electoral cu 
alin.(5) ”Referendumul local pentru revoca-
rea deputatului poate fi inițiat după expira-
rea unui an de la intrarea acestuia în funcție 
sau de la data referendumului local prece-
dent pentru revocarea aceluiași deputat. 
Revocarea deputatului nu poate fi inițiată 
pe parcursul ultimului an înainte de expi-
rarea mandatului.”, reiese că referendumul 
de revocare poate fi inițiat maxim de două 
ori cu condiția că inițiativele vor coincide 
exact cu un an după intrarea în funcție și 
exact un an după desfășurarea unui aseme-
nea referendum, în practică fiind posibilă 
numai o încercare de a revoca deputatul.

Mai mult, urmează a fi luate în calcul și 
prevederile art.176 alin.(2) din Codul elec-
toral, potrivit cărora ”Referendumul local 
nu poate avea, de asemenea, loc cu 120 
de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua 
desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip 
de alegeri sau referendum, decît dacă se 
desfăşoară în aceeaşi zi”.

AVIZUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE ASUPRA PROIECTULUI  
DE LEGE NR. 60 DIN 14 MARTIE 2017 PENTRU MODIFICAREA  

ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE LEGISLATIVE
(aprobat prin HCEC nr. 882 din 25 aprilie 2017)
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De asemenea, în ceea ce privește pct.24 
din art.1 al proiectului care prevede com-
pletarea art.177 din Codul electoral cu alin.
(3) ”Revocarea deputatului prin referen-
dum poate fi inițiată în cazul în care aces-
ta nu respectă interesele comunității din 
circumscripție, nu exercită în mod adecvat 
atribuțiile de deputat prevăzute de lege, 
încalcă normele morale și etice, fapte con-
firmate în modul stabilit”, temeiurile re-
spective au un caracter vag și interpretabil, 
nefiind clare în care anume mod urmează a 
fi stabilită încălcarea normelor morale și eti-
ce, a intereselor comunității sau neexercita-
rea atribuțiilor de deputat. Ca exemplu, cîte 
anume lipse nemotivate de la ședințele în 
plen sau cele ale comisiilor pot fi considera-
te ca temei pentru inițierea referendumului 
(neexercitarea adecvată a atribuțiilor), sau 
e suficientă o singură absență, sau lipsa de 
la ședințe nici nu constituie un asemenea 
temei. 

Prin urmare, pentru funcționalitatea 
instituției revocării deputatului, te-
meiurile urmează a fi explicit regle-
mentate și în Regulamentul Parla-
mentului, aprobat prin  Legea nr. 797  
din  2 aprilie 1996.

3. La pct.3 din art. I al proiectului nu este 
clară necesitatea completării art.26 alin.(1) 
lit.c) la final cu textul ”în condițiile prezen-
tului cod”, or există prevederi speciale ale 
codului privind reglementarea constituirii 
circumscripțiilor și consiliilor electorale.

4. La pct.4 din art. I al proiectului, se 
propune introducerea alin.(11) la art.27 din 
Codul electoral: „Particularitățile constitui-
rii circumscripțiilor electorale uninominale, 
precum și a consiliilor electorale respective 
sînt prevăzute la articole 74 și 75”. 

Redacția art.75 alin.(1) din Codul electo-
ral, propusă de autorii proiectului, prevede: 
”În scopuri de organizare și efectuare a ale-

gerilor, Comisia Electorală Centrală formea-
ză, cu cel puțin 55 de zile înainte de efectu-
area lor, consilii electorale de circumscripție 
în condițiile art.27, care se aplică în modul 
corespunzător. Atribuțiile consiliilor electo-
rale de circumscripție sunt cele expuse la 
art.28 ale cărui prevederi se aplică în mo-
dul corespunzător”. Adică, art.27 alin.(11) 
face referire la art.75 care, la rîndul său, de 
asemenea, se referă la art.27, fără a clari-
fica reglementările în cauză. Prin urmare, 
asemenea metode de reglementare sînt 
în contradicție cu tehnica legislativă, fiind 
contrare și art.53 alin.(3) lit.a) – e) din Legea 
nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind acte-
le legislative, potrivit cărora ”Codul trebuie 
să întrunească următoarele trăsături calita-
tive: precizia, claritatea, logica, integralita-
tea, caracterul practic”. 

Totodată, propunerea actuală a auto-
rilor proiectului este ca pentru secţiile de 
votare din afara țării să fie creat un CECE 
II distinct care va activa pe teritoriul muni-
cipiului Chișinău. Nu sînt precizați subiecții 
de drept care urmează sa înainteze candi-
daturile în acest CECE, va rămîne formula 
de desemnare actuală sau va fi și MAEIE, 
făcînd analogie cu modalitatea de constitu-
ire a BESV din afara țării, unde președintele 
biroului este numit de șeful misiunii diplo-
matice. 

Din varianta actuală se înțelege că doar 
pentru alegerile parlamentare va fi cre-
at CECE II distinct, iar pentru alegerile 
prezidențiale și/sau referendumuri republi-
cane, secţiile de votare din afara țării vor fi 
gestionate ca și pînă în prezent de CECE 
Chișinău. Ceea ce se propune creează con-
fuzii și perturbă continuitatea procesului 
electoral organizat în cadrul secțiilor de vo-
tare din afara țării. 

Menționăm că introducerea sistemului 
uninominal propus de autori va genera cre-
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area unor circumscripții uninominale care 
nu vor corespunde hotarelor administrative 
ale unităților administrativ-teritoriale de ni-
velul II – criteriu care la moment stă la baza 
constituirii circumscripțiilor. Pornind de la 
cifra totală a alegătorilor înscriși în listele 
electorale la ultimul scrutin național (turul II 
în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016) 
care constituie 2810057 și avînd în vedere 
numărul de 101 deputați, o circumscripție 
urmează să conțină aproximativ 28000 de 
alegători. 

Astfel, la situația din 31 martie 2017, 
acestei cifre ar corespunde aproximativ 
trei-patru raioane, restul unităților urmează 
a fi divizate și în acest caz nu este clar care 
anume judecătorii și consilii locale de ni-
velul II vor propune candidaturile membri-
lor pentru consiliile electorale în condițiile 
art.27 alin.(4) din Codul electoral, la care 
face referire art.75 propus de autori.

De remarcat că la turul II de scrutin pen-
tru alegerile prezidențiale din 2016 pe liste 
suplimentare au figurat 209438 de persoa-
ne, inclusiv cele fără loc de trai și cele de 
peste hotare, nefiind incluși alegătorii din 
regiunea necontrolată de autoritățile Re-
publicii Moldova. Astfel, cifra de 2810057, 
ca punct de reper pentru calcularea nu-
mărului estimativ de alegători pentru o 
circumscripție, este detașată de numărul 
real de alegători. Prin urmare, cifra totală a 
alegătorilor la situația din 31 martie curent, 
potrivit RSA, constituie 3252645, respec-
tiv la o circumscripție urmează a fi arondați 
aproximativ 32000 de alegători.

De asemenea, la 31 martie 2017, potrivit 
RSA, în Republica Moldova există aproxi-
mativ 158265 de persoane fără domiciliu și 
reședință, dintre care 90087 (conform date-
lor din Registrul de Stat al Populației) cu trai 
permanent în afara țării. Astfel, pornind de 
la reglementările art.85 alin.(2) din Codul 

electoral propuse de autori, potrivit cărora 
la alegerile parlamentare nu participă ale-
gătorii care nu domiciliază în circumscripția 
uninominală, această categorie de alegători 
va fi lipsită de dreptul lor constituțional de 
a alege reprezentanții săi care vor guverna 
întreaga țară, și nu o circumscripție locală, 
după cum este în cazul alegerilor locale.

Același raționament este aplicabil și în 
privința alegătorilor care au domiciliu în 
unitățile administrativ-teritoriale din stînga 
Nistrului, în municipiul Bender şi în une-
le localități ale raionului Căuşeni, aflate în 
afara controlului constituțional al Republicii 
Moldova, numărul acestora, potrivit date-
lor din RSA la ziua de 31 martie 2017, fi-
ind aproximativ de 223880, iar, conform 
propunerii autorilor reflectate în art. III alin.
(3) din proiect, această categorie de alegă-
tori, de asemenea, urmează a fi lipsită de 
dreptul său constituțional la vot. Totodată, 
în cazul în care, totuși, se va decide crearea 
circumscripțiilor separate pentru acești ale-
gători, nu sînt clare criteriile echitabile cre-
ării, or principiul geografic în cazul acestor 
localități este mai puțin aplicabil, iar pre-
stabilirea unui număr fix de circumscripții 
în baza numărului total de alegători (7 
circumscripții, 223880/28000 = 7,99 sau 
223880/32000 = 6,99) va putea distorsi-
ona ponderea unui mandat de deputat, 
pornind de la aceea că la ultimele alegeri 
prezidențiale din 30 octombrie 2016 din 
aceste localități au participat numai 6964 la 
turul I și 16728 de alegători la turul II, fiind 
un număr aproape dublu mai mic față de 
numărul estimativ pentru o circumscripție. 

Mai mult, din proiect nu rezultă o cla-
ritate în ceea ce privește calcularea nu-
mărului de bază al alegătorilor pentru o 
circumscripție – este acesta numărul total 
al alegătorilor sau cel fără alegătorii din 
Transnistria și cei fără domiciliu/reședință, 
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sau vreun alt punct de reper. Menționăm 
că, după sistemul propus, o mare parte a 
deținuților, de asemenea, vor fi lipsiți de 
dreptul la vot.

Nu sînt clare nici criteriile la crearea 
circumscripțiilor electorale din străină-
tate. Astfel, autorii propun la art.74 alin.
(2) că „baza de calcul pentru formarea 
circumscripțiilor uninominale constituie nu-
mărul alegătorilor înscriși în listele electora-
le la fiecare secție de votare de la ultimele 
alegeri naționale”, iar la alin.(5) al aceluiași 
articol se propune că ”pentru constituirea 
circumscripțiilor uninominale peste hotarele 
țării, se va ține cont, în special, de criteriile 
prevăzute la art.291 alin.(3) care se vor apli-
ca corespunzător”. Adică, apare întreba-
rea, cum, totuși, se aplică corespunzător și 
dacă criteriul participării la ultimele alegeri 
naționale este unul obligatoriu (au partici-
pat 138720) sau este obligatorie înregistra-
rea prealabilă, fiind la ultimele alegeri una 
modestă (3570 de alegători). La rîndul său, 
potrivit datelor prezentate de ÎS „CRIS ”Re-
gistru”, în cadrul alegerilor prezidențiale 
din 2016, și anume la 20 octombrie 2016, 
numărul alegătorilor plecați peste hotare la 
loc permanent de trai (radiați din evidență 
în legătură cu emigrarea autorizată în stră-
inătate) este de 89615. Prin urmare, nu 
este clar numărul exact al circumscripțiilor 
care urmează a fi create în străinătate, iar, 
ca o consecință, sînt indefinite și numărul 
mandatelor din interiorul țării și, respectiv, 
numărul exact pentru estimarea mărimii 
circumscripției sub aspectul numeric al ale-
gătorilor.

Ca o soluție, Comisia recomandă intro-
ducerea instituției înregistrării prealabile 
obligatorii pentru alegătorii aflați în afara 
țării și efectuarea votării de către aceștia ex-
clusiv în baza listei electorale de bază care 
se va întocmi prin aplicația ”Înregistrarea 

prealabilă” atît electronic, cît și pe suport 
de hîrtie. 

În afară de aceasta, criteriul de domici-
liu/reședință în străinătate (evidența con-
sulară) nu este aplicabil în cazul constituirii 
circumscripțiilor uninominale din străinăta-
te, respectiv nu sînt clare criteriile pentru 
revocarea deputatului, or pentru susținerea 
revocării celui ales pe circumscripția din 
străinătate în realitate poate semna orice 
alegător din interiorul țării (nefiind posibi-
lă verificarea juridică a celor plecați peste 
hotare), fapt care distorsionează conceptul 
instituției revocării deputatului.

Mai mult, atribuția de constituire a 
circumscripțiilor uninominale cu care se pro-
pune a fi învestită Comisia Electorală Cen-
trală, prevăzută de autori la art.74 alin.(1) 
din Codul electoral, pune în pericol stabili-
tatea raporturilor juridice, actul normativ al 
Comisei fiind susceptibil de control judiciar 
la cererea oricărei părți interesate. Prin ur-
mare, delimitarea hotarelor circumscripțiilor 
uninominale poate purta și un caracter po-
litic pornind de la preferințele alegătorilor, 
Comisia după statutul său fiind un organ 
apolitic, ceea ce, de asemenea, creează ris-
curi instituționale.

De aceea, în cazul în care se acceptă con-
ceptul creării circumscripțiilor și consiliilor 
separate pentru fiecare candidat (101), ur-
mează a fi implementată și divizarea aces-
tora pe circumscripții zonale, fiind constitu-
ite consilii electorale de nivelul II (zonale) 
care vor ghida activitatea consiliilor electo-
rale de nivelul I (101 consilii), or, de altfel, 
din punct de vedere tehnic, Comisia se va 
putea ciocni de dificultăți la dirijarea ne-
mijlocită a 101 consilii. Prin urmare, ar pu-
tea fi create șase consilii zonale de nivelul 
doi care vor cuprinde: mun. Chișinău, zona 
Centru, zona Nord, zona Sud, zona din afa-
ra țării și zona Transnistreană.
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Totodată, urmează a fi privită și posibili-
tatea creării consiliilor electorale care cores-
pund hotarelor administrativ-teritoriale de 
nivelul II și vor cuprinde un număr prestabi-
lit de mandate de deputat din fiecare uni-
tate. În acest caz există riscul discrepanței 
semnificative de mandate pentru o unitate 
sau altă, or, după cum s-a observat mai sus, 
acestea nu sînt omogene din punctul de 
vedere al numărului de alegători.

Atragem atenția că, indiferent de concep-
tul creării consiliilor electorale, atribuțiile 
acestora urmează a fi concret reglementate 
de prevederi legale, or normele existente 
nu aduc lumină în acest sens, fiind necesară 
și revizuirea termenelor de creare a acesto-
ra în sensul lărgirii. 

5. Pct.8 din art. I al proiectului prin care 
se completează la final alin.(7) al art.39 din 
Codul electoral: ”În cazul alegerilor par-
lamentare, certificat pentru drept de vot 
se eliberează dacă noul domiciliu este pe 
teritoriul aceleiași circumscripții uninomi-
nale” și art.85 alin.(2) în redacția autorilor 
stabilește că ”La alegerile parlamentare 
nu participă alegătorii care nu domiciliază 
în circumscripția uninominală respectivă”. 
Deci autorii operează cu cuvintele ”domi-
ciliu” în cazul certificatului pentru drept de 
vot pentru alegerile parlamentare și ”domi-
cilierea” în contextul alegerilor parlamenta-
re. Menționăm că noțiunea de ”domiciliu” 
este definită la art.1 din Codul electoral 
prin „loc de trai permanent al unei persoa-
ne, confirmat în buletinul de identitate”, iar 
esența cuvîntului „domicilierea” presupune 
și reședința în sensul redat în același art.1 
”loc de trai temporar, confirmat în buletinul 
de identitate”. Așadar, nu este clar ce cri-
teriu este aplicabil în cazul circumscripțiilor 
uninominale, cel de domiciliu sau și de 
reședință. În cazul în care se aplică crite-
riul de domiciliu, norma în cauză va intra în 

contradicție cu art.9 alin.(2) din Codul elec-
toral: ”În cazul în care alegătorul are şi do-
miciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii 
reşedinţei, el votează în localitatea în care 
îşi are reşedinţa”.

De asemenea, a se atrage atenția că la 
alegerile parlamentare pe circumscripții 
uninominale va fi inaplicabilă procedura 
declarării locului nou de ședere, prevăzută 
de art.39 alin.(8) din Codul electoral.

6. Pct.9 din proiect introduce prezența 
personală a candidaților pentru funcția de 
deputat la depunerea documentelor de 
înregistrare, fiind omogenă cu procedu-
ra aplicată pentru alegerile prezidențiale. 
Observăm că modificarea în varianta pro-
pusă de autori se va răsfrînge și asupra 
candidaților la funcția de consilier, respec-
tiv prezența lor personală (de pe listele mai 
multor partide) la organul electoral poate 
perturba activitatea acestuia și va crea im-
pedimente la depunerea dosarelor de că-
tre candidați.

7. La pct.10, prin operările introduse în 
art.42 alin.(6) din Codul electoral, s-a pro-
pus excluderea necesității autentificării lis-
telor de subscripție de către administrația 
publică locală, însă varianta inițială a nor-
mei prevedea necesitatea semnării listei 
de către colector în prezența reprezentan-
tului APL. Respectiv, din norma propusă, și 
anume din textul ”apoi semnează”, nu este 
clar dacă colectorul urmează să o facă în 
prezența funcționarului electoral din consi-
liul electoral respectiv. Totodată, CEC vine 
cu propunerea ca art. 42 alin. (5) să aibă ur-
mătorul cuprins: „Un alegător poate susține, 
prin semnătură, mai mulți candidați, însă 
nu poate semna de mai multe ori pentru 
același candidat”, luînd în considerare că 
toți candidații urmează să colecteze semnă-
turi din circumscripții uninominale cu un nu-
măr relativ mic de alegători, în comparație 
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cu numărul de semnături necesare pentru 
fiecare candidat.

În același timp, alin.(7) din art.42 din 
Codul electoral, propus de autori, pre-
vede că ”particularitățile colectării sem-
năturii pentru susținerea candidaților din 
circumscripțiile uninominale de peste ho-
tarele țării în cazul alegerilor parlamentare 
sunt prevăzute de prezentul cod”, însă în 
proiectul prezentat lipsesc reglementări-
le particularităților în acest sens. Unica re-
glementare, cu caracter general, este dată 
la art.79 alin.(5) în redacția propusă prin 
proiect ”Semnăturile pentru susținerea 
candidaților din circumscripțiile uninomina-
le peste hotarele țării pot proveni de la ori-
care din aceste circumscripții”. Prin urmare, 
din sensul normei citate reiese posibilitatea 
colectării semnăturilor numai de la cetățenii 
aflați peste hotare, fapt care nu este posibil 
juridic de verificat.

În afară de aceasta, atragem atenția că 
sistemul uninominal va intra în coliziune cu 
prevederile art.41 alin.(21) din Codul elec-
toral, potrivit cărora ”Listele candidaților 
pentru alegerile parlamentare și locale vor 
fi întocmite respectîndu-se cota minimă de 
reprezentare de 40% pentru ambele sexe”, 
fiind concomitent lovit de contradicție și 
art.80 alin.(3) din Codul electoral. 

8. La pct. 11 din art. I al proiectului, se 
propune completarea art.44 alin.(1) cu lit. 
e1) cu prevederea documentului obligato-
riu pentru înregistrare: ”cazierul de inte-
gritate a candidatului eliberat în condițiile 
legii”, nefiind propuse reglementări clare 
în acest sens: organul emitent, conținutul 
cazierului, consecințele juridice ale consta-
tării neintegrității etc., or cazurile de lipsire 
de dreptul de a fi ales sînt enumerate ex-
haustiv la art.13 alin.(2) din Codul electoral. 
Este de menționat că certificarea prevăzută 
de Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 

privind evaluarea integrității instituționale 
este aplicabilă numai persoanelor care deja 
exercită funcție de demnitate publică și nu 
celor care candidează prin metoda electi-
vă. Prin urmare, prevederile art.4 din Legea 
privind evaluarea integrității instituționale 
urmează, de asemenea, revizuite și adapta-
te la inițiativa propusă.

La fel, interdicția candidării instituită prin 
art.76 din Codul electoral în redacția pro-
pusă de autori care prevede inclusiv cazuri-
le prevăzute de art.2 alin.(61) al Legii nr. 39 
din 7 aprilie 1994 despre statutul deputa-
tului în Parlament este una dubioasă (inter-
pretabilă) și poate fi privită ca susceptibilă 
numai pentru deputații aleși. 

9. La pct.16 din art. I al proiectului, prin 
operarea modificărilor în art.60 alin.(2) din 
Codul electoral se stabilește dreptul obser-
vatorilor și reprezentanților concurenților 
electorali de a primi copiile de pe proce-
sele-verbale de totalizare a alegerilor. Re-
spectiv, nu este clar dacă se prezintă de 
către Comisie copia propriului proces-ver-
bal de totalizare a rezultatelor alegerilor pe 
toate circumscripțiile uninominale sau Co-
misia prezintă și procesele-verbale întoc-
mite de consiliile acestor circumscripții, în 
ultimul caz a oferi minimum 101 copii pen-
tru fiecare solicitant poate duce la apariția 
deficiențelor tehnice. De aceea CEC vine 
cu propunerea ca articolul respectiv să 
aibă următorul cuprins: „Comisia Electora-
lă Centrală consemnează rezultatele tota-
lizării voturilor pe țară în ansamblu într-un 
proces verbal care se semnează de membrii 
comisiei și întocmește un raport cu privire 
la rezultatele alegerilor, în cazul alegeri-
lor prezidențiale și referendumurilor repu-
blicane. În cazul alegerilor parlamentare, 
Comisia Electorală Centrală, în baza pro-
ceselor-verbale de totalizare ale consiliilor 
electorale de circumscripție, aprobă lista 
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deputaților aleși pe fiecare circumscripție 
uninominală”. 

10. La pct.17 din art. I al proiectului, se 
propune modificarea alin.(3) al art.641 din 
Codul electoral. Conform textului modifi-
cat, rezultă obligativitatea radiodifuzorilor 
locali de a organiza dezbateri electorale, 
fapt care va putea produce deficiențe teh-
nice din cauză că circumscripțiile uninomi-
nale nu vor corespunde hotarelor adminis-
trative în care activează radiodifuzorii, fiind 
neclară și situația privind candidații din 
circumscripțiile create în afara țării.

11. Pct.18 urmează a fi privit în corelație 
cu obiecțiile formulate la pct.1, și anume 
sub aspectul necesității înregistrării inclu-
siv a partidelor/blocurilor electorale în ca-
litate de concurenți electorali care desem-
nează candidați la funcția de deputat, or, 
în caz contrar, încălcările comise de acești 
subiecți nu vor putea fi contracarate și con-
testate, respectiv competența examinării 
contestațiilor asupra acțiunilor/inacțiunilor 
acestora urmează să aparțină Comisi-
ei, consiliile avînd atribuția să examineze 
contestațiile împotriva candidaților sau din 
partea acestora. 

12. La art. 75 nu este clar specificat cîte 
consilii electorale de circumscripție urmea-
ză a fi create. Rămîne numărul actual de 35 
de consilii și acel suplimentar CECE distinct 
care va coordona activitatea votării din afa-
ra țării, care vor gestiona secțiile de votare 
din mai multe circumscripții uninominale, 
sau CEC va crea 101 consilii electorale ale 
circumscripțiilor electorale uninominale. 
Atenționăm asupra faptului că, în cazul con-
stituirii a 101 consilii electorale, nu este clar 
care anume instanțe de judecată și consilii 
locale vor înainta candidaturile pentru con-
stituire, din motiv că ele nu vor corespunde 
hotarelor unităților administrativ-teritoria-

le. Astfel, problema urmează a fi privită în 
corelație cu pct.4 din prezentul Aviz. 

Avînd în vedere că în condițiile propu-
se prin proiect există riscuri de vacanțe ale 
mandatelor de deputat intervenite în peri-
oada dintre alegerile ordinare și, ca urma-
re, vor interveni frecvent alegeri parțiale, 
se impune modificarea arhitecturii organe-
lor electorale. Astfel, în condițiile actuale 
ale Codului electoral, consiliile electorale 
de circumscripție se constituie ad-hoc cu 
ocazia scrutinului din membri delegați de 
partidele politice reprezentate în Parla-
ment, instanțele judecătorești teritoriale și 
autoritățile publice locale. Aceste consilii 
electorale se dizolvă imediat după finali-
zarea scrutinelor, urmînd ca la alte alegeri 
să fie desemnate alte componențe nomi-
nale. Luînd în considerare faptul că pro-
iectul de lege stabileşte conceptual o altă 
arhitectură a sistemului electoral, reiese că 
va fi necesar de instituit consilii electorale 
cu componențe stabile, pentru un mandat 
similar celui al CEC – de 5 ani, de exem-
plu. Membrii acestor consilii vor putea fi 
convocați ori de cîte ori se vor organiza 
scrutine parțiale.

Totodată, pornind de la premisa că CEC, 
avînd atribuția de asigurare a organizării 
scrutinelor parțiale în cele 101 circumscripții 
uninominale, aceasta va fi în permanență 
solicitată să declanșeze perioade electora-
le. 

 13. La art. 79 alin.(2) din varianta pro-
pusă spre avizare, după cuvintele „în mai 
multe liste” să fie adăugată sintagma „ale 
aceluiași candidat”, mai departe după text. 
La art. 79 alin.(3) din Codul electoral autorii 
propun ca termenul de comunicare a faptu-
lui respingerii înregistrării în calitate de can-
didat să fie de 24 de ore. Este de menționat 
că ar putea fi posibile cazuri cînd persoana 
în privința căreia organul electoral a adop-
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tat hotărîrea de respingere a înregistrării nu 
poate fi contactată, prin urmare este opor-
tun de a reformula reglementarea prin in-
troducerea sintagmei ”aduce la cunoștință 
publică”.

14. La art. 80 alin (1), cifra „100” să fie 
înlocuită cu cifra „50”, deoarece, pentru a 
fi colectat numărul maxim de 2000 de sem-
nături, vor fi suficiente 50 de persoane. Ma-
tematic ar reieși că un membru al grupului 
urmează să colecteze cîte maximum 40 de 
semnături, în comparație cu 20 de semnă-
turi din varianta propusă. La art. 80 alin. (3), 
după cuvintele „numele și prenumele” să 
fie adăugată sintagma „numărul de identi-
ficare din buletinul de identitate”, mai de-
parte după text. Necesitatea prezentării co-
dului numeric personal reiese din interdicția 
potrivit căreia o persoană poate fi membru 
doar al unui singur grup de inițiativă.

15. La art.81 alin.(1), nu este clar dacă un 
candidat poate să-și retragă candidatura 
mai tîrziu decît cu șapte zile înainte de ziua 
alegerilor, ca de exemplu prin intermediul 
instanței de judecată, după cum este stabi-
lit în cazul alegerilor prezidențiale. La rîndul 
său, textul din alin.(2) ”decizia privind re-
tragerea se adoptă de candidat…” necesi-
tă a fi reformulat, or, de regulă, deciziile se 
adoptă de organe colegiale prin vot, și nu 
uninominal de o persoană fizică.

16. Propunem, pentru art. 87 alin. (1), ur-
mătorul cuprins: „Candidatul pentru funcția 
de deputat în Parlament se consideră ales 
dacă a întrunit cel mai mare număr de vo-
turi valabil exprimate, iar în cazul în care 
este un singur candidat – dacă a întrunit cel 
puțin jumătate din voturile alegătorilor care 
au participat la alegeri”.

17. În condițiile propuse de proiec-
tul de lege supus avizării, remarcăm as-
pectul finanțării campaniei electorale a 
concurenților electorali din circumscripțiile 
constituite peste hotarele țării. Or, rămîn în 
vigoare prohibițiile stabilite la art. 36 și art. 
38 alin. (3) ale Codului în ceea ce privește 
finanțarea campaniei din străinătate. Orice 
subvenționare a campaniei electorale din 
străinătate este interzisă, sub sancțiunea ex-
cluderii din cursă. Proiectul nr. 60 nu preve-
de nici o excepție de la această normă pro-
hibitivă stabilită. Prin urmare, concurenții 
electorali din circumscripțiile din afara țării 
fie vor trebui să-și finanțeze campaniile ex-
clusiv din țară, fie să se abțină de la supor-
tarea cheltuielilor financiare. În orice caz, 
este evident că aceștia vor fi dezavantajați 
în raport cu concurenții din circumscripțiile 
din țară.

18. Prin proiectul propus nu se 
soluționează adresele Curții Constituționale 
nr. PCC-01/139e-34/1 expuse în hotărîrea 
nr.34 din 13.12.2016 privind confirmarea 
rezultatelor alegerilor şi validarea mandatu-
lui de Preşedinte al Republicii Moldova.

19. Introducerea sistemului majoritar va 
necesita suplimentarea cheltuielilor finan-
ciare pentru desfășurarea scrutinului par-
lamentar, inclusiv pentru adaptarea SIAS 
”Alegeri”.
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Rodica Sîrbu, 
 șef, Direcția comunicare, relații publice și mass-media
Olesea Jumiga, 
 șef-adjunct, Direcția juridică
Liliana Voiticovschi, 
 șef, Direcția financiar-economică
Alexandru Balmoș, 
 șef, Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale

VIZITA DE STUDIU LA VILNIUS, REPUBLICA LITUANIA,  
PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL FINANȚĂRII 

 PARTIDELOR POLITICE DIN ACEASTĂ ȚARĂ

Generalități
În perioada 10-14 ianuarie curent, o 

delegație a Comisiei Electorale Centrale a 
efectuat o vizită de studiu la Vilnius, Repu-
blica Lituania. În cadrul vizitei au avut loc în-
trevederi cu președintele, vicepreședintele 
și membri ai Comisiei Electorale Centrale a 
Republicii Lituania (în continuare – CEC Litu-
ania), precum și cu șefii unor departamente 

din cadrul aparatului: Departamentul con-
trolului financiar al partidelor politice și cam-
paniilor electorale, Departamentul tehnolo-
gii informaționale și Departamentul training 
și comunicare. 

 Conducător al delegației a fost 
președintele Comisiei Electorale Centrale 
a Republicii Moldova, dna Alina Russu. Din 

delegație au mai făcut parte următorii funcţi-
onari: dna Liliana Voiticovschi, şef al Direcţiei 
financiar-economice, dna Violeta Bejenari, 
consultant superior al Serviciului metodolo-
gic şi rapoarte financiare, dna Olesea Jumi-
ga, șef-adjunct al Direcţiei juridice, dna Ro-
dica Sîrbu, șef al Direcției comunicare, relații 
publice și mass-media, dl Alexandru Balmoș 

și dl Andrei Constantin, șeful și, 
respectiv, șeful-adjunct al Direcției 
tehnologii informaționale și ges-
tionarea listelor electorale, de 
asemenea reprezentanți ai PNUD 
Moldova - dna Eva Bounegru, 
ofițer superior de proiect, și dl Ion 
Iovu, consultant de proiect. 

Organizarea vizitei a fost po-
sibilă datorită suportului PNUD 
Moldova, în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea democrației în 
Moldova prin suport parlamentar 
și electoral”, finanțat de Guvernul 

Suediei și Guvernul Norvegiei.

Scopul vizitei   
Scopul vizitei a fost informarea asupra 

sistemului de monitorizare și control al 
finanțării partidelor politice, al cărui gestio-
nar este CEC Lituania, precum și schimbul 
de experienţă între ambele instituții, inclusiv 
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preluarea bunelor practici în materie de ela-
borare, implementare și monitorizare a mo-
dulului/resursei informaționale automatizate 
de control financiar al partidelor politice.

Cadrul normativ, aspecte generale 
privind finanțarea partidelor politice, 
raportarea și controlul financiar

În Republica Lituania, activitatea financi-
ară a partidelor politice este reglementată 
de Legea nr. I-606 din 25 septembrie 1990 
privind partidele politice și Legea nr. IX-
2428 din 23 august 2004 privind finanțarea 
și controlul finanțării partidelor politice. Pre-
vederile acestor acte legislative nu se aplică 
partidelor politice la nivel european, în cazul 
lor cadrul normativ este Regulamentul (CE) 
nr. 2004/2003 al Parlamentului european și 
al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 
statutul și finanțarea partidelor politice la ni-
vel european.

Potrivit legislației naționale a Lituaniei, 
formațiunile politice pot avea șase surse de 
finanțare:

1) cotizațiile de membru;
2) subvențiile de la bugetul de stat;
3) veniturile obținute din alte activități ale 

partidului politic;
4) creditul bancar;
5) dobînda din păstrarea mijloacelor 

bănești pe conturile bancare;
6) 1% din impozitul pe venit anual trans-

ferat de către populația Lituaniei (nu 
contează dacă dețin sau nu cetățenia 
lituaniană).

În Lituania nu se permite a face donații 
către partidele politice, indiferent din partea 
cui ar fi venit, fie persoane juridice, fie per-
soane fizice. Există excepții doar în perioada 
electorală, cînd persoanele fizice au dreptul 
să doneze concurenților electorali o anumită 
sumă de bani stabilită prin lege.

Mărimea anuală a cotizației membrului de 
partid nu poate depăși 10% din volumul ve-
nitului anual declarat pentru anul precedent 
de către cotizant. În cazul în care mărimea 

cotizației depășește 360 euro, membrul de 
partid este obligat să-și declare bunurile și 
veniturile, iar trezorierul partidului să verifice 
posibilitatea acceptării cotizației prin prisma 
Legii privind partidele politice.

Atît în Republica Moldova, cît și în Litua-
nia, suma subvențiilor pentru partide de la 
bugetul de stat se aprobă anual prin legea 
bugetului. Pentru anul 2017 suma totală alo-
cată pentru subvenționarea partidelor politi-
ce constituie 5502000,00 euro și reprezintă 
aproximativ 0,09% din venitul pe anul 2017 
al Lituaniei. Transferul alocațiilor de la buge-
tul de stat către partidele politice se face de 
către CEC Lituania de două ori pe an, însă 
nu mai tîrziu de 15 aprilie și, respectiv, 15 
noiembrie, în baza unei decizii adoptate în 
aceste sens.

Pentru a putea beneficia de subvenții de 
la bugetul de stat, partidul politic trebuie să 
întrunească următoarele cerințe: 

1) să fie înregistrat în Registrul persoane-
lor juridice;

2) să aibă nu mai puțin de 2000 de mem-
bri;

3) să nu se afle în procedură de reorgani-
zare sau lichidare;

4) să obțină nu mai puțin de 3% din votu-
rile alegătorilor la ultimele alegeri par-
lamentare, locale și europarlamentare.

Conform informației statistice, pe care a 
prezentat-o dna Lina Petroniene, șefa De-
partamentului controlul financiar al partide-
lor politice și campaniilor electorale, venitul 
partidelor politice pentru anul 2015 s-a con-
stituit în felul următor: 

- cotizațiile de membru - 8,55%;
- subvențiile de la bugetul de stat - 69,32 %;
- veniturile obținute din alte activități ale 

partidului politic - 0,56 %;
- creditul acordat de către bănci - 10,37 %
- 1% din impozitul pe venit anual - 11,20 %.
Este de menționat că 1% din impozitul pe 

venit anual se transferă partidului politic în 
baza cererii persoanelor fizice. Virarea sumei 
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în contul partidelor politice are loc prin inter-
mediul Inspectoratului Fiscal, fără a fi divulga-
tă informația despre datele personale ale do-
natorilor (numele, prenumele, domiciliul etc.).

Potrivit legislației lituaniene, mijloacele fi-
nanciare ale partidului politic, obținute din 
alocațiile de la bugetul de stat, pot fi utiliza-
te pentru următoarele destinații:

1) finanțarea campaniei electorale și drept 
gaj electoral;

2) achiziționarea proprietății pe termen 
scurt și pe termen lung;

3) cheltuieli de personal;
4) plata impozitelor și alte plăți față de 

bugetul de stat;
5) achitarea anumitor servicii care i-au fost 

prestate;
6) achitarea datoriilor acumulate în 

campania electorală;
7) achitarea creditelor.
În Lituania se interzice folosirea 

subvențiilor de la stat în scopul obținerii ve-
niturilor bănești din activități.

La capitolul raportare, partidele politice 
au obligația să prezinte către CEC Lituania 
anual, nu mai tîrziu de 15 martie, următoa-
rele rapoarte:

1) raportul financiar (cu privire la venituri 
și cheltuieli), raportul cu privire la 
activitatea partidului și scrisoarea de 
însoțire la raportul financiar;

2) raportul privind utilizarea subvențiilor 
de la bugetul de stat;

3) raportul de audit al companiei 
contractate de partid (în cazul în 
care pe parcursul anului calendaristic 
partidul a obținut venituri ce depășesc 
200 de salarii medii, partidul politic 
contractează servicii de audit efectuate 
de o companie de audit independentă);

4) extrasul din registrul cotizațiilor de 
membru.

Activitatea financiară a partidelor politice 
este supusă monitorizării și periodic contro-
lului din partea următoarelor instituții:

1) CEC Lituania;
2) Serviciul special de investigații;
3) Procuratura Generală a Lituaniei;
4) Oficiul Național de Audit al Lituaniei 

(instituția de audit supremă a țării).
În domeniul supravegherii și controlului 

activității partidelor politice, CEC Lituania 
are competența de a aproba forma raportului 
privind utilizarea subvențiilor de la bugetul 
de stat, a registrului cotizațiilor de membru, 
precum și de a reglementa modalitatea de 
completare a acestora. 

De asemenea, împreună cu Oficiul Național 
de Audit al Lituaniei, CEC Lituania aprobă 
cerințele tehnice pentru întreprinderile care 
prestează servicii de audit și efectuează 
auditul financiar al partidelor politice.

În baza procedurilor aprobate, CEC 
Lituania realizează controlul respectării de 
către partidele politice a legislației naționale 
ce vizează activitatea financiară a acestora 
și are dreptul să înainteze propuneri către 
organele abilitate pentru tragerea la 
răspundere a partidului. 

Conform Legii privind partidele politice, 
CEC Lituania are responsabilitatea de a 
informa Serviciul Special de Investigații și 
Procuratura Generală a Lituaniei despre 
neregulile depistate, în termenele stabilite 
de lege.

Oficiul Național de Audit al Republicii 
Lituania exercită controlul folosirii de către 
partidele politice a alocațiilor de la bugetul 
de stat.

Constituie încălcări ale activității financia-
re a partidelor politice următoarele fapte:

1) prezentarea datelor false în rapoartele 
financiare;

2) utilizarea subvențiilor de la bugetul 
de stat cu încălcarea prevederilor 
legislației;

3) pierderea documentelor și alte activități 
în urma cărora este imposibil de a 
identifica dacă datele din rapoartele 
financiare corespund realității.
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CEC Lituania apreciază gravitatea încălcă-
rii legii de către partid și, dacă e cazul, atunci 
poate decide prin hotărîre să-i fie anulate 
partidului respectiv subvențiile de la bugetul 
de stat, pe un termen de 2 ani. 

Sistemul informațional al CEC Lituania
În cadrul vizitei de studiu, dl Darius Ga-

izauskas, șeful Departamentului tehnologii 
informaționale, a făcut o prezentare privind 
sistemul informațional al CEC Lituania. 

Astfel, similar SIAS „Alegeri” deținut 
și gestionat de către CEC Moldova, sco-
pul principal al sistemului informațional al 
CEC Lituania reprezintă colectarea și ad-
ministrarea datelor referitoare la alegători, 
participanții în alegeri (concurenți electo-
rali și reprezentanții săi, partidele politice), 
organele electorale (CEC, consiliile electo-
rale de circumscripție, birourile electorale), 
finanțarea partidelor politice, rezultatele 
alegerilor, evidența contabilă a procesului 
electoral, publicarea datelor statistice de in-
teres public în formă comprehensivă și ușor 
de accesat, asigurarea serviciilor electronice 
orientate spre alegători, participanții și or-
ganizatorii alegerilor. În figura 1 se prezintă 
structura acestui sistem informațional.

Fig.1 Procese de business
Sistemul informațional al CEC Lituania este 

interconectat printr-o serie de servicii web cu 
mai multe registre electronicede stat, cum ar 
fi: Registrul de Stat al Populației, Registrul de 
Stat al Persoanelor Juridice, Registrul Adrese-
lor, deținute de Centrul Național al Registre-
lor, Registrul Partidelor Politice și al Membri-

lor de Partid, deținut de Ministerul Justiției, 
registrele deținute de Inspectoratul Fiscal de 
Stat, Registrul persoanelor incapabile și cu 
dizabilități, sistemul asigurărilor sociale de 
stat, iar autorizarea în toate sistemele este 
asigurată de platforma guvernamentală „E-
Government Gateway”, similară platformei 
existente în Republica Moldova – M-Pass.

În cadrul sistemului informațional al CEC 
Lituania, pot fi identificate opt subsisteme 
informatice:

- SSI administrare liste electorale;
- SSI management alegeri;
- SSI pentru transmiterea datelor în ziua 

alegerilor;
- SSI Finanțarea Partidelor și Controlul 

Financiar al Campaniilor;
- SSI Servicii Electronice Publice;
- SSI pentru publicarea datelor, rapoartelor;
- SSI planificare, facturare, contabilitate;
- SSI Administrare.
După cum se vede și din figura de mai 

jos, arhitectura tehnică a sistemului dife-
ră esențial de cea din Republica Moldova, 
componenta de securitate fiind asigurată de 
platforma guvernamentală „E-Government 
Gateway”, iar întregul sistem aflîndu-se găz-
duit pe infrastructura cloud guvernamentală.

Fig. 2 Arhitectura generală  
a SI CEC Lituania

Utilizatorii sistemului sînt împărțiți în trei 
grupuri – „Alegători”, „Participanți”, „Or-
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ganizatori”, fiecărui grup fiindu-i atribuite o 
serie de roluri. Astfel, pentru grupul ”Alegă-
tori” au fost definite două roluri – Alegători 
(cetățenii cu drept de vot) și Nealegători (per-
soane care nu sunt incluse în lista electorală 
– copii sau cetățeni lipsiți de dreptul de vot). 
Pentru grupul ”Participanți” sînt identificate 
următoarele roluri: Candidat, Reprezentant 
al candidatului, Reprezentant al partidului, 
Trezorier, Auditor, Agent de monitorizare 
ș.a. Grupul ”Organizatori” are următoarele 
roluri: Președinte CEC, Membru CEC, Con-
tabil CEC, Specialist CEC, Președinte CECE, 
Membru CECE, Contabil CECE, Specialist IT 
CECE, Președinte BESV, Membru BESV, Re-
prezentant APL responsabil de listele electo-
rale, Administrator IT.

Datorită faptului că în Lituania a fost im-
plementat un registru unic al adreselor, Re-
prezentantul APL responsabil de listele elec-
torale nu arondează alegătorii la secțiile de 
votare, avînd reponsabilitatea doar de de-
limitare a hotarelor secțiilor de votare prin 
intermediul unor interfețe grafice ușor de 
administrat, așa cum se vede din figura 3.

Fig. 3 Harta hotarelor secțiilor de votare, 
conform registrului adreselor

Dezvoltarea SSI pentru publicarea date-
lor, rapoartelor a făcut posibilă afișarea da-
telor și prin intermediul aplicațiilor mobile 
iOS sau Android.

De menționat că partidele politice partici-
pă și ele la introducerea datelor în SI. Astfel, 
partidele înregistrează în sistem membrii bi-

rourilor electorale, introduc date referitoare 
la donațiile persoanelor fizice în perioada 
electorală, cotizațiile de membru, cheltuieli-
le suportate în perioada electorală, dar și în 
decursul anilor dintre alegeri, de asemenea, 
prin intermediul SI, transmit periodic rapoar-
tele financiare către CEC Lituania. 

Totodată, în cadrul birourilor electorale, 
membrii acestora îndeplinesc și funcția de 
operatori ai sistemului informațional în ziua 
alegerilor. Ei înregistrează prezența la vot, 
introduc în sistem informația pentru proce-
sele-verbale de totalizare, acestea fiind ge-
nerate automat de sistem.

 Comunicarea cu alegătorii și educația 
electorală în Lituania

Despre procesul de comunicare cu ale-
gătorii și cum are loc educația electorală în 
Republica Lituania, delegația noastră a aflat 
de la membrul CEC Lituania, dl Rokas Sta-
bingis, și șefa Departamentului training și 
comunicare din cadrul Aparatului CEC Litua-
nia, dna Kristina Ivanauskaite-Pettinari. 

În august 2016, Aparatul CEC Lituania a 
fost completat cu o nouă subdiviziune, a cărei 
responsabilitate este comunicarea cu părțile 
implicate în procesul electoral și organizarea 
și desfășurarea activităților de instruire. În 
Republica Lituania, ca și în Republica Moldo-
va, scrutinele sînt organizate și desfășurate 
de către Comisia Electorală Centrală, consi-
liile electorale de circumscripție de nivelurile 
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întîi și al doilea și de către birourile electora-
le. De regulă, circa 35% dintre funcționarii 
electorali antrenați în operațiunile dedicate 
alegerilor sînt novici.

Subiecții care beneficiază de instruiri în do-
meniul electoral sînt reprezentanții partidelor 
politice, candidații în alegeri, reprezentanții 
instituțiilor mass-media, organizațiilor negu-
vernamentale, reprezentanții auditorilor și 
instituțiilor de drept, precum și alți subiecți 
interesați.

Printre instrumentele utilizate de către co-
legii lituanieni în instruirea părților interesate 
menționăm consultarea platformei on-line 
(un fel de bibliotecă electronică ce conține 
materiale informative și instructive), atelie-
re de lucru, materiale informative (postere, 
broșuri, manuale) etc.

O altă responsabilitate a Departamentu-
lui training și comunicare este informarea 
alegătorilor în perioada electorală. În acest 
sens, sînt elaborate și desfășurate campanii 
de informare și educație electorală, tipărite 
și difuzate materiale informative. În comun 
cu radiodifuzorii sînt organizate dezbateri 
electorale, difuzate spoturi radio și video, 
publicate informații în presa scrisă la rubrici 
special dedicate alegerilor, inclusiv în limba 
minorităților naționale. Pentru facilitarea co-
municării între autoritatea electorală centra-
lă și alegători, dar și alți subiecți electorali, 
în perioada electorală funcționează linia de 
informare, ca și în Republica Moldova. În 

perioada dintre scrutine, o atenție deosebi-
tă se acordă procesului de educație civică a 
alegătorilor. 

Informația comprehensivă poate fi acce-
sată pe pagina web: www.rinkejopuslapis.lt.

De remarcat este faptul că CEC Lituania îi 
revine sarcina de familiarizare a alegătorilor 
cu programele electorale ale concurenților 
electorali, care se realizează prin publicarea 
acestora într-o broșură. 

Ca urmare a vizitei de studiu, delegația 
a formulat cîteva recomandări pentru 
îmbunătățirea procesului de monitorizare și 
control al finanțării partidelor politice din Re-
publica Moldova, acestea fiind următoarele:

-  inițierea în mod de urgență a procesu-
lui de elaborare a modulului „Control 
financiar”;

-  examinarea posibilității de intercone-
xiune a registrelor conținute în modulul 
„Control financiar” în vederea eficienti-
zării verificării datelor introduse de par-
tidele politice; 

-  ajustarea cadrului normativ in-
tern prin reglementarea detaliată a 
funcționalității sistemului și consultarea 
subiecților implicați în activitatea de 
gestiune financiară.

1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=

doc&lang=1&id=310910 
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