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Comisia Electorală Centrală (CEC) este instituția 
publică permanentă constituită în vederea realiză-
rii politicii electorale, organizării și desfășurării ale-
gerilor, misiunea de bază a acesteia fiind crearea 
condițiilor optime pentru ca toți cetățenii Republicii 
Moldova să-și poată exercita nestingherit dreptul 
constituțional de a alege și de a fi aleși. 

Pentru creșterea credibilității și eficientizarea 
procesului electoral, CEC a implementat, în cel 
de-al doilea semestru al anului 2013, un Sistem 
Integrat de Management al Calităţii și Securităţii 
Informaţiei în conformitate cu standardele inter-
naţionale ISO 9001:2008 și ISO/IEC 27001:2005. 
Introducerea acestui sistem a permis o mai bună 
structurare a responsabilităţilor, sporirea calităţii 
serviciilor publice prestate de Comisie, identifica-
rea şi dezvoltarea mecanismelor pentru consoli-

Calitatea este măsura performanŢei

Dr. Iurie Ciocan, 
președintele Comisiei Electorale Centrale

darea încrederii cetăţenilor în organele şi proce-
sele electorale.

Astfel, în contextul obținerii certificării pentru cele 
două standarde internaționale, aplicate la nivel mon-
dial, Comisia Electorală Centrală a aprobat un șir 
întreg de acte regulatorii printre care și Declarația 
privind politica în domeniul securității informaţiei și 
Declaraţia de politică în domeniul calităţii, precum și 
un număr semnificativ de proceduri și instrucțiuni de 
uz intern. Toate aceste documente stabilesc cadrul 
organizațional, absolut necesar unei dezvoltări insti-
tuţionale durabile, și asigură un nivel înalt al mana-
gementului calităţii şi securităţii informaţiei.

La data de 4 august 2014, Comisia Electorală 
Centrală a obţinut pentru prima dată două certifi-
cate de conformitate a standardelor internaţionale: 
Certificatul de Conformitate a Sistemului de Ma-
nagement al Calităţii ISO 9001:2008 (Sisteme de 
management al calităţii. Cerinţe) şi Certificatul de 
Conformitate a Sistemului de Management al Se-
curităţii Informaţiei - ISO/IEC 27001:2005 (Tehno-
logia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de 
management al securităţii informaţionale. Cerinţe). 
Certificarea a fost acordată de către organismul 
de certificare RINA SIMTEX-OC din România pen-

tru domeniul de activitate declarat: Organizarea și 
desfășurarea alegerilor.

Implementarea în cadrul CEC a standardelor 
ISO 9001:2008 și ISO/IEC 27001:2005 a contribuit 
esențial la crearea unui sistem de management efi-
cient, orientat spre satisfacția părților interesate în 
procesul electoral și depăşirea aşteptărilor acestora, 
ceea ce la rîndul său duce la o creştere semnificati-
vă a reputației Comisiei.

Certificarea Sistemului Integrat de Management 
al Calității și Securității Informației a constituit un 
proces complex, în cadrul căruia Comisia a fost eva-



BULETIN  INFORMATIV  NR. 13 5

luată, conform cerințelor standardelor de referință și 
care a cuprins următoarele etape:

 3 evaluarea conformității documentației elabo-
rate de Comisia Electorală Centrală;

 3 auditul de evaluare la sediul CEC, în cadrul 
căruia a fost verificată corectitudinea imple-
mentării procedurilor și instrucțiunilor aproba-
te. Asupra nivelului de respectare a cerințelor 
standardelor de referință, auditorii externi au 
întocmit un Raport de audit;

 3 evaluarea dosarului Comisiei Electorale Cen-
trale de către organismul de certificare, în ve-
derea luării deciziei cu privire la acordarea 
certificării;

 3 acordarea certificării pentru Sistemul Inte-
grat de Management al Calității și Securității 
Informației, conform cerințelor standarde-
lor ISO 9001:2008 și ISO/IEC 27001:2005. 
Domeniul de activitate: Organizarea și 
desfășurarea alegerilor.

Datorită implementării și funcționării adecvate 
a Sistemului Integrat de Management al Calității și 
Securității Informației, CEC își asumă respectarea 
actelor legislative şi normative în vigoare referitoare 
la procesul electoral, să menţină un dialog perma-
nent cu funcţionarii electorali şi părţile interesate în 
scopul monitorizării şi îmbunătăţirii nivelului lor de 
satisfacţie, să asigure calitatea tuturor activităților 
desfășurate (performanţele proceselor, competenţa 
personalului, calitatea serviciilor, identificarea și în-
lăturarea neconformităților, gestionarea adecvată a 
incidentelor de securitate etc), care sînt dezvoltate 
și îmbunătăţite în mod continuu.

În același timp, implementarea unui Sistem In-
tegrat de Management al Calității și Securității 
Informației asigură respectarea strictă a cerinţelor 

cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, 
conferă siguranţă, confidenţialitate, integritate şi dis-
ponibilitate resurselor informaţionale ale Comisiei şi 
garantează protejarea informaţiei de accesul neau-
torizat.

În acest sens, în cadrul Comisiei Electorale 
Centrale au fost elaborate şi se actualizează în 
permanență un şir de documente interne în care sînt 
descrise toate procesele interne. De altfel, elabora-
rea şi aplicarea procedurilor și instrucțiunilor interne 
a fost cea mai îndelungată etapă în implementarea 
Sistemului Integrat de Management al Calității și 
Securității Informației, care a presupus un efort 
enorm din partea funcționarilor Comisiei Electorale 
Centrale. 

Toată documentația Sistemului Integrat de Ma-
nagement al Calității și Securității Informației ela-
borată în cadrul CEC are ca scop crearea și imple-
mentarea tuturor mecanismelor necesare pentru 
îmbunătățirea continuă a performanțelor și consoli-
darea capacităților instituționale ale CEC, precum și 
menținerea unui cadru organizatoric adecvat, capa-
bil să asigure realizarea politicilor și obiectivelor în 
domeniul calității și securității informației.

Conform prevederilor standardelor, în cadrul 
organizației, periodic au loc audituri interne și exter-
ne. Anual se efectuează un audit de supraveghere, 
cu scopul de a verifica în ce măsură organizația își 
menține conformitatea sistemului de management 
certificat cu referențialul, pe perioada de valabilitate 
a certificatului.

Astfel, în perioada 4-5 iunie 2015, la Comisia 
Electorală Centrală a fost efectuat auditul de supra-
veghere, în cadrul căruia s-a evaluat menținerea 
Sistemului Integrat de Management al Calității și 
Securității Informației în raport cu criteriile de audit 
și abilitățile sistemului de a asigura conformitatea cu 
cerințele legale, de reglementare și contractuale. 

În urma realizării auditului anual de supraveghere, 
Comisiei Electorale Centrale i-a fost menținută 
certificarea pentru standardul ISO 9001:2008 în 
domeniul managementului calităţii şi standardul ISO 
27001:2005 în domeniul securităţii informaţiei.

Totodată, a fost realizată tranziția la noul stan-
dard ISO/IEC 27001:2013, o versiune reînnoită a 
standardului internațional de securitate a informației, 
publicat de către Organizația Internațională de Stan-
dardizare (ISO) la 25 septembrie 2013.
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preluarea preŞeDinŢiei aCeeeo De Către 
Comisia eleCtorală Centrală

În anul 2014 Comisiei Electorale Centrale i-a 
fost transmisă președinția celei mai importante 
organizații a instituțiilor de management electoral 
din Europa. Evenimentul s-a produs în cadrul celei 
de-a 23-a Conferinţe anuale a Asociaţiei Oficialilor 
Electorali din Europa (ACEEEO) și Adunării Genera-
le a ACEEEO, desfășurate în zilele de 4-6 septem-
brie 2014, la Bucureşti. Reuniunea a fost organizată 
şi găzduită de Autoritatea Electorală Permanentă 
a României (AEP), în parteneriat cu Secretariatul 
ACEEEO. 

ACEEEO a fost constituită la Budapesta (Repu-
blica Ungară) în anul 1991, aceasta fiind o instituţie 
regională non-profit, independentă de partidele poli-
tice şi guvernele naţionale, ce activează în conformi-
tate cu dreptul internaţional. Principalele obiective ale 
Asociaţiei sînt stimularea cooperării internaţionale, 
sprijinirea democraţiei prin asigurarea inviolabilităţii 
drepturilor electorale, promovarea instituţionalizării şi 
profesionalizării proceselor democratice din regiune, 
acordarea de asistenţă în domeniul electoral, crearea 
unui centru regional complex de informaţii. 

Calitatea de membru al ACEEEO poate fi obținută 
de autoritățile electorale centrale, experți individuali 
și experți în domeniul electoral și organizațiile care 
sprijină procesul electoral. În prezent, Asociația are 
24 de membri instituționali, 2 membri asociați, 1 
membru-suport și 14 membri de onoare.

Corneliu Pasat,
șef-adjunct, Direcția comunicare, 

relații publice și mass-media

Comisia Electorală Centrală din Republica Mol-
dova a devenit membru instituțional al ACEEEO, 
o dată cu semnarea Cartei Asociației, în cadrul 
conferinței anuale desfășurate în anul 1998 la Riga 
(Letonia). Conform Cartei, membri instituționali ai 
Asociației pot fi reprezentanți ai autorităților electo-
rale, cu drept de vot. Aceștia beneficiază de progra-
me, activități și materiale produse de ACEEEO la 
cost redus sau gratuit.

Şedinţele Comitetului Executiv și Adunării 
Generale a ACEEEO

La finalizarea activității anuale se organizează 
Adunarea Generală a ACEEEO şi o conferinţă la 
care este stabilită o tematică generală pe marginea 
căreia discută oficialii electorali din statele mem-
bre şi experţii internaţionali din domeniul electoral. 
Totodată, pe parcursul anului au loc cel puțin două 
ședințe ale Comitetului Executiv al ACEEEO.

În luna martie 2014, președintele CEC, dl dr. 
iurie Ciocan, a participat la reuniunea Comitetului 

Executiv al Asociaţiei, desfăşurat la Braşov, Româ-
nia. În cadrul discuţiilor au fost dezbătute rezultatele 
activităţii Asociaţiei înregistrate în anul precedent şi 
identificate punctele şi oportunităţile care pot ma-
ximiza efectele acţiunilor organizate şi desfăşurate 
de ACEEEO. Președintele CEC a fost ales membru 
permanent al Comitetului Executiv al ACEEEO în 
cadrul Adunării Generale, desfăşurată în data de 13 
septembrie 2013 la Varşovia, Polonia.

Cea de-a doua ședință a Comitetului Executiv 
a avut loc în aceeași zi cu Adunarea Generală a 
ACEEEO în data de 4 septembrie 2014 la București. 

Adunarea Generală a adoptat Raportul de acti-
vitate al Asociației pe anul 2013 și a analizat mo-
dul în care a fost implementat planul strategic al 
organizației pentru anul 2014. Membrii Comitetului 
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Executiv au luat în discuție, iar Adunarea Generală 
a adoptat Carta Asociației Mondiale a Organisme-
lor de Management Electoral (A-WEB) constituită în 
2013. Reuniunea inaugurală a A-WEB a avut loc loc 
in data de 14 octombrie 2013 in Republica Coreea, 
Europa fiind reprezentată de președintele Autorității 
Electorale Permanente, Ana Maria Patru, aleasă în 
acel an președinte al ACEEEO.

Documentul cuprinde obiective și principii de ma-
nagement electoral similare celor ale ACEEEO. Prin-
tre membrii fondatori ai A-WEB se numără şi CEC.

Adunarea Generală a ACEEEO a mai aprobat 
hotărîrea privind organizarea și tematica viitoarei 
Conferințe anuale a Asociației preconizată pentru 
anul 2015, an în care ACEEEO va marca un sfert de 
secol de activitate. Pentru acest eveniment special, 
membrii Comitetului Executiv au propus o foaie de 
parcurs cu activități aniversare.

Forul de conducere al ACEEEO a aprobat și o 
propunere privind derularea unui program de in-
ternship pentru masteranzii în politici electorale și 
administrative de la Școala Sant’ Anna de Înalte Stu-
dii din Pisa, Italia.

În cadrul Adunării Generale a ACEEEO, a 
fost examinat demersul CEC privind preluarea 
președinției ACEEEO. Ca urmare a evaluării pozi-
tive a progresului atins de CEC în dezvoltarea pro-
cesului electoral din ţara noastră, cu majoritatea de 
voturi a membrilor instituţionali ai asociaţiei, a fost 
decisă preluarea preşedinţiei instituţiei de către 
președintele CEC, dl dr. Iurie Ciocan. 

Acest fapt are o importanţă deosebită pentru 
promovarea imaginii ţării noastre pe plan internaţi-
onal şi va contribui la intensificarea colaborării CEC 
cu autorităţile omoloage din alte state şi instituţiile 
internaţionale din domeniul electoral.

În contextul deţinerii preşedinţiei, CEC va 
organiza la Chişinău pe parcursul anului 2015 două 
şedinţe de lucru ale Comitetului Executiv al Asociaţiei 
şi cea de-a 24-a Conferinţă anuală a ACEEEO. 
Pentru conferinţă au fost propuse două teme: una 
practică – „Instruirea continuă a subiecţilor electorali” 
şi alta cu tentă teoretică – „Egalitatea alegătorilor, 
egalitatea voturilor”.

Preşedinţia ACEEEO i-a fost transmisă oficial 
preşedintelui CEC de către preşedintele AEP, Ana 
Maria Pătru, la data de 6 septembrie 2014 într-o at-
mosferă solemnă.

CEC a mai obținut conducerea Asociației în ca-
drul Conferinţei anuale a ACEEEO desfăşurată în 
luna septembrie 2009 la Erevan, Armenia. Adunarea 
Generală a decis ca mandatul să fie deținut cîte ju-

mătate de an de autoritatea noastră și Comisia Elec-
torală Centrală din Georgia. Însă, cu regret, unicul 
eveniment ce urma să fie desfășurat în 2010 în 
Republica Moldova, adunarea Comitetului Executiv, 
nu a mai avut loc, din cauza exploziei vulcanului din 
Islanda, care a blocat traficul aerian.

Cea de-a 23-a conferinţă anuală a ACEEEO
Conferinţa din anul 2014 a reunit un număr re-

cord de participanţi, printre care peste 150 de oficiali 
și experți electorali din circa 50 de țări de pe toate 
continentele, reprezentînd 30 de autorităţi electora-
le şi instituții internaționale de profil: Comisia Euro-
peană, Comisia de la Veneția, Biroul pentru Instituții 
Democratice și Drepturile Omului (BIDDO) din ca-
drul OSCE, Fundația Internațională pentru Sisteme 
Electorale (IFES), Asociația Mondială a Organisme-
lor de Management Electoral (A – WEB), Adunarea 
Interparlamentară a CSI etc. 

Conferinţa a început la 4 septembrie cu un eve-
niment colateral, organizat în parteneriat cu A-WEB. 
Sesiunea a oferit participanţilor posibilitatea de a 
cunoaşte principalele probleme cu care se confrun-
tă autorităţile electorale, de asemenea să afle cele 
mai bune practici. Reprezentanţii instituţiilor inter-
naţionale au făcut o retrospectivă a standardelor şi 
practicilor generale, după care au susţinut prezen-
tări participanţii din partea autorităţilor electorale 
care au vorbit despre experienţa zonelor de unde 
vin. Totodată, a fost oferită o imagine de ansamblu a 
principalelor tendinţe ale managementului electoral 
la nivel mondial.

Conferinţa s-a axat pe două subiecte: Planifi-
carea alegerilor generale și Participarea femeilor 
în alegeri și în viața publică. Obiectivul comun al 
participanților a fost de a găsi soluții eficiente pentru 
un management electoral performant și pentru elimi-
narea discriminării de gen.

Conferinţa propriu-zisă a început la data de 5 
septembrie şi a fost deschisă de dna Ana Maria Pă-
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le, ONG-urile, organizaţiile internaţionale etc.).
Planificarea alegerilor generale. Alegerile gene-

rale reprezintă cel mai complex proiect pe care auto-
rităţile statale trebuie să-l realizeze. Într-o perioadă 
foarte scurtă de timp, organismele electorale trebuie 
să planifice, opereze şi să monitorizeze o multitudi-
ne de activităţi. Pe parcursul întregului proces sînt 
îndeplinite simultan sarcini din domeniile legal, ad-
ministrativ, logistic, IT, financiar, al comunicării etc. O 
bună planificare poate fi efectuată doar dacă aceas-
ta se axează nu doar pe perioada electorală, ci pe 
întreg ciclul electoral (inclusiv perioada post-electo-
rală şi perioada dintre alegeri).

Pe parcursul discuţiilor au fost dezbătute urmă-
toarele chestiuni: cele mai bune metode pentru pla-
nificare; rolul tehnologiilor informaţionale în susţine-
rea acestui proces; principalele momente ce trebuie 
monitorizate şi metode de monitorizare; cum pot fi 
eliminate principalele erori de planificare etc.

Conferinţa a avut şi un atelier dedicat organiză-
rii alegerilor pentru Parlamentul European care au 
avut loc în luna mai 2014. Prezentările au fost făcute 
de reprezentanţii autorităţilor electorale din Letonia, 
Polonia, Slovenia, Croaţia, Bulgaria, Romania şi Li-
tuania. Familiarizarea cu modalitatea de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul Eu-
ropean, inclusiv identificarea principalelor probleme 
şi soluţii, reprezintă o experienţă nouă pentru Re-
publica Moldova care va fi extrem de utilă în cazul 
aderării ţării noastre la Uniunea Europeană.

Cea de-a 23-a Conferință anuală a ACEEEO s-a 
încheiat cu adoptarea a două declarații pe marginea 
celor două subiecte dezbătute.

Astfel, în legătură cu participarea femeilor în pro-
cesele electorale, ACEEEO își reafirmă sprijinul pen-
tru respectarea principiului egalității de șanse pentru 
femei și bărbați și combaterea discriminării de gen. 
În acest sens, ACEEEO recomandă organismelor 
electorale să conlucreze cu guvernele și partidele 
politice pentru promovarea unor mecanisme lega-

tru, preşedintele ACEEEO şi al AEP. Reprezentanţii 
organizaţiilor internaţionale au adresat mesaje de 
apreciere pentru ACEEEO, au menţionat principale-
le performanţe realizate de instituţie şi s-au declarat 
interesate de a continua şi dezvolta colaborarea cu 
Asociaţia.

Evenimentul a fost structurat în două sesiuni ple-
nare şi două mese de lucru unde au fost luate î=n 
dezbatere două subiecte anunțate. Atelierul cu tema 
„Participarea femeilor în procesul electoral şi viaţa 
publică” a fost prezidat de preşedintele CEC, care 
a susținut o prezentare despre eforturile instituţiei 
noastre pe planul asigurării egalităţii de gen în do-
meniul electoral.

Principalele idei expuse în cadrul celor două ate-
liere de lucru:

Participarea femeilor în alegeri și în viața publi-
că. Chiar dacă sufragiul universal pentru femei a fost 
recunoscut în lumea întreagă pe parcursul sec. XX, 
iar cele mai importante documente internaţionale şi 
regionale, ce se referă la drepturile omului, declară 
că dreptul de a vota, a fi ales şi a participa la viaţa 
publică trebuie să fie asigurate pentru femei în con-
diţii egale, totuşi, în zilele noastre, acest grup social 
mai este discriminat.

Nivelul de discriminare variază de la ţară la ţară 
şi ia diferite forme, atît directe cît şi indirecte. Dis-
criminarea poate fi observată întîi de toate în activi-
tatea Parlamentului şi în cazul altor instituţii alese. 
Conform ultimelor statistici publicate de OSCE, pro-
centul mediu de reprezentare a femeilor în statele 
membre ale acestei instituţii este de 24,4%.  Toto-
dată, numărul de state care introduc măsuri specia-
le (de exemplu, cote), menite să crească procentul 
de reprezentare a femeilor în funcţii elective este în 
creştere.

Un prim pas în soluţionarea problemei egalităţii 
de gen este identificarea legilor, politicilor şi prac-
ticilor discriminatorii. Conferinţa ACEEEO din acest 
an a oferit această oportunitate, inclusiv posibilitatea 
de familiarizare cu cele mai bune practici în acest 
domeniu.

Chiar dacă un mecanism important în eliminarea 
discriminării de gen este reglementarea legislativă, 
totuşi, autorităţile electorale pot şi trebuie să-şi adu-
că contribuţia în acest sens, prin pregătirea proce-
sului electoral, informarea alegătorilor, organizarea 
instruirilor etc.

Un progres real la acest capitol poate fi obţinut 
doar prin cooperarea şi implicarea tuturor actorilor 
importanţi ai procesului electoral (alegătorii, partide-
le politice, organele legislative, autorităţile electora-
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le și instituționale care să garanteze respectarea 
echilibrului de gen. De asemenea, organismele de 
management electoral trebuie să contribuie la infor-
marea și educarea femeilor cu privire la drepturile 
lor electorale.

Vizavi de planificarea alegerilor generale, 
declarația adoptată subliniază că o bună planificare 
reprezintă cheia alegerilor libere și corecte. Oficialii 
electorali reuniți la București au accentuat că orga-
nismele de management electoral trebuie să-și pla-
nifice, cel puțin anual, acțiunile strategice, cele lega-
te de organizarea și desfășurarea proceselor electo-
rale, dar și cele care vizează informarea și educarea 
electoratului.

Conferinţa ACEEEO, a oferit reprezentanţilor 
CEC posibilitatea de a se întîlni cu reprezentanţii 
organizaţiilor internaţionale şi organismelor de ma-
nagement electoral din Letonia, Polonia, Lituania, 
România, Slovenia, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, 

Mexic etc., pentru discutarea unor iniţiative şi posi-
bilităţi de colaborare, precum şi pentru efectuarea 
schimbului de experienţă şi de opinii în astfel de 
domenii ca organizarea instruirii pentru persoanele 
implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
implementarea noilor tehnologii electorale, pregăti-
rea şi administrarea listelor electorale, logistica elec-
torală etc.

Pe durata evenimentului, a avut loc o expoziție 
a furnizorilor de echipamente IT&C din domeniul 
electoral la care au luat parte reprezentanți ai unor 
organizații internaționale cu renume în domeniu – 
Smartmatic, Scytl, INDRA, IVU Traffic Technologies. 
Vizitarea unor expoziţii de acest fel este esenţială 
pentru CEC în contextul implementării de către Re-
publica Moldova a SIAS „Alegeri”. Menţionăm că 
introducerea tehnologiilor avansate este imperioasă 
pentru asigurarea desfăşurării unui proces electoral 
securizat, liber, transparent şi corect.
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loGistiCa eleCtorală

Problema asigurării și optimizării infrastructurii 
secției de votare a constituit o preocupare actuală și 
stringentă pentru organizarea procesului electoral. 
Conform prevederilor art. 26 lit. f) din Codul electo-
ral al Republicii Moldova, printre atribuțiile Comisiei 
Electorale Centrale se numără stabilirea modelului 
urnelor de vot. În același timp, Comisia conlucrează, 
în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
cu autorităţile publice locale, în vederea asigurării 
localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, 
computere şi alte mijloace tehnico-materiale. 

Legislația națională pune în sarcina autorităţilor 
publice locale dotarea secțiilor de votare cu cabine, 
urne de vot şi alte materiale necesare, iar organelor 
electorale le revine atribuția de a amenaja corespun-
zător localurile secțiilor de votare în vederea organi-
zării în bune condiții a procesului electoral.

În cadrul desfășurării ultimelor alegeri locale ge-
nerale din 2011, fiind sesizată asupra presupuselor 
fraude electorale din primul tur de scrutin în legătu-
ră cu fotografierea buletinelor de vot în cabinele de 
vot, Comisia a stabilit pentru turul doi de scrutin pa-
rametrii cabinelor și a obligat birourile electorale să 
înlăture draperiile de la intrarea în ele, cu condiţia 
amplasării cabinelor astfel încît alegătorilor să le fie 
asigurată posibilitatea de a-şi exprima voinţa în mod 
secret.

Hotărîrea respectivă a fost contestată în instanța 
de judecată de către un alegător care a considerat că 

 Galina Cebanachi,
consultant principal, Direcția managemnet alegeri

Ludmila Lupașco, 
 șef, Direcția managemnet alegeri 

prin aceasta el este intimidat, fiindu-i încălcat dreptul 
la vot secret, precum şi dreptul la integritatea psihică 
şi fizică. Prin decizia definitivă și irevocabilă a Curții 
Supreme de Justiție, hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale a fost anulată ca fiind ilegală.

În motivarea deciziei sale, instanţa de judecată 
a indicat lipsa suportului legal în hotărîrea Comisiei, 
apreciind-o ca „o intimidare şi o limitare a drepturilor 
alegătorilor privind secretul votului”. Instanţa a con-
chis că prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
s-a îngrădit dreptul alegătorilor la votul secret prote-
jat constituţional şi a reţinut drept temei de anulare 
a hotărîrii contestate încălcarea prevederilor Consti-
tuţiei Republicii Moldova, ale Codului electoral, pre-
cum şi ale unui şir de norme internaţionale.

La rîndul său, Comisia şi-a argumentat poziția 
invocînd legislaţia electorală care nu reglementea-
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ză în mod expres forma cabinei de vot (cum este 
reglementată, spre exemplu, în România), ci doar 
stabilește că votarea se efectuează în cabine sau 
camere pentru vot secret, iar responsabilitatea pen-
tru secretul exprimării voinţei alegătorilor este pusă 
pe seama biroului electoral al secţiei de votare. Co-
misia s-a bazat pe cadrul legal, considerînd că mo-
dul de organizare a procesului de votare și amena-
jarea cabinelor pentru vot secret le revin organelor 
electorale și ele determină condiţiile de organizare 
a votării. 

Comisia s-a conformat deciziei judecătoreşti, 
însă a apreciat soluţia acesteia drept o imixtiune în 
activitatea organelor electorale. Mai mult ca atît, în 
motivarea opiniei sale, Comisia a pornit de la pre-
ceptul că secretul votului nu este doar un drept, ci şi 
o obligaţie, nerespectarea căreia trebuie să fie sanc-
ţionată prin anularea oricărui buletin de vot al cărui 
conţinut a fost divulgat (pct. 4 lit. a) al Liniilor Direc-
toare privind alegerile din Codul bunelor practici în 
materie electorală). Prin urmare, măsura aplicată 
de Comisie a avut ca scop contracararea tentativei 
de ignorare a obligaţiei la vot secret prin divulgarea 
opţiunii exprimate în buletinul de vot (fotografierea 
acestuia), şi nicidecum intimidarea sau lezarea în 
drepturi a alegătorilor.

Acest litigiu electoral a impus formularea unor 
concluzii, prin prisma reglementărilor naţionale 
existente în acest sens, privind modul de asigurare 
a principiilor de participare la alegeri, în special cu 
privire la garantarea dreptului la vot secret şi liber 
exprimat. De asemenea, a constituit un imbold pen-
tru determinarea rolului organelor electorale în pro-
movarea şi garantarea principiilor de participare la 
alegeri şi competenţelor sau, mai bine zis, stabilirea 
limitelor acestora în procesul de stabilire a condiţiilor 
de organizare a votării (amenajarea localului secţiei 
de votare, stabilirea modelului cabinei de vot, urnei 
de vot etc.).

Evident, problematica scoasă la iveală în legă-
tură cu acest litigiu poate fi abordată sub diferite 
unghiuri. Pe de o parte, trebuie să se stabilească 
în ce măsură pot interveni organele electorale în 
procesul de organizare a votării în situația în care 
legislaţia naţională nu descrie în detaliu condiţiile 
pe care trebuie să le îndeplinească localurile sec-
ţiilor de votare pentru a garanta secretul votării. 
Pe de altă parte, este important a se ţine cont de 
percepţia alegătorilor asupra modului de exprimare 
secretă a voinţei, avînd în vedere că în anumite ţări 
cu tradiţii democratice procesul de votare are loc în 
spaţii deschise, fară cabine speciale, care permite 

observarea de la distanţă a alegătorilor, iar aceste 
condiţii conferă legimitate procesului electoral şi 
garantează secretul votului.

Studiind practica internaţională, relevăm că în Ro-
mânia, în anul 2010, s-a realizat evaluarea cantitativă 
şi calitativă a materialelor de logistică electorală, pre-
cum şi evaluarea modului de păstrare a dotărilor şi 
materialelor necesare amenajării secţiilor de votare.

Monitorizarea logisticii electorale s-a realizat la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pe baza lis-
telor de verificare în care au fost consemnate as-
pecte, precum numărul cabinelor şi urnelor de vot, 
gradul de reutilizare a acestora, materiale utilizate 
pentru confecţionare, locaţiile şi condiţiile de depo-
zitare, modul de asigurare a condiţiilor în localuri-
le secţiilor de votare (asigurarea pazei şi protecţiei, 
existenţa planurilor de evacuare, de pază, a dotărilor 
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor etc.).

În prezent, dotarea cu logistică electorală în 
România se realizează îndeosebi prin utilizarea la 
maxim a dotărilor şi materialelor rămase de la pro-
cesele electorale anterioare, reparaţiile şi recondiţi-
onările necesare realizîndu-se îndeosebi în preajma 
organizării alegerilor. Potrivit dispoziţiilor legale ro-
mâne, acolo unde bunurile materiale necesare do-
tării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare 
nu au putut fi recuperate, se achiziţionează unele 
noi de către instituţiile prefectului, în limita fonduri-
lor alocate (de regulă, insuficiente). Într-un număr 
redus de unităţi administrativ-teritoriale au fost con-
fecţionate, cu resurse proprii, cabine şi urne de vot 
noi, din materiale uşoare şi rezistente. În anumite 
cazuri a fost achiziţionat întreg pachetul de servi-
cii pentru amenajarea şi dotarea secţiilor de vota-
re incluzînd proiectare, confecţionare, asamblare şi 
dezasamblare, transport, manipulare şi depozitare. 
În ceea ce priveşte înnoirea şi completarea logisticii 
electorale s-a constatat că au fost avute în vedere 
recomandările Autorităţii Electorale Permanente, 
astfel încît confecţionarea acesteia să se realizeze 
în baza unor documentaţii tehnice de proiectare, 
realizare şi utilizare, iar asamblarea şi dezasambla-
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rea, precum şi manevrarea să poată fi realizate mai 
simplu şi rapid. Concluziile privind starea actuală a 
logisticii electorale, precum şi modul de păstrare a 
acesteia între perioadele electorale sunt, în gene-
ral, similar cu cele din anii anteriori, cu menţiunea că 
se constată o preocupare crescută pentru utilizarea 
unor materiale noi, uşoare şi cu durată mare de via-
ţă, precum şi pentru identificarea unor spaţii adec-
vate de depozitare. Pentru modernizarea logisticii 
electorale (ce rămâne un important obiectiv) trebuie 
alocate, din timp, între perioadele electorale, fondu-
rile necesare. Asigurarea unor echipamente, dotări 
şi materiale, noi şi moderne, necesare amenajării 
secţiilor de votare se poate realiza gradual, în func-
ţie de locaţia secţiilor de votare (mediu urban/rural), 
respectiv al tipului dotărilor (mai întâi urne transpa-
rente, ulterior cabine şi alte elemente fără a uita de 
necesitatea introducerii echipamentelor informatice 
şi de comunicaţie). În general, în mediul rural fon-
durile necesare pentru modernizare sunt mai mari, 
mai ales în ceea ce priveşte asigurarea unor linii de 
comunicaţii, internet etc. Prin urmare, achiziţionarea 
logisticii electorale moderne, deşi presupune iniţial 
un efort bugetar semnificativ, prin asigurarea unor 
garanţii corespunzătoare şi eliminarea unor costuri 
cu recondiţionările se obţin economii importante la 
bugetul de stat şi, totodată, o îmbunătăţire conside-
rabilă a calităţii activităţilor de organizare şi desfăşu-
rare a procesului electoral.

Materialele şi dotările necesare amenajării sec-
ţiilor de votare sunt depozitate, de regulă, în spa-
ţii aparţinând primăriilor, unităţilor de învăţământ şi 
căminelor culturale. În aproximativ 24 % din cazuri 
depozitarea logisticii electorale se face în aceleaşi 
imobile în care s-a desfăşurat votarea. 

Materialele tradiţionale (lemn, metal şi material 
textil) reprezintă şi la ora actuală materiale de bază 
utilizate la confecţionarea cabinelor de vot, împreună 
cu cele compozite pe bază de lemn, materiale sin-
tetice, plastice, acrilice, aliaje metalice şi neferoase.

Urnele utilizate în localul secţiei de votare sunt 
confecţionate din materiale compozite pe bază de 
lemn (42%), din lemn (36%), metal (10%), din mate-
riale sintetice, plastice, acrilice (9%), precum şi din 
alte diverse materiale: carton, termopan, aluminiu, 
inox (3%). Urnele mobile au fost confecţionate din 
materiale compozite pe bază de lemn (36%), din 
carton şi alte materiale de unică folosinţă (34%), din 
lemn (22%), din materiale sintetice, plastice, acrilice 
(7%), precum şi din alte diverse materiale (1%).1

1 http://www.roaep.ro/logistica/wp-content/uploads/2013/02/
situatialogisticii2010.pdf

În Armenia, secţiile de votare sînt amplasate în 
sediile aflate în proprietate publică (şcoli, biblioteci 
etc.) şi sînt asigurate cu mijloace tehnico-materiale 
necesare pentru buna organizare a alegerilor. Cabi-
na de vot este confecţionată din carton, avînd forma 
unui paralelipiped dreptunghic, cu o singură deschi-
dere, în care intră alegătorul şi votează secret.

Urnele de vot se fabrică din material transparent 
și sunt standardizate. Urna reprezintă un corp care 
se închide în partea superioară cu un capac prevă-
zut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. 
Pentru securizarea urnelor s-au folosit sigilii de tip 
colier cu autoblocare şi autocolant pe care se aplică 
ştampila.

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

Fiecare secţie de votare utilizează ştampile cu 
cerneală specială (fabricată de o companie engleză) 
care, după aplicare pe actul de identitate, dispare 
peste 12 ore.

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

În Azerbaidjan, cabinele de vot sînt unite cîte 
două şi sînt confecţionate din lambriuri de plastic, 
avînd forma unui paralelipiped dreptunghic cu o sin-
gură deschidere, în care intră alegătorul şi votează 
secret. O secţie de votare la care sunt arondați, de 
exemplu, 1251 alegători este dotată cu 10 cabine de 
vot (mai multe în comparaţie cu ţara noastră), ceea 
ce facilitează procesul de votare. 

Urnele de vot ca și în Armenia sînt transparente 
şi reprezintă un singur corp care se închide în partea 
superioară cu un capac prevăzut cu o fantă pentru 
introducerea buletinelor de vot. Pentru securizarea 
urnelor, s-au folosit sigilii din plastic de tip colier cu 
autoblocare şi autocolant pe care este imprimat un 
număr.
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La intrare în secţia de votare alegătorului i se 
marchează degetul mare de la mîna stîngă cu un 
lichid invizibil, iar înainte de a i se înmîna buletinul 
de vot, se controlează cu o lampă ultravioletă dacă 
alegătorul a mai ținut în mînă buletinul. Vopseaua, 
după ce intră în contact cu buletinul de vot, la raze-
le ultraviolete se colorează în violet. Dacă degetul 
după verificarea cu raze ultraviolete rămîne curat, 
atunci se consideră că alegătorul nu a mai votat şi îi 
este permisă votarea, iar dacă degetul se colorează 
în violet, înseamnă că a votat deja şi, respectiv, nu 
poate vota încă o dată. 

Alegătorul completează buletinul de vot cu stilo-
ul, după care îl introduce în urna de vot.

În Croaţia urnele şi cabinele pentru vot secret 
sînt confecţionate ca şi în Armenia din carton şi sînt 
de o singură folosinţă, ceea ce permite economisi-
rea cheltuielilor autorităților publice locale. Instala-
rea cabinelor şi urnelor de vot într-o secţie de votare 
din Croaţia durează cel mult 20-30 minute şi se exe-
cută de o singură persoană. 

În Republica Moldova pentru asigurarea infras-
tructurii necesare votării şi stabilirea responsabilită-
ţilor privind organizarea, amenajarea şi dotarea sec-
ţiilor de votare, Comisia a aprobat prin hotărîrea nr. 
2625 din 12 august 2014, Instrucţiunea cu privire 
la asigurarea infrastructurii secţiei de votare2.

Instrucţiunea are drept scop optimizarea şi uni-
formizarea aplicării procedurilor electorale ce ţin de 
organizarea, amenajarea şi dotarea localurilor sec-
ţiilor de votare cu echipamente şi utilaje necesare 
desfăşurării votării în bune condiţii. Documentul este 
structurat în 4 capitole. 

2 http://cec.md/files/files/2625instructiuneainfrastructuravotar
ii_8451422.pdf

În Capitolul I ”Dispoziţii generale” se descrie sco-
pul instrucțiunii, sunt definiți termenii şi expresiile 
utilizate în document. Pentru prima dată sunt dez-
văluite noțiunile „urnă de vot” și „cabină de vot” sta-
bilindu-se care este modelul și parametrii acestora.

Capitolul II ”Infrastructura secţiei de votare” este 
alcătuit din 4 secțiuni: 1) condiţiile pe care trebuie 
să le întrunească localul secţiei de votare; 2) descri-
erea cabinei pentru vot secret şi cabinei pentru vot 
secret destinată persoanelor cu dizabilităţi locomo-
torii cu prezentarea modelelor acestora; 3) descrie-
rea urnei de vot staţionare şi urnei de vot mobile; 4) 
securizarea urnelor de vot cu prezentarea modelului 
de sigiliu. 

Urnele sunt confecționate din material plastic 
opac semitransparent, iar cabinele sunt pliabile și 
confecționate dintr-un material plastic presat.

De asemenea, pentru prima dată a fost unifor-
mizat și stabilit mecanismul de securizare a echipa-
mentului logistic, fiind procurate și repartizate orga-
nelor electorale sigilii colier cu autoblocare ce conțin 
inscripţia ”CEC” şi sînt marcate cu un număr de ordi-
ne format din 6 cifre.

Capitolul III ”Acţiuni de logistică şi responsabilită-
ţile autorităţilor administraţiei publice locale” prezin-
tă atribuțiile organelor electorale și responsabilitățile 
autorităţilor publice și altor instituții în procesul de 
organizare a alegerilor (spre exemplu, Ministerul 
Afacerilor Interne asigură paza localurilor secțiilor de 
votare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Eu-
ropene organizează secțiile de votare în afara țării).

Capitolul IV ”Dispoziţii finale” cuprinde cîteva 
anexe cu ilustrarea modului de amenajare a localu-
lui secţiei de votare şi cîteva modele ale actelor ce le 
completează autorităţile publice locale la primirea şi 
predarea cabinelor şi urnelor de vot.

Prevederile instrucțiunii în cauză au fost puse în 
aplicare la alegerile Parlamentului din 30 noiembrie 
2014. Toate secțiile de votare din Republica Moldova 
și unele secții constituite în străinătate au fost dotate 
în mod centralizat cu urne și cabine de vot de mo-
del nou. Acolo unde au permis costurile de transport, 
aceste echipamente au fost expediate către secțiile 
de votare din afara țării.

De remarcat că în aceste alegeri noile cabine și 
urne de vot nu au fost contestate, nefiind pusă pro-
blema asigurării secretului votului, deși cabinele nu 
mai aveau partea din spatele alegătorului acoperită.
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numărarea Voturilor Şi totaliZarea reZultatelor 
aleGerilor – parte Componentă a proCesului eleCtoral

La 30 noiembrie 2014 au avut loc alegerile Par-
lamentului Republicii Moldova. Pe parcursul anului 
Comisia Electorală Centrală şi-a concentrat eforturi-
le asupra organizării și desfășurării în bune condiții 
și în corespundere cu normele legale a procesului 
electoral. 

Procesul electoral este alcătuit dintr-o serie de 
etape consecutive şi interdependente, acestea fiind 
următoarele: 

 3 stabilirea datei alegerilor,
 3 constituirea circumscripţiilor electorale şi 

consiliilor electorale de circumscripţie;
 3 constituirea secţiilor de votare şi a birourilor 

electorale ale secţiilor de votare;
 3 întocmirea şi verificarea listelor electorale;
 3 desemnarea şi înregistrarea candidaţilor;
 3 agitaţia electorală; 
 3 tipărirea buletinelor de vot;
 3 votarea;
 3 numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor 

alegerilor;
 3 atribuirea mandatelor de deputat, confirmarea 

rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor 
deputaților de către Curtea Constituțională. 

Totalizarea rezultatelor alegerilor, ca etapă a pro-
cesului electoral, capătă valenţe semnificative şi se 
desprinde prin specificul şi importanţa sa. De corec-
titudinea numărării și totalizării rezultatelor depinde 

Maria Sarev,
consultant, Direcția analiză și documentare

cum vor fi clasate alegerile pe scara aprecierii drept 
libere şi corecte. 

Pentru a asigura o derulare corectă a procesului 
de totalizare a rezultatelor alegerilor, CEC a ajustat 
și îmbunătățit actele sale normative interne, printre 
care regulamentele privind activitatea consiliilor și 
birourilor electorale, Instrucţiunea privind ordinea de 
împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor 
şi materialelor electorale la alegerile parlamentare 
de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi 
consiliile electorale de circumscripţie și altele. 

Totodată, CEC a elaborat un șir de modele și for-
mulare speciale tipizate ale documentelor electorale 
ce se completează la etapa de totalizare a rezulta-
telor alegerilor. 

Codul electoral reglementează la art. 30 lit. e), 
32 alin. (8), 56, 58, 62, 85 atribuțiile biroului electoral 
al secției de votare (BESV) privind totalizarea rezul-
tatelor alegerilor în secţia de votare prin întocmirea 
proceselor-verbale şi rapoartelor după care, împre-
ună cu toate buletinele de vot, le remite consiliului 
electoral de circumscripţie nu mai tîrziu de 18 ore 
după închiderea secţiilor de votare.

După primirea documentelor de la BESV, con-
siliul electoral de circumscripție în termen de 48 de 
ore după închiderea secţiilor de votare totalizează 
rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Co-
misiei Electorale Centrale actele respective şi asigu-
ră publicarea în presa locală a rezultatelor votării pe 
circumscripție.

Conform art. 60 din Codul electoral, în baza 
actelor prezentate de către consiliile electora-
le de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală 
întocmește, în termen de 5 zile procesul-verbal pri-
vind rezultatele votării pe țară. Aceste acte se pre-
zintă Curții Constituționale pentru confirmarea rezul-
tatelor alegerilor parlamentare și validarea manda-
telor deputaților.

În şedinţa din 5 decembrie 2014, Comisia Elec-
torală Centrală a aprobat procesul-verbal privind to-
talizarea rezultatelor alegerilor şi Raportul cu privire 
la rezultatele alegerilor parlamentare din  30 noiem-
brie 2014.

Potrivit art. 89 al Codului electoral, în termen de 
48 de ore de la totalizarea voturilor pe ţară, Comisia 
Electorală Centrală a prezentat Curţii Constituţiona-
le procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor ale-
gerii Parlamentului, lista deputaţilor pentru validarea 
mandatelor de deputat, listele candidaţilor declaraţi 
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supleanţi la funcţia de deputat, raportul Comisiei 
Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor 
parlamentare din 30 noiembrie 2014.

În baza proceselor-verbale întocmite de consili-
ile electorale de circumscripţie raionale, municipale 
Chişinău şi Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Gă-
găuzia, Comisia Electorală Centrală a constatat: 
numărul de alegători incluşi în listele electorale de 
bază - 2.800.827 alegători, iar în cele suplimentare – 
155.443, la votare au participat 1.649.402 alegători 
sau 57,28 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 
din numărul de persoane înscrise în listele electora-
le. Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile a 
constituit 50.884 buletine. 

Deoarece la alegeri au participat mai mult de 1/3 
din numărul de alegători înscriși în listele electora-
le, Comisia Electorală Centrală a considerat valabile 
alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latura a XX-a din 30 noiembrie 2014. 

Sub aspectul dimensiunii de gen, în conformi-
tate cu procesul-verbal privind totalizarea rezulta-
telor alegerii Parlamentului, aprobat de CEC, din 
numărul total de votanţi  53,46% constituie femei 
şi 46,54% sunt bărbaţi.

Confirmarea rezultatelor alegerilor și vali-
darea mandatelor deputaților aleși
În termen de 10 zile de la primirea actelor de la 

Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de 
soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată 
a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite 
de legislaţie, Curtea Constituţională, potrivit articolu-
lui 62 din Constituţie, la propunerea Comisiei Elec-
torale Centrale, hotărăşte validarea mandatelor de 
deputat sau nevalidarea lor în cazul încălcării legis-
laţiei electorale.

 La data de 9 decembrie 2014 Curtea a confirmat 
că la 30 noiembrie 2014 Parlamentul Republicii Mol-
dova a fost ales în mod legal, prin sufragiu universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat, de asemenea a 
validat mandatele celor 101 deputați aleși și a con-
firmat listele candidaților supleanți: din partea Parti-
dului Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Mol-
dova” – 78 de candidați; din partea Partidului Liberal 
Democrat din Moldova – 78 de candidați; din partea 
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 82 
de candidați; din partea Partidului Democrat din Mol-
dova – 79 de candidați; din partea Partidului Liberal 
– 90 de candidați.3

În final trebuie să menționăm că la totalizarea 
rezultatelor alegerilor s-au constatat mai multe pro-
bleme, unele dintre ele fiind similare cu cele identifi-
cate în cadrul scrutinelor anterioare, precum erori în 
documentele electorale completate; nerespectarea 
de către consiliile electorale de circumscripție a ter-
menului de 48 de ore de la închiderea secțiilor de 
votare pentru transmiterea documentelor electorale. 
În acest sens, o soluție ar fi modificarea art. 59 alin. 
(4) din Codul electoral în vederea majorării termenu-
lui de prezentare de către consiliul electoral a docu-
mentelor electorale pînă la 72 de ore.

3  Hotărîrea nr. 29 din 09.12.2014 privind confirmarea rezul-
tatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 
30 noiembrie 2014 şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi
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ultimilor ani mediul online, în special rețelele de so-
cializare, a jucat un rol proeminent în procesul de 
informare a alegătorilor. Pentru autoritățile electora-
le, social media reprezintă un instrument extrem de 
valoros și eficient în educația electorală a alegăto-
rilor. Rețelele de socializare contribuie la creșterea 
nivelului de participare a electoratului la vot, dez-
voltarea comunicării între autoritatea electorală și 
alegători, motivarea și implicarea mai multor mem-
bri ai comunității să devină funcționari electorali și 
sporirea încrederii publicului pe tot parcursul ciclului 
electoral. Prin intermediul social media, autoritatea 
electorală realizează o mai bună transparenţă a acti-
vităţilor, o relaţie interactivă cu cetățenii, o mai mare 
asumare a responsabilităților pentru politicile şi ser-
viciile guvernamentale, astfel căpătînd mai multă în-
credere în rîndul populaţiei. 

Social media nu reprezintă o opțiune, ci o ne-
cesitate a spațiului public contemporan. În prezent, 
foarte puține autorități electorale din lume sunt pre-
zente pe rețelele de socializare. 

Un studiu realizat de către IDEA International 
arată că în octombrie 2013 din 172 de țări doar 55 
autorități electorale utilizează Facebook-ul ca mijloc 

de comunicare6. Avantajul social media în informa-
rea alegătorilor este faptul că reprezintă o comuni-
care directă și instantanee cu publicul, fără ajutorul 
mass-mediei. Ea apare ca o oportunitate de reali-
zare a unei comunicări duale, dînd posibilitatea ale-
gătorilor de a se face ascultați. În ceea ce privește 
utilitatea ei, social media s-a dovedit în mod repetat 
a fi o sursă de transmitere a informațiilor în timp real 
și cu feedback instant. Alte beneficii ale comunicării 
cu alegătorii pe Facebook sunt: mijloc de comunica-

6 Social Media: A Practical Guide for Electoral Manage-
ment Bodies, pag. 12

importanŢa utiliZării SOCIAL MEDIA În 
informarea aleGătorilor

Internetul ne influențează total viaţa de zi cu zi, 
avînd în aceeaşi măsură implicaţii profunde asupra 
societăţii în general şi a comunicării în mod special. 
Mai exact, în perioada electorală, Internetul schim-
bă structura tradiţională. Astfel, noile instrumente de 
comunicare socială (social media) joacă un rol din 
ce în ce mai important în cadrul perioadei electorale 
şi demonstrează trecerea către o formă de comu-
nicare interactivă şi multidirecțională.4 Social me-
dia este modul în care oamenii pot comunica sau 
interacționa online, se implică într-un context social, 
ce include conversații, comentarii, dar și adnotări sau 
interacțiuni5. La moment, cele mai populare rețele 
de socializare sunt: Facebook, Twitter și LinkedIn. 

Tehnologia informației evoluează constant, 
punînd la dispoziție noi oportunități de transforma-
re a instituțiilor de stat și noi forme de comunicare 
cu publicul. Instrumentele de comunicare oferite de 
mijloacele de socializare fac parte din şirul de teh-
nologii moderne care înlesnesc schimbul interactiv 
de informaţii, precum şi colaborarea cu publicul larg. 
Rețelele sociale sunt o componentă de bază a stra-
tegiei de comunicare. 

Un proces electoral liber și corect nu este posibil 
fără existența libertății de exprimare. Pe parcursul 

4 New media în alegerile prezidențiale din 2009, Ionela Car-
men Boșoteanu, Sfera Politicii

5 http://wptut.ro/ce-este-social-media/

Anastasia Stajila,
specialist principal, Direcția comunicare, relații publice 

și mass-media
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re ieftin, ușor și eficient; creșterea transparenței și 
credibilității față de autoritatea electorală etc.

Există mai multe moduri prin intermediul cărora 
social media poate ajuta autoritățile electorale în dis-
tribuirea, schimbul de informații și identificarea pro-
blemelor. Metodele care pot fi folosite pe rețelele de 
socializare și a afla preferințele alegătorilor sunt:

 3 concursuri online;
 3 sondaje;
 3 plasare video de către utilizatori;
 3 plasare poze de către utilizatori;
 3 plasare întrebări de către utilizatori.

Social media ne ajută să spunem cît mai multe, 
într-un ritm dinamic, într-un limbaj cît mai uman și 
mai aproape de așteptările celor care urmăresc pa-
gina instituției. Social media oferă posibilitatea de a 
fi în contact permanent cu toate categoriile de ale-
gători și este accesibil din orice colț al lumii. Prezen-
ţa instituției pe rețelele de socializare ajută la o mai 
bună cunoaștere a acesteia de către public, păstrea-

ză publicul extern implicat și reduce costurile afe-
rente mijloacelor media tradiţionale. Astfel, într-un 
interviu pentru Digital Diplomacy despre importanța 
utilizării social media, Anthony Simon, directorul De-
partamentului de Comunicare Digitală pentru Guver-
nul Marii Britanii și Cabinetul Primului Ministru, încu-
rajează instituțiile de stat să utilizeze rețele sociale 
în comunicare cu publicul7. 

Cu cît interacțiunea online este mai accentuată, 
cu atît alegătorii sunt mai predispuși să dezvolte 
un comportament de implicare civică prin interme-
diul canalului de comunicare online. O participare 
activă în mediul online atrage după sine o serie de 
beneficii.

În prezent, rețeaua de socializare Facebook în-
registrează 1,393 miliarde de utilizatori activi în fie-
care lună. Audiența rețelei de socializare Facebook 
în Republica Moldova a atins cifra de 420 000 de 

7 http://digitaldiplomacy.ro/interviu-cu-anthony-simon-despre-
comunicare-digitala-guvernamentala/

utilizatori. Tinerii cu o vîrstă cuprinsă între 18 și 30 
de ani constituie grupa majoritară pe rețeaua socia-
lă, 210 mii de utilizatori intră în această grupă. Cota 
audienței feminine din Moldova constituie 55% (165 
mii), iar a celei masculine 45% (134 mii)8. 

Vizibilitatea pe rețelele de socializare este un atu, 
iar prezența Comisiei Electorale Centrale (CEC) în 
mediul online este un plus pentru alegători, aceștia 
avînd posibilitatea de a fi la 

curent cu toate activitățile desfășurate de către 
Comisie. 

Comisia Electorală Centrală acordă o atenție 
deosebită informării corecte a alegătorilor asupra 
desfășurării campaniei electorale și procedurilor 
electorale, inclusiv prin intermediul noilor mijloace 
de comunicare online și anume al rețelelor de socia-
lizare. În acest sens, a fost aprobată Strategia de co-
municare a Comisiei Electorale Centrale pentru anii 
2014-2018. Unul dintre obiectivele acestei strategii 
este promovarea imaginii instituţiei şi informarea 

grupurilor-ţintă prin intermediul noilor mijloace de 
comunicare socială şi tehnologiilor informaţionale. 
Astfel, Comisia își propune să actualizeze paginile 
web oficiale cu noutăţi, informaţii utile pentru alegă-
tori, materiale de educaţie electorală, documente 
oficiale şi oferirea posibilităţii de a face consultări 
publice on-line, organizarea on-line a chestionarelor 
prin intermediul reţelelor de socializare referitoare la 
diverse subiecte relevante pentru alegători. 

Pagina de Facebook a Comisiei Electorale Cen-
trale, creată cu ocazia alegerilor parlamentare an-
ticipate în 2010, este urmărită în prezent în jur de 
2300 de utilizatori. Potrivit statisticilor referitoare la 
audiență, 55 % din utilizatorii paginii reprezintă femei 
şi 44 % sînt bărbaţi. Cei mai mulţi utilizatori au vîrsta 
cuprinsă între 25-34 de ani, dintre care 23 % sunt fe-
mei şi 20 % - bărbaţi. Dintre persoanele cu vîrsta cu-
prinsă între 35-44 de ani, circa 7 % sunt femei şi 8 la 

8 http://indigital.md/2013/02/audienta-retelei-sociale-facebook-
in-moldova-a-atins-cifra-de-300000-de-utilizatori/
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sută sunt bărbaţi. Utilizarea platformei online a Co-
misiei pentru diseminarea informaţiei direcționează 
mai bine accesul la publicul-ţintă, în mare parte ti-
nerilor. Astfel, din statisticile prezentate mai sus, se 

observă interesul sporit al tinerilor față de procesul 
electoral, față de activitățile desfășurate de către Co-
misie în perioada electorală și nu numai. Folosind un 
limbaj adecvat publicului căruia ne adresăm, specific 
reţelelor de socializare, contribuim la transmiterea 
coerentă şi rapidă, 
întregului spectru 
al audienţei, a ide-
ilor, informaţiilor şi 
mesajelor noastre, 
participînd în acest 
fel la îndeplinirea 
obiectivelor de co-
municare propuse. 

La 30 noiem-
brie 2014 în Re-
publica Moldova 
au avut loc ale-
geri parlamenta-
re. Pentru acest 
scrutin parlamen-
tar, pe rețeaua 
de socializare, 
CEC a desfășurat 
o amplă campa-
nie de informare 
şi educație electorală, sloganul acesteia fiind unul 
sugestiv „Cu pași mici - facem lucruri mari”. Social 
media a contribuit semnificativ în campania de infor-
mare. Astfel, pe pagina de Facebook a Comisiei au 
fost plasate 15 spoturi video și un șir de materiale ce 
au avut scop motivarea alegătorilor de a participa la 
vot, precum şi informarea acestora despre procesul 
electoral. Cele mai vizualizate și apreciate spoturi 
au fost: spoturile motivaționale ”Lasă oile. Mergi la 

vot” – 10821 de vizualizări, ”Fă-ți alegerea. Votează 
– 3931”, ”Procedura de vot pentru alegătorii de pes-
te hotare” – 2976, ”Mergem cu toții la vot” – 1609, 
”Votarea pas cu pas”- 14329. 

De asemenea, în perioada electorală, prin inter-
mediul paginii de Facebook a Comisiei, alegătorii au 
fost la curent cu toate noutățile din domeniul elec-
toral prin difuzarea anunțurilor și comunicatelor de 
presă, informațiilor privind procedurile electorale. 
Crearea și promovarea online a evenimentului10 de-
dicat alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 
a permis creșterea vizibilității instituției noastre, dar 
și mobilizarea alegătorilor la vot, în special al celor 
aflați peste hotarele țării.

Prin intermediul profilului său de Facebook, Co-
misia a distribuit o serie de materiale informative cu 
conținut electoral. Cele mai apreciate și distribuite 
postări au fost cele motivaționale și despre curiozități 
electorale. 

În contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor 
informaționale, specialiștii în domeniul social media 
prognozează 2015 ca fiind anul video11. Pentru a 

ține cont de evoluțiile social media în campania de 
informare pentru alegerile locale generale din anul 
curent, Comisia Electorală Centrală se va alinia ulti-
melor tendințe social media. 

9 https://www.facebook.com/comisiaelectorala/videos
10 https://www.facebook.com/events/384493491702708/
11 http://www.bani.md/bani2015-in-social-media-2015-va-fi-

anul-continutului-video-radu-lisita/
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partiCiparea femeilor la aleGerile parlamentului 
repuBliCii molDoVaDin 30 noiemBrie 2014

Participarea femeilor la alegeri este un aspect 
urmărit cu atenție de misiunile internaționale de ob-
servare a alegerilor, cum ar fi cele din partea Biro-
ului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturi-
le Omului (OSCE/BIDDO), Adunării parlamentare a 
OSCE (AP OSCE), Adunării parlamentare a Consiliu-
lui Europei (APCE) și Parlamentului European (PE).

În Republica Moldova femeile se bucură de drep-
turi egale cu bărbații, ele pot exercita orice calitate 

ce ține de procesul electoral. Femeile pot fi alegă-
tori, candidați, funcționari electorali, reprezentanți ai 
concurenților electorali, observatori etc. 

Din punctul de vedere al dimensiunii de gen, 
legislația Republicii Moldova în domeniul electoral 
este neutră și nu prevede anumite facilități pentru 
femei sau pentru bărbați. Potrivit art. 3 din Codul 
electoral, „cetățenii Republicii Moldova pot alege și 

Stanislav Bondari,
consultant, Direcția juridică

pot fi aleși fără deosebire de rasă, naționalitate, ori-
gine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență 
politică, avere sau origine socială”.

În cadrul alegerilor în Parlamentul Republicii 
Moldova din 30 noiembrie 2014 la votare au partici-
pat 1649402 de alegători, dintre care 53,46% au fost 
femei, iar 46,54% - bărbați12. Astfel, femeile partici-
pă în mod activ la votare, statistica votării pe genuri 
reflectînd aproximativ aceeași proporție a femeilor 
și bărbaților din numărul total al populației de vîrstă 
majoră.

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în or-
ganele electorale tabloul deja diferă. Comisia Elec-
torală Centrală este constituită din 9 membri, dintre 
care 8 bărbați și 1 femeie. Conducerea CEC este re-
prezentată numai de bărbați, funcțiile de președinte, 
vicepreședinte și secretar fiind ocupate în exclusivi-
tate de bărbați. 

Pentru alegerile din 30 noiembrie 2014 au fost 
constituite 35 consilii electorale circumscripție și 
2073 birouri ale secțiilor de votare.

Componența numerică a consiliilor electorale de 
circumscripție a fost de 9 sau 11 membri13. În total, 
în cadrul consiliilor electorale de circumscripție au 
activat 317 funcționari electorali14. Componența con-
siliilor electorale de circumscripție municipale și raio-
nale sub aspectul dimensiunii de gen este redată în 
tabelul de mai jos:

12 Raportul cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentu-
lui Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3108 din 5 
decembrie 2014, pag. 27.  Hotărîrile Comisiei Electorale 
Centrale nr. 2699-2733 din 10 octombrie 2014.

13  Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2699-2733 din 10 
octombrie 2014.

14 Raportul cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului 
Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3108 din 5 de-
cembrie 2014, pag. 4.

Nr. 
d/o Denumirea/numărul circumscripției Nr. total al 

membrilor

Componența dezagregată 
pe gen

Femei Bărbați

1. Consiliul electoral de circumscripție electorală municipală 
Chișinău nr. 1 11 5 6

2. Consiliul electoral de circumscripție electorală municipală 
Bălți nr. 2 9 5 4

3. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Anenii Noi nr. 4 9 5 4
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4. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Basarabeasca nr 5 9 6 3

5. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Briceni nr. 6 9 0 9

6. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Cahul nr. 7 9 6 3

7. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Cantemir nr. 8 9 5 4

8. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Călărași nr. 9 9 2 7

9. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Căușeni nr. 10 9 4 5

10. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Cimișlia nr. 11 9 2 7

11. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Criuleni nr. 12 9 3 6

12. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Dondușeni nr. 13 9 4 5

13. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Drochia nr. 14 9 3 6

14. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Dubăsari nr. 15 9 3 6

15. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Edineț nr. 16 9 3 6

16. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Fălești nr. 17 9 6 3

17. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Florești nr. 18 9 4 5

18. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Glodeni nr. 19 9 6 3

19. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Hîncești nr. 20 9 5 4

20. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Ialoveni nr. 21 9 4 5

21. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Leova nr. 22 9 5 4

22. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Nisporeni nr. 23 9 3 6

23. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Ocnița nr. 24 9 3 6

24. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Orhei nr. 25 9 4 5

25. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Rezina nr. 26 9 4 5

26. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Rîșcani nr. 27 9 4 5

27. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Sîngerei nr. 28 9 4 5

28. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Soroca nr. 29 9 3 6
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Deși se atestă cazuri în care numărul funcționarilor 
electorali femei în componența consiliilor a fost foar-
te mic (CECER Călărași nr. 9, CECER Cimișlia nr. 
11) sau consiliul electoral de circumscripție a fost 
constituit numai din funcționari electorali bărbați 
(CECER Briceni nr. 6), totuși datele prezentate în 

tabel indică un oarecare echilibru de reprezenta-
re, ponderea funcționarilor electorali femei fiind de 
46%, iar a funcționarilor electorali bărbați de 54%. 

Datele referitoare la componența conducerii con-
siliilor electorale de circumscripție sub aspectul di-
mensiunii de gen se prezintă în felul următor:

29. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Strășeni nr. 30 9 4 5

30. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Șoldănești nr. 31 9 6 3

31. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Ștefan Vodă nr. 32 9 6 3

32. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Taraclia nr. 33 9 6 3

33. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Telenești nr. 34 9 3 6

34. Consiliul electoral de circumscripție electorală raională 
Ungheni nr. 35 9 4 5

35. Consiliul electoral de circumscripție electorală UTA 
Găgăuzia nr. 36 9 6 3

Total 317 146 (46%) 171 (54%)

Nr. 
d/o Denumirea/numărul circumscripției

Președinte CECE Vicepreședinte 
CECE Secretar CECE

Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați

1. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală municipală Chișinău nr. 1 - 1 - 1 - 1

2. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală municipală Bălți nr. 2 - 1 - 1 1 -

3. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Anenii Noi nr. 4 - 1 1 - 1 -

4. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Basarabeasca nr 5 - 1 - 1 1 -

5. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Briceni nr. 6 - 1 - 1 - 1

6. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Cahul nr. 7 - 1 1 - 1 -

7. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Cantemir nr. 8 1 - - 1 - 1

8. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Călărași nr. 9 1 - 1 1

9. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Căușeni nr. 10 1 - 1 1 -

10. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Cimișlia nr. 11 - 1 - 1 1 -

11. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Criuleni nr. 12 - 1 - 1 1 -

12. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Dondușeni nr. 13 - 1 1 - 1 -
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13. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Drochia nr. 14 - 1 1 - 1 -

14. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Dubăsari nr. 15 - 1 - 1 1 -

15. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Edineț nr. 16 - 1 1 1 -

16. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Fălești nr. 17 1 - 1 1

17. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Florești nr. 18 - 1 - 1 1 -

18. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Glodeni nr. 19 - 1 - 1 1 -

19. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Hîncești nr. 20 - 1 - 1 1 -

20. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Ialoveni nr. 21 - 1 - 1 1 -

21. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Leova nr. 22 1 - - 1 1 -

22. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Nisporeni nr. 23 1 - - 1 1 -

23. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Ocnița nr. 24 - 1 1 - 1 -

24. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Orhei nr. 25 - 1 - 1 1 -

25. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Rezina nr. 26 - 1 1 - 1 -

26. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Rîșcani nr. 27 1 - 1 - 1

27. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Sîngerei nr. 28 - 1 - 1 1 -

28. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Soroca nr. 29 1 - - 1 1 -

29. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Strășeni nr. 30 1 - - 1 1 -

30. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Șoldănești nr. 31 1 - - 1 1 -

31. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Ștefan Vodă nr. 32 1 - 1 - - 1

32. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Taraclia nr. 33 1 - 1 - 1 -

33. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Telenești nr. 34 1 - 1 - - 1

34. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală raională Ungheni nr. 35 - 1 1 - 1 -

35. Consiliul electoral de circumscripție 
electorală UTA Găgăuzia nr. 36 - 1 1 - 1 -

Total 12 
(34,3%)

23 
(65,7%)

12 
(34,3%)

23 
(65,7%)

27 
(77,1%) 

8 
(22,9%)
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Conform datelor prezentate, în cele 35 consilii 
electorale de circumscripție funcțiile de președinte și 
vicepreședinte au fost exercitate de 34,3 % femei, iar 
funcția de secretar a revenit femeilor în proporție de 
77,1%. Ponderea bărbaților în rîndurile președinților 
și vicepreședinților a constituit 65,7%, iar a secreta-
rilor – 22,9%. 

În cele 2073 birouri ale secțiilor de votare au ac-
tivat 17395 funcționari electorali15. Dezagregate pe 
gen datele privind componența birourilor electorale 
ale secțiilor de votare sînt prezentate în tabelul de 
mai jos:

15 Raportul cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului 
Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, aprobat prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3108 din 5 de-
cembrie 2014, pag. 4.

Nr 
d/o Denumirea/numărul circumscripției

Numărul 
secţiilor de 

votare/BESV 
constituite

Numărul 
membrilor 

BESV

Componența 
dezagregată pe gen

Bărbați Femei

1. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
municipală Chișinău nr. 1

404
(309 + 95 în 
afara ţării)

4191 1328 2863

2. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
municipală Bălţi nr. 2 59 463 346 117

3. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Anenii Noi nr. 4 44 410 132 278

4. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Basarabeasca nr.5 15 131 29 102

5. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Briceni nr. 6 39 369 99 270

6. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Cahul nr. 7 64 510 67 443

7. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Cantemir nr. 8 47 357 93 264

8. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Călăraşi nr. 9 48 337 86 251

9. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Căuşeni nr. 10 51 415 89 326

10. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Cimişlia nr.11 46 322 81 241

11. Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
raională Criuleni nr.12 40 358 51 307

12. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Donduşeni nr.13 27 227 51 176

13. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Drochia nr.14 47 391 66 325

14. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Dubăsari nr.15 15 137 24 113

15. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Edineţ nr.16 51 477 61 416

16. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Făleşti nr.17 65 455 145 310

17. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Floreşti nr.18 72 580 106 474

18. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Glodeni nr.19 37 297 53 244
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Astfel, din cei 17395 funcționari electorali, ponde-
rea femeilor a constituit 75,7%, iar a bărbaților 24,3%.

Așadar, în sistemul organelor electorale se con-
stată o reprezentare redusă a femeilor în organele 
superioare și la funcțiile de conducere și, respectiv, 
o reprezentare masivă la nivelul de jos. 

În privința componenței candidaților la funcția de 
deputat în Parlament, la alegerile din 30 noiembrie 
2014 în calitate de concurenți electorali au fost înre-
gistrate 21 formațiuni politice (20 de partide politice 
și 1 bloc electoral), dintre care 2 formațiuni politice au 
înaintat mai mult de 40 de candidați femei din numă-
rul maxim de 103 candidați pe lista unui concurent 

19. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Hînceşti nr.20 69 475 102 373

20. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Ialoveni nr.21 50 410 93 317

21. Consiliul electoral de circumscripţie raională Leova 
nr.22 47 355 75 280

22. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Nisporeni nr.23 43 285 63 222

23. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Ocniţa nr.24 35 323 84 239

24. Consiliul electoral de circumscripţie raională Orhei 
nr.25 83 583 122 461

25. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Rezina nr.26 42 276 48 228

26. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Rîşcani nr.27 54 448 82 366

27. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Sîngerei nr. 28 64 444 89 355

28. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Soroca nr. 29 74 518 84 434

29. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Străşeni nr. 30 49 451 57 394

30. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Şoldăneşti nr. 31 34 306 47 259

31. Consiliul electoral de circumscripţie raională Ştefan 
Vodă nr. 32 33 291 53 238

32. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Taraclia nr. 33 32 232 30 202

33. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Teleneşti nr. 34 45 329 57 272

34. Consiliul electoral de circumscripţie raională 
Ungheni nr. 35 78 578 121 457

35 Consiliul electoral de circumscripţie U.T.A. 
Găgăuzia nr. 36 70 664 107 557

Total
2073

(1978 + 95 în 
afara ţării)

17395 4221 
(24,3%)

13174 
(75,7%)

electoral; 7 formațiuni politice au înaintat de la 31 la 
40 de candidați femei; 8 formațiuni politice au înain-
tat de la 21 la 30 de candidați femei; 3 formațiuni po-
litice au înaintat de la 11 la 20 de candidați femei; o 
formațiune politică a înaintat 9 candidați femei, adică 
între 1 și 10 candidați; și 4 candidați independenți 
bărbați16.

Sub aspect procentual, situația este următoarea: 
2 formațiuni politice au avut pe listele de candidați 
peste 40% femei; 8 formațiuni politice – între 31% 
16  Conform „Listei concurenților electorali la alegerile Par-

lamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”, 
actualizată la 25 noiembrie 2014 și publicată de către Comi-
sia Electorală Centrală.
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și 40%; o formațiune politică –31%; 8 formațiuni po-
litice – între 21% și 30%; 2 formațiuni politice – între 
11% și 20 %.

 Pînă la excluderea din cursa electorală a 
Partidului Politic “Patria” numărul candidaților femei 
a constituit 30,5%, iar a candidaților bărbați – 69,5%. 

Nr. 
d/o Concurentul electoral

To
ta

l î
n 

lis
tă

B
ăr

ba
ți 

Fe
m

ei

Notă

1 Partidul Democrat din Moldova 98 63 35 nr. candidaților bărbați - 64,3%, nr. 
candidaților femei - 35,7%

2 Partidul Popular Creștin Democrat 85 63 22 nr. candidaților bărbați – 74,1%, nr. 
candidaților femei – 29,9%

3 Partidul Politic 
Partidul Forța Poporului 103 79 24 nr. candidaților bărbați – 76,7%, nr. 

candidaților femei - 23,3%

4 Partidul Liberal Democrat din Moldova 101 63 38 nr. candidaților bărbați – 62,4%, nr. 
candidaților femei – 37,6%

5 Partidul Liberal Reformator 100 65 35 nr. candidaților bărbați - 65%, nr. 
candidaților femei - 35%

6
Partidul Politic 

Partidul Comunist Reformator din 
Moldova

61 48 13 nr. candidaților bărbați – 78,7%, nr. 
candidaților femei – 21,3%

7 Partidul Politic 
Mișcarea Populară Antimafie 102 71 31 nr. candidaților bărbați – 69,6%, nr. 

candidaților femei – 30,4%

8 Partidul Național Liberal 103 74 29 nr. candidaților bărbați – 71,8%, nr. 
candidaților femei – 28,2%

9
Partidul Politic 

Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova

103 81 22 nr. candidaților bărbați – 78,6%, nr. 
candidaților femei – 21,4%

10 Blocul Electoral ALEGEREA 
MOLDOVEI-UNIUNEA VAMALA 100 80 20 nr. candidaților bărbați - 80%, nr. 

candidaților femei - 20%

11 Partidul Politic 
Democrația Acasă 88 45 43 nr. candidaților bărbați – 51,1%, nr. 

candidaților femei – 48,1%

12 Partidul Politic Partidul Popular din 
Republica Moldova 103 71 32 nr. candidaților bărbați – 68,9%, nr. 

candidaților femei – 31,1%

13 Partidul Comuniștilor din Republica 
Moldova 103 75 28 nr. candidaților bărbați – 72,8%, nr. 

candidaților femei – 27,2%

14 Partidul Liberal 103 69 34 nr. candidaților bărbați - 67%, nr. 
candidaților femei - 33%

15 Partidul Politic 
Partidul Renaștere 102 61 41 nr. candidaților bărbați – 59,8%,

nr. candidaților femei – 40,2%

16 Partidul Politic Patria⃰ 103 75 28 nr. candidaților bărbați – 72,8%, nr. 
candidaților femei – 27,2%

17 Partidul Acțiunea Democratică 86 59 27 nr. candidaților bărbați – 68,6%, nr. 
candidaților femei – 31,4%

18 Partidul Politic 
Partidul Verde Ecologist 80 48 32 nr. candidaților bărbați - 60%, nr. 

candidaților femei - 40%

19 Partidul Politic 
Patrioții Moldovei 51 40 11 nr. candidaților bărbați – 78,4%, nr. 

candidaților femei – 21,6%

După excluderea Partidului Politic “Patria” din cursa 
electorală ponderea candidaților femei a fost 30,7%, 
iar a candidaților bărbați – 69,3%.

Datele prezentate sînt detaliate în tabelul de mai 
jos:
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Referitor la locurile ocupate de femei pe listele 
de candidați, ponderea acestora a constituit:

 3 în pozițiile 1-10 - 22,9%;
 3 în pozițiile 11-20 - 20,5%;
 3 în pozițiile 21-30 - 24,3%,
 3 în pozițiile 31-40 - 25,7%;
 3 în pozițiile 41-50 - 24,8%;
 3 în pozițiile 51-60 - 38%;
 3 în pozițiile 61-70 - 36,2%;
 3 în pozițiile 71-80 - 40%;
 3 în pozițiile 81-90 - 37%;
 3 în pozițiile 91-103 - 47%.

Astfel, chiar dacă formațiunile politice au inclus 
pe listele lor de candidați femei, acestea au fost pla-
sate pe locurile cu șanse mici de a fi alese în funcția 
de deputat în Parlament. Ca rezultat, în urma ale-
gerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, din 101 
mandate în Parlament 2117 le-au revenit femeilor, 
ceea ce constituie 20,8 %, similar perioadei 2005-
2009: 

După cum vedem, deși în Recomandarea 
Rec(2003)3 a Comitetului de Miniştri din cadrul 
Consiliului Europei către statele membre privind par-
ticiparea egală a femeilor şi bărbaţilor în procesul 
decizional politic şi public se menţionează că parti-
ciparea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor înseamnă 

17  Conform Hotărîrii Curții Constituționale a Republicii Mol-
dova nr. 29 din 9 decembrie 2014 privind confirmarea rezul-
tatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 
30 noiembrie 2014 și validarea mandatelor deputaților aleși.

20 Partidul Politic
Uniunea Centristă din Moldova 53 44 9 nr. candidaților bărbați - 83%, nr. 

candidaților femei - 17%

21 Partidul Politic 
Pentru Neam și Țară 53 32 21 nr. candidaților bărbați – 60,4%,

nr. candidaților femei – 39,6%

22 Candidați independenți 4 4 -
nr. candidaților independenți bărbați – 

100%,
nr. candidaților independenți femei – 0%

Total 1885 1310 575 nr. candidaților bărbați – 69,5%,
nr. candidaților femei – 30,5%

Total
(după excluderea din cursa 

electorală a Partidului Politic 
”Patria” prin hotărîrile Curții de Apel 

Chișinău din 27.11.2014 și a Curții 
Supreme de Justiție din 29.11.2014)

1782 1235 547 nr. candidaților bărbați – 69,3%,
nr. candidaților femei – 30,7%

că reprezentarea atît a femeilor, cît şi a bărbaţilor în 
orice organ decizional în viaţa politică sau publică 
nu trebuie să scadă mai jos de 40%, în Republica 
Moldova femeile continuă a fi sub-reprezentate în 
structura Parlamentului Republicii Moldova.

 În perioada 2010-2014 deputații în Parla-
ment, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Fami-
liei, de asemenea Comisia Electorală Centrală au 
întreprins o serie de acțiuni în vederea modificării și 
armonizării cadrului normativ menit să asigure egali-
tatea șanselor între femei și bărbați. 

De exemplu, un grup de deputați a elaborat un 
proiect de lege pentru completarea articolului 41 
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 în vederea sporirii oportunităților de participa-
re a femeilor din Republica Moldova în structurile 
elective la nivel naţional şi local. Autorii proiectu-
lui au propus completarea articolului 41 din Codul 
electoral cu o prevedere conform căreia listele de 
candidaţi pentru alegerile parlamentare şi locale să 

includă în mod obligatoriu cel puţin 30% femei din 
numărul candidaţilor18. 

Comisia Electorală Centrală a dat un aviz favo-
rabil acestui proiect de lege, prin hotărîrea nr. 2482 
din 25 martie 2014. Comisia a susţinut iniţiativa de 
legiferare a cotei respective pentru candidaţii femei 

18  Proiectul de lege, înregistrat cu nr. 101 din 11 martie 2014, 
poate fi consultat pe pagina http://parlament.md/Procesul-
Legislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislativ-
Id/2205/language/ro-RO/Default.aspx

Mandatul în Parlament Numărul deputaților femei în 
Parlament

Procentul de reprezentare

2005-2009 21 din 101 20,8%
2014-2018 21 din 101 20,8%
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și, totodată, a propus ca partidele/alte organizaţii 
social-politice/blocurile electorale să fie obligate să 
asigure plasarea femeilor în listele de candidaţi pe 
locuri ce le-ar aduce şanse reale de a obţine man-
date de aleşi, iar, pentru nerespectarea prevederilor 
ce ţin de dimensiunea de gen, să fie stipulată sanc-
ţiunea sub formă de refuz de a înregistra listele de 
candidaţi ai partidului politic/altei organizaţii social-
politice/blocului electoral respectiv19.

Un alt proiect de lege a fost elaborat de Minis-
terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care a 
avut drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu 
prevederile Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu 
privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi. Autorul proiectului de lege a propus modi-
ficarea mai multor acte legislative, cum ar fi: Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Legea 
nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele 
politice, precum şi Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 
cu privire la Guvern, Legea presei nr. 243-XIII din 
26 octombrie 1994, Legea nr. 271-XIII din 9 noiem-
brie 1994 cu privire la protecţia civilă, Legea ocro-
tirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea 
învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, Legea 
nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Re-
gulamentului Parlamentului, Legea nr. 1036-XIII din 
17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, 
Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la 
publicitate etc.20 

Comisia Electorală Centrală a susținut iniţiativa 
de armonizare a cadrului legislativ și a formulat 
cîteva recomandări în avizul aprobat prin 
hotărîrea nr. 2354 din 23 decembrie 2013. Reco-
mandările menționate au vizat promovarea partici-
pării femeilor în sfera vieţii politice pe bază de ega-
litate cu bărbaţii prin îmbunătăţirea condiţiilor ce le-
ar elibera de anumite poveri sociale specifice. Prin 
proiect se propunea garantarea posibilităţii de anga-
jare a dădacei/bonei, lărgirea reţelelor de deservire 
socială, crearea în şcoli a claselor cu program de 
activitate prelungit, obligarea instituţiilor publice/pri-
vate de asigura camere pentru copii (baby hall-uri); 
promovarea femeilor în domeniul economiei prin 
instruire, pe de o parte, și prin eradicarea corupţiei, 
pe de altă parte, în vederea facilitării implicării feme-
ilor în afaceri; deschiderea centrelor de informare şi 
19  Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2482 din 25 mar-

tie 2014 și avizul asupra proiectului de lege nr. 101 din 11 
martie 2014 pot fi consultate pe pagina http://cec.md/index.
php?pag=news&id=1001&rid=757&l=ro

20  Proiectul de lege, înregistrat cu nr. 180 din 15 mai 2014, 
poate fi consultat pe pagina http://parlament.md/Procesul-
Legislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislativ-
Id/2285/language/ro-RO/Default.aspx

training pentru femei care să coopereze cu Institu-
tul European pentru Egalitatea de Gen; efectuarea 
de către fiecare instituţie publică/privată a unui audit 
al activităţii sale sub aspectul de gen şi elaborarea 
măsurilor/activităţilor concrete privind îmbunătăţi-
rea situaţiei, includerea acestor activităţi în planurile 
strategic şi de activitate curentă21.

În 2011 Comisia Electorală Centrală a propus 
un set de modificări a cadrului legal în domeniul 
finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. 
Proiectul de lege remis spre aprobare Parlamentului 
conține propuneri de modificare a șapte acte legis-
lative (Codul electoral, Legea cu privire la partidele 
politice, Legea privind Curtea de Conturi, Codul pe-
nal, Codul contravențional, Codul de procedură pe-
nală, Codul fiscal).

Una dintre propuneri vizează alocarea a 10 % 
din fonduri partidelor politice care au promovat fe-
mei pe listele de candidaţi în alegeri parlamentare, 
proporțional cu numărul mandatelor obţinute de can-
didaţii femei şi 10 % din fonduri partidelor politice 
care au promovat femei pentru funcţiile de consilieri 
locali de nivelul II (raioane și municipiul Chişinău) şi 
primari, proporţional cu numărul mandatelor obţinu-
te în alegeri locale generale de candidaţi femei22.

Toate proiectele de lege au fost examinate de 
către Parlament și au fost aprobate în prima lectu-
ră în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 17 
iulie 201423.

În concluzie, subiecții implicați în organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul Republi-
cii Moldova din 30 noiembrie 2014 (Comisia Electo-
rală Centrală, partidele politice, blocurile electorale) 
au acordat atenție asigurării egalității de șanse în-
tre femei și bărbați în domeniul de referință. Totuși, 
în urma alegerilor parlamentare nu s-a înregistrat 
creșterea cotei de reprezentare a femeilor în Parla-
mentul Republicii Moldova.

21  Hotărîrea nr. 2354 din 23 decembrie 2013 și avizul asu-
pra proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative pot fi consultate pe pagina http://cec.md/
index.php?pag=news&id=1001&rid=852&l=ro

22  Proiectul de lege, înregistrat cu nr. 296 din 2 iulie 2013, 
poate fi consultat aici http://parlament.md/ProcesulLegis-
lativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1850/
language/ro-RO/Default.aspx

23  Agenda și stenograma ședinței plenare a Parlamentului Re-
publicii Moldova din 17 iulie 2014 pot fi consultate aici http://
parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A
3eplenare/tabid/128/SittingId/1644/language/ro-RO/Default.
aspx
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Centrul De instruire Continuă În Domeniul eleCtoral 
la primul său test maJor

În luna noiembrie 2014, în Republica Moldova 
s-au organizat și desfășurat alegeri parlamentare. 
Acestea au fost primele alegeri parlamentare or-
dinare după protestele din 7 aprilie 200924, două 
scrutine anticipate şi un referendum constituţional25. 
Cunoaștem cu toții că alegerile corecte sunt o ușă 
deschisă către o societate democratică pe care fi-
ecare dintre noi și-o dorește. Este vital ca cetățenii 
să fie implicați în viața publică și să contribuie la 
desfășurarea corectă a alegerilor. 

Pentru țară, aceste alegeri au fost deopotrivă 
complicate și importante inclusiv datorită situației 
geopolitice din regiune. 

Pentru Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral (CICDE) pe lîngă Comisia Electorală Cen-
trală (CEC) alegerile din toamnă au fost și primul exa-
men major promovat din momentul constituirii sale. 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Elec-
toral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală 
a fost creat în anul 2011 prin hotărâre a CEC26 apro-
24  Alegerile din 5 aprilie 2009, câştigate de Partidul 

Comuniştilor din R.Moldova (PCRM), au generat proteste 
ale tinerilor la Chişinău, care la 7 aprilie au degenerat în 
violenţe, soldate cu moartea unui tânăr.

25  Alegeri parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, Referen-
dum constituţional din 5 septembrie 2010 şi alegeri parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010

26  Hotârârea CEC nr. 1030 din 9 decembrie 2011 cu privire 
la constituirea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală, http://www.

 Dr. Doina Bordeianu,
 director adjunct, Centrul de Instruire  

Continuă în Domeniul Electoral

Cristina Berlinschii,
 specialist coordonator-metodist,  Centrul de Instruire 

Continuă  în Domeniul Electoral

Fig. 1 Sistemul instituţional electoral în Republica 
Moldova:
CEC - Comisia Electorală Centrală
CECE – Consiliul Electoral de Cirscumscripție 
Electorală 
BESV – Biroul Electoral al Secției de Votare
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bată în temeiul art. 261 din Codul electoral. 
Pentru alegerile parlamentare din 2014, CICDE a 

început pregătirea din luna septembrie 2013, atunci 
cînd a demarat Programul Național de Instruire și 
Certificare a Potențialilor (-lelor) Membri(-e) ai/ale 
BESV. În cadrul acestuia, la seminare au participat 
10 371 persoane din 989 unități administrative-teri-
toriale de nivelul I desemnate de consiliile locale și 
partidele politice reprezentate în Parlament. 

În data de 15 septembrie 2014, a fost aprobat 
Planul de instruire al Centrului de Instruire Conti-
nuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Elec-
torală Centrală pentru alegerile parlamentare din 
30 noiembrie 2014. În conformitate cu documentul 
menționat au fost instruiți 175 membri(-e) ai CECE 
(55,2%) şi 7 110 membri(-e) ai BESV (52%). Totoda-
tă, seminare de instruire au fost organizate pentru:

 3 Administrația publică locală în ceea ce 
privește întocmirea listelor electorale (897 re-
gistratori);

 3 Operatori(-oare) angajați(-te) în BESV (3606 
persoane);

 3 Contabili(-e) angajați(-te) în CECE (40 per-
soane);

 3 Trezorieri(-e) ale concurenților electorali (17 
persoane);

 3 Observatori din partea asociațiilor obștești 
(35 persoane);

 3 Judecători împlicați în soluționarea litigiilor 
electorale (67 persoane);

cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=5967&y=
2011&start=40&l= 

 3 Observatori, reprezentanți cu drept de vot 
consultativ și coordonatori ai concurenților 
electorali (1885 persoane);

Studenți (170 persoane). 
O imagine de ansamblu asupra instruirilor reali-

zate de CICDE în anul 2014 în funcție de beneficiari 
este prezentată în figura nr.2. In total, pe parcursul 
anului au fost instruite 24 119 persoane(inclusiv for-
matorii). 

Pentru aceste alegeri, CICDE a avut o aborda-
re inovativă a pregătirii profesionale a funcționarilor 
electorali caracterizată prin:

 3 programe vaste de instruire pentru diverse 
categorii de beneficiari;

 3 formatori(-oare) specializați(-te) pe dife-
rite domenii (general, financiar-contabil, 
soluționarea litigiilor electorale, sistem infor-

matizat etc);
 3 materiale didactice special elaborate pentru 

fiecare poziție din cadrul organului electoral;
 3 filme metodico-didactice;
 3 posibilitatea de instruire la distanță prin inter-

mediul platformei de E-Learning;
 3 program de instruire la necesitate pen-

tru membrii(-ele) care s-au modificat în 
componența organelor electorale;

 3 program de evaluare și monitorizare a instru-
irilor.

O noutate reprezintă și intenția de a instrui 100% 
din funcționari(-e) CECE și BESV, anterior de instru-
ire beneficiind doar președintele(-a) și secretarul(-

Fig. 2 Beneficiarii instruirilor realizate de Centrul de Instruire Continuă 
în Domeniul Electoral în anul 2014
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a) organelor electorale inferioare. Deși CICDE și-a 
planificat resursele pentru a realiza acest obiectiv, 
la instruire s-au prezentat puțin peste 50 % dintre 
cei invitați. Firește, sunt unele circumscripții în care 
persoanele implicate în organizarea alegerilor au 
înțeles beneficiul instruirilor și au valorificat posibili-
tatea de a se perfecționa în domeniul electoral prin 
participarea la seminarele organizate de CICDE. 

La alegerile din noiembrie, CICDE a inițiat un 
program special – „Pregătirea pentru ziua alegeri-
lor” – pentru toţi/toate funcţionarii(-rele) la nivel de 
birou. Acesta a vizat responsabilităţile în ziua alege-
rilor, numărarea şi totalizarea voturilor, transmiterea 
documentaţiei electorale. 

Pe lîngă seminarele de instruire desfășurate, 
CICDE a pregătit materiale metodico-didactice, de 
care au beneficiat funcționarii electorali pe toată pe-
rioada activității lor în cadrul organelor electorale, și 
anume: 

 3 Axa timpului pentru CECE;
 3 Axa timpului pentru BESV;
 3 Ghidul presedintelui(-tei) BESV;
 3 Ghidul vicepresedintelui(-tei) CECE/BESV;
 3 Ghidul secretarului(-rei) BESV;
 3 Instrucțiune pentru membru(-a) BESV;
 3 Film metodic-didactic „Pregatirea pentru ziua 

alegerilor”;
 3 Film metodic-didactic „Ziua alegerilor”;
 3 Film metodic-didactic „Numărarea voturilor”;
 3 Film metodic-didactic „Codul de conduită al 

funcționarului electoral ”;
 3 Film metodic-didactic „SIAS Alegeri. Ghidul 

operatorului”;
 3 Seminar video pentru instruirea observatori-

lor și reprezentantilor cu drept de vot consul-
tativ ai concurentilor electorali;

Seminar video pentru instruirea membrilor(-elor) 
birourilor electorale ale secțiilor de votare în care 
s-a implementat procedura de vot cu ajutorul plicului 
șablon (pentru persoane cu dizabilități de vedere). 

Programele de instruire elaborate și implemen-
tate de CICDE, precum și materialele didactice au 
permis pregătirea persoanelor desemnate în calitate 
de funcționari electorali pentru atribuțiile delegate în 
cadrul alegerilor parlamentare, aplicarea uniformă a 
cadrului legal și a procedurilor electorale. 

Acest lucru este confirmat și de Misiunea 
Internațională de Observare a Alegerilor în Repu-
blica Moldova27, care a constatat că „administrația 
electorală a beneficiat de programe cuprinzătoare 
de instruire”, însumînd „circa 450 de seminarii pen-
tru oficialitățile electorale, judecători, observatori 
naționali și reprezentanți ai concurenților pe parcursul 
perioadei observate”Alegerile parlamentare din 30 
noiembrie 2014 au fost prima „probă de foc” a Centru-
lui de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, o pro-
bă pentru care instituția s-a pregătit intens și pe care 
a trecut-o cu multe realizări, dar și cu lecții învățate. 

Pentru alegerile locale generale din acest an, 
CICDE își propune să valorifice experiența obținută 
și să elaboreze un program amplu de instruire a 
funcționarilor electorali. Totodată, CICDE dorește 
să-și canalizeze eforturile și în domeniul cercetării 
științifice și să lanseze, împreună cu Facultatea de 
Relații Internaționale și Științe Politice a Universității 
de Stat un program de masterat de 2 ani cu tematica 
„Management politic și electoral”

27  Declarația privind constatările și concluziile preliminare 
ale Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor din 30 
noiembrie 2014 din Republica Moldova http://www.osce.org/
ro/odihr/elections/moldova/128551?download=true
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Angajați și traineri CICDE au fost acreditați parțial în calitate de facilitatori BRIDGE, 
Chișinău, 02-13 decembrie 2013

raportarea finanCiară a Veniturilor Şi CHeltuielilor 
ConCurenŢilor eleCtorali În Campania eleCtorală pentru 

aleGerile parlamentare Din 30 noiemBrie 2014

Partidele, mișcările social-politice şi alianţele 
politice, precum şi candidaţii independenţi, după ce 
sînt înregistrați de Comisia Electorală Centrală în 
calitate de concurenți electorali, au obligaţia respec-
tării regulilor stabilite atît de Codul electoral, cît și 
de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind 
partidele politice.

 Astfel, concurentul electoral este obligat să res-
pecte următoarele prevederi:

 3 să deschidă cont bancar cu mențiunea ”Fond 
electoral” unde vor fi virate mijloacele financi-
are proprii și cele primite de la persoane fizi-
ce/ juridice din țară în scopul finanțării cam-
paniei electorale; 

 3 să confirme persoana responsabilă de 
finanțe, care va răspunde de întocmirea ra-
poartelor financiare și prezentarea lor în ter-
men la Comisia Electorală Centrală;

 3 să prezinte o dată la două săptămâni CEC-
ului rapoartele financiare ce conțin informații 
referitoare la veniturile și cheltuielile conform 
destinației, întocmite în strictă conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind finanțarea 
campaniilor electorale și a partidelor politice.

Banca unde concurentul electoral are deschis 
cont cu mențiunea ”Fond electoral” are obligația să 
informeze CEC-ul despre sumele bănești virate în 
contul concurentului respectiv, în decurs de 24 de 
ore de la virarea banilor în cont.

Atribuțiile CEC-ului în perioada electorală cu re-
ferire la rapoartele financiare ale concurenților elec-
torali sînt următoarele :

 3  recepționează o dată la două săptămîni ra-
poartele financiare, iar ultimele rapoarte vor 
fi primite maxim cu două zile înainte de ziua 
alegerilor;

 3 analizează datele din rapoartele financiare la 
rubrica venituri:

a) verifică corectitudinea întocmirii de către 
concurentul electoral a listei bunurilor luate 

Liliana Voiticovschi,
șef, Direcția financiar-economică

în gestiune cu titlu gratuit pe perioada cam-
paniei electorale în corespundere cu mo-
delul aprobat prin hotărîre de către CEC;

b) verifică datele din rubrica ”Încasări bănești 
în perioada de gestiune” și analizează 
respectarea întocmirii corecte la compar-
timentele donații persoane fizice, donații 
persoane juridice și alte încasări bănești;

c) verifică corespunderea datelor de la punc-
tele a) și b) cu datele prezentate de către 
bancă;

d) verifică respectarea plafonului stabilit al 
mijloacelor financiare virate de concurentul 
electoral în cont;

 3 analizează datele din rapoartele financiare 
ale concurenților electorali la capitolul cheltu-
ieli prin verificarea corectitudinii întocmirii ra-
portului privind plățile bănești în perioada de 
gestiune cu respectarea tuturor prevederilor și 
completarea obligatorie a tuturor coloanelor;

 3 verifică consecutivitatea datelor din rapoarte-
le financiare bisăptămînale la 

 3 compartimentele venituri și cheltuieli și cores-
punderea lor cu raportul generalizator;

 3 în cazul în care concurenții electorali nu pre-
zintă rapoartele financiare în termenele stabi-
lite sau prezintă informații incomplete sau fal-
se despre venituri și cheltuieli, nu informează 
în termen despre existența sau lipsa contului 
bancar, nu prezintă la solicitarea organelor 
electorale informații utile procesului de veri-
ficare a rapoartelor financiare și despre mo-
dul de finanțare a campaniei electorale, CEC 
aplică prin hotărîre avertisment;

 3 CEC poate cere organelor de resort efectua-
rea controlului surselor de venituri și folosirii 
lor conform destinației. De asemenea, este 
în drept să înainteze Inspectoratului Princi-
pal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor 
un demers privind verificarea provenienței 
contribuțiilor financiare virate concurenților 
electorali, ce depășesc suma de 100 mii lei. 

În cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiem-
brie 2014, CEC a adoptat 15 hotărâri cu privire la 
rapoartele financiare ale concurenților electorali 
prin care s-a luat act de rapoartele financiare perio-
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dice prezentate de concurenţii electorali, constatîn-
du-se ca fiind depuse şi întocmite în corespundere 
cu art. 38  alin. (8) din Codul electoral şi cu Regula-
mentul privind finanţarea campaniilor electorale şi 
a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 
3336 din 16 iulie 2010. 

Dintre toți concurenții electorali doar candidatul 
independent Brega Oleg a informat CEC (la 4 no-
iembrie 2014) că nu deschide contul „Fond electo-

ral” și acesta, respectiv, nu a efectuat cheltuieli pen-
tru campanie.

Pentru încălcarea art. 38 alin. (1) lit. a) din Codu-
lui electoral au fost atenţionaţi toți concurenţii elec-
torali, iar pentru diverse încălcări ale prevederilor 
aceluiași articol şi ale Regulamentului menționat mai 
sus, CEC a emis hotărîri prin care a avertizat urmă-
torii concurenţi electorali:

 3 Partidul Popular Creştin Democrat, prin hotă-
rîrea nr. 2840 din 28 octombrie 2014;

 3 Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului”, prin 
hotărîrea nr. 2840 din 28 octombrie 2014;

 3 Partidul Politic „Partidul Comunist Reforma-
tor din Moldova”, prin hotărîrea nr. 3049 din 
25 noiembrie 2014;

 3 Partidul Politic „Democraţia Acasă”, prin ho-
tărîrile  nr. 2840 din 28 octombrie 2014 şi nr. 
2921 din 11 noiembrie 2014;

 3 Partidul Acţiunea Democratică, prin hotărîrea 
nr.2932 din 14 noiembrie 2014;

 3 Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, prin hotă-
rîrea nr. 2993 din 21 noiembrie 2014;

 3 Pleşca Valeriu, candidat independent, prin 
hotărîrea nr. 3021 din 24 noiembrie 2014;

 3 Doga Anatolie, candidat independent, prin 
hotărîrea nr. 3050 din 25 noiembrie 2014;

 3 Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldo-
va”, prin hotărîrile nr. 3021 din 24 noiembrie 
2014 şi nr. 3085 din 28 noiembrie 2014;

Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”, prin ho-
tărîrea nr. 2934 din 14 noiembrie 2014. Acest con-
curent, fiind înregistrat de către CEC la data de 29 
octombrie 2014, nu a depus rapoarte financiare în 
termenul stabilit de art. 38 alin. (8) din Codul electo-
ral şi nici nu a informat Comisia că nu deschide cont 
la bancă cu menţiunea „Fond electoral”, iar ulterior 
s-a retras din campania electorală, fapt consemnat 
în hotărîrea CEC nr. 3006 din 22 noiembrie 2014.

Cu puțin timp înainte de alegeri concurentul elec-
toral Partidul Politic „PATRIA” a fost exclus din cursa 
electorală prin decizia Colegiului civil, comercial şi 
de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie din 29 noiembrie 2014 (dosarul nr. 3ra-
1651/14), însă deoarece acesta a prezentat CEC-
ului toate rapoartele financiare periodice, raportul de 
totalizare reflectă sumele cheltuite de acest concu-
rent electoral.

În temeiul articolelor 18 şi 38 din Codul electoral 
şi în conformitate cu Regulamentul privind finanţarea 
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campaniilor electorale şi a partidelor politice, CEC 
prin hotărîrea nr. 3094 din 29 noiembrie 2014 a 
aprobat raportul de totalizare privind fluxul mijloace-
lor băneşti utilizate de concurenţii electorali în cam-
pania electorală pentru alegerile parlamentare din 
30 noiembrie 2014.

Este de menționat că la aceste alegeri a fost apli-
cat un model nou al raportului financiar, aprobat prin 
hotărîrea CEC nr.3336 din 16 iulie 2010 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind finanțarea campa-
niilor electorale și a partidelor politice. Acesta prevede 
o prezentare mai detaliată pe compartimente a veni-
turilor și cheltuielilor concurentului electoral în cam-
panie. În baza tuturor rapoartelor financiare, mai jos 
este dată sub formă de tabel și grafic analiza precum 
și ponderea veniturilor și cheltuielilor concurenților 
electorali care au participat în cursa electorală pentru 
parlamentarele din 30 noiembrie 2014.

Veniturile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare
 din 30 noiembrie 2014

Nr. de 
ordine

CONCURENȚII ELECTORALI TOTAL 
VENITURI, lei

donații 
persoane 
fizice

donații 
persoane 
juridice

alte venituri

   lei  lei  lei
1. Partidul Democrat din Moldova 35,020,955.72 23,946,955.72 0.00 11,075,000.00 
2. Partidul Popular Creștin Democrat 35,600.00 10,600.00 0.00 25,000.00 

3.
Partidul Politic„Partidul Forța 
Poporului” 186,068.85 186,068.85 0.00 0.00 

4.
Partidul Liberal Democrat din 
Moldova 36,985,700.00 36,980,700.00 5,000.00 0.00 

5.
Partidul Politic Partidul Liberal 
Reformator 4,632,660.00 4,607,900.00 24,760.00 0.00 

6.
Partidul Politic „Partidul Comunist 
Reformator din Moldova” 36,430.00 36,430.00 0.00 0.00 

7.
Partidul Politic Mișcarea Populară 
Antimafia 209,040.00 207,940.00 0.00 1,100.00 

8. Partidul Național Liberal 17,134.50 17,134.50 0.00 0.00 

9.
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova” 13,249,999.20 0.00 0.00 13,249,999.20 

10.
Blocul Electoral „ALEGERA 
MOLDOVEI-UNIUNEA VAMALĂ” 293,520.46 293,520.46 0.00 0.00 

11. Partidul Politic „Democrația Acasă” 0.00 0.00 0.00 0.00 

12.
Partidul Politic Partidul Popular din 
Republica Modova 1,169,285.85 1,164,300.00 4,985.85 0.00 

13.
Partidul Comuniștilor din Republica 
Moldova 3,773,158.00 3,633,158.00 140,000.00 0.00 

14. Partidul Liberal 3,035,690.00 3,035,690.00 0.00 0.00 

15.
Partidul Politic Partidul 
„RENAȘTERE” 249,400.00 249,400.00 0.00 0.00 

16. Partidul Politic „PATRIA” 12,897,000.00 12,897,000.00 0.00 0.00 
17. Partidul Acțiunea Democratică 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 

18.
Partidul politic Partidul Verde 
Ecologist 10,700.00 9,700.00 1,000.00 0.00 

19. Cernei Oleg 183,200.00 183,200.00 0.00 0.00 
20. Partudul Politic „Patrioții Moldovei” 0.00 0.00 0.00 0.00 

21.
Pleșca Valeriu

179,341.50 179,341.50 0.00 0.00 
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22. Doga Anatolie 36,100.00 36,100.00 0.00 0.00 

23.
Partidul politic „Uniunea Centristă 
din Moldova” 317,747.00 317,747.00 0.00 0.00 

24.
Partidul politic „Pentru Neam și 
Țară” 4,191,423.00 1,423.00 0.00 4,190,000.00 
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stuDiu priVinD partiCularităŢile proCesului 
De ÎnreGistrare a aleGătorilor

I. Preliminarii 
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu 

Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pe 
anii 2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale (în continuare – CEC) nr. 1028 
din 9 decembrie 2011. Efectuarea unui studiu asupra 
situației existente privind procesul de votare și înre-
gistrare a alegătorilor și preluarea, în perspectivă, a 
celor mai bune practici internaționale se regăsește 
ca activitate preconizată pentru anii 2014 – 2015 la 
litera f) din cadrul Obiectivului 3 al Planului strategic.

De asemenea, în Planul de acțiuni al Comisiei 
Electorale Centrale pentru anul 2014 în conformi-
tate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al 
CEC pentru anii 2012-2015, precum și în planurile 
de acțiuni ale unor subdiviziuni ale Aparatului CEC 
pentru anul 2014 la fel a fost prevăzută elaborarea 
unui asemenea studiu.

Prezentul studiu este unul descriptiv, deoarece 
a urmărit descrierea detaliată a unui fenomen şi a 
contextului acestuia, fiind vorba de particularitățile 
procesului de înregistrare a alegătorilor și modul de 
întocmire a registrelor electorale în mai multe țări, 
în care aceste acțiuni sînt realizate într-un mod si-
milar celor din Republica Moldova. Studiul cuprinde 
date statistice, care ulterior pot fi utilizate în analize 
ulterioare. 

Cristina Angheli,
șef, Direcția analiză și documentare,

II. Scopul, obiectivele şi metodologia stu-
diului 
Scopul studiului constă în analiza sistemului, 

procedurilor şi amodalităţilor de înregistrare a ale-
gătorilor în Republica Moldova și relevarea bunelor 
practici în domeniu, aplicate în alte ţări. 

Obiectivele studiului
 3 determinarea necesităţii înregistrării alegă-

torilor pentru buna funcţionare a sistemului 
electoral;

 3 analiza formelor de înregistrare a alegătorilor 
prin identificarea avantajelor şi dezavantaje-
lor fiecărui tip;

 3 prezentarea standardelor internaţionale în 
domeniul înregistrării alegătorilor şi respecta-
rea lor în cadrul legsilaţiei naţionale;

 3 elucidarea specificulului procesului de înre-
gistrare al alegătorilor în Republica Moldova 
prin identificarea lacunelor existente;

 3 analiza practicilor de înregistrare a alegători-
lor aflaţi peste hotare;

 3 relevarea modalităţii de funcţionare a Regis-
trului de stat al alegătorilor;

 3 identificarea bunelor practici în materie de în-
registrare a alegătorilor. 

Metodologia studiului
La realizarea acestui studiu a fost utilizată teh-

nica documentară, fiind analizate rapoartele au-
diturilor anuale computerizate a listelor electorale 
întocmite de administrațiile publice locale, scopul 
cărora constă în detectarea și înlăturarea erorilor 
din listele electorale; procesele-verbale întocmite de 
organele electorale inferioare, precum și rapoarte-
le privind monitorizarea alegerilor parlamentare din 
28 noiembrie 2010 și 30 noiembrie 2014, alegerile 
locale generale din 5 iunie 2011 și 14 iunie 2015; 
rapoartele Grupului de lucru interinstituțional privind 
listele electorale. În determinarea bunelor practici în 
materie de procedee de înregistrare a alegătorilor a 
fost aplicată analiza comparativă a legislației electo-
rale naționale și a altor țări.

În investigarea problemei a fost utilizată me-
toda focus grup, fiind desfășurate în acest sens 
ședințe în perioada 2012-2014 cu participarea 
funcționarilor Aparatului Comisiei Electorale Cen-
trale, a reprezentanților administrației publice locale 
și registratorii din cadrul acestora, responsabili de 
actualizarea Registrului de stat al alegătorilor. Fo-
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cus-grupurile au fost organizate în scopul identifi-
cării problemelor cu care se confruntă responsabilii 
de listele electorale la întocmirea acestora, acumu-
larea, verificarea și introducerea datelor în sistem. 
Discuțiile, care au avut loc în cadrul focus grupurilor, 
au permis formarea unei imagini clare asupra de-
ficienţelor procesului de întocmire și actualizare a 
listelor electorale, precum și asupra necesităților de 
instruire a subiecților implicați în acest proces.

III. Generalități privind procesul de înregis-
trare a alegătorilor 
Într-un stat democratic tuturor cetățenilor cu drept 

de vot le sînt asigurate condițiile necesare pentru 
exercitarea drepturilor electorale. Înregistrarea 
alegătorilor constituie un prim pas în asigurarea 
principiului votului universal și egal, înregistrarea 
fiind realizată atît pe suport de hîrtie, cît și în format 
electronic. În publicațiile sale28, Biroul OSCE pentru 
Instituții Democratice și Drepturile Omului relevă 
faptul că doar registrele electronice ale alegători-
lor pot asigura un nivel înalt de acuratețe a proce-
sului de înregistrare a alegătorilor. În țările în care 
o astfel de abordare este imposibilă, registrele și 
listele electorale sînt întocmite pe suport de hîrtie, 
iar acest fapt nu oferă aceleași garanții de preci-
zie, deoarece listele nu pot fi comparate, în scopul 
identificării dublărilor, respectiv, actualizarea date-
lor privind alegătorii înregistrați se petrece în mod 
anevoios și îndelungat.

Înregistrarea alegătorilor este parte integrantă 
a procesului electoral, în cadrul căreia organele de 
management electoral colectează, prelucrează şi 
stochează într-o bază de date informațiile relevan-
te despre cetăţenii care întrunesc toate condiţiile 
legale pentru a putea vota. Aceste condiții sînt: vîr-
sta, cetățenia, domiciliul/reşedinţa, lipsa anumitor 
interdicții legale etc.

Datele colectate se introduc într-un un registru, 
care de fapt reprezintă o bază de date. Registrele 
alegătorilor, de regulă, se creează în baza registre-
lor de stare civilă. În unele țări, registrul de stat al 
alegătorilor constituie un registru separat, indiferent 
de faptul dacă în acea țară există sau nu un registru 
de stat al populației.

La fel se întîmplă și în cazul Republicii Moldova, 
unde Registrul de stat al alegătorilor este întocmit în 
baza Registrului de Stat al Populației. În procesul de 
organizare a alegerilor, datele despre alegători se 
configurează pe secții de votare, ceea ce înseamnă 
că cetăţenii incluşi în registrul electoral sînt trecuți 
28 OSCE/ODIHR „Handbook For The Observation Of Voter 

Registration”, Warsaw, Poland, pag. 20

în liste electorale, în funcție domiciliul/reşedinţa și 
secția de votare la care sînt arondați. 

Prin urmare, un registru național al alegătorilor 
include toți alegătorii cu drept de vot pe teritoriul 
statului, pe cînd lista electorală, spre deosebire de 
registrul alegătorilor, reprezintă o listă întocmită de 
administrația publică locală sau organul electoral, 
ce cuprinde un set de înregistrări cu privire la per-
soanele cu drept de vot care domiciliază sau își au 
reședința în raza unei anumite secții de votare.

Chiar dacă înregistrarea alegatorilor este un pro-
ces care consumă timp și resurse financiare, aces-
ta joacă un rol important în buna organizare a ale-
gerilor și conferirea legitimității acestora. În funcție 
de numărul de alegători înregistrați, administrațiile 
electorale constituie circumscripții electorale și secții 
de votare și decide asupra amplasării acestora, 
stabilește numărul buletinelor de vot ce necesită a 
fi tipărite.

Operaţiunile de înregistrare a alegătorilor sînt, 
de obicei, realizate de organismele electorale în 
colaborare cu autoritățile responsabile de evidenţa 
populaţiei. Pentru a fi în concordanţă cu spiritul de-
mocraţiei, dar şi fezabil în acelaşi timp, procesul de 
înregistrare a alegătorilor trebuie să fie adaptat la 
condiţiile locale, să fie realist şi sustenabil din punct 
de vedere financiar.29

Întocmirea listelor electorale şi arondarea 
alegătorilor la secțiile de votare constituite în 
circumscripțiile electorale în limita unităților 
administrativ-teritoriale, reprezintă o condiție 
obligatorie în organizarea şi desfăşurarea scrutinelor 
de orice nivel. În Republica Moldova, în conformitate 
cu ultimele modificări ale Codului electoral efectuate 
în anul 2014 „listele electorale se întocmesc în baza 
Registrului de stat al alegătorilor și sînt liste ce cu-
prind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori 

29  http://aceproject.org/ace-en/topics/vr
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îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare”30.
Listele electorale pentru alegerea Parlamentului 

(art. 81), pentru alegerile locale (art. 128), listele de 
cetăţeni cu dreptul de a participa la referendumul re-
publican (art.161) şi listele de cetăţeni cu dreptul de 
a participa la referendumul local (art. 192) se întoc-
mesc în condiţiile cap. 5 (art. 39 şi art. 40) din Codul 
electoral. 

În funcție de sistemul instituțional și electoral 
al fiecărui stat, autoritățile competente înve
stite cu atribuții de înregistrare a alegătorilor 
diferă de la o ţară la alta, dar întrucît crearea şi 
menţinerea registrului alegătorilor este o sarcină 
guvernamentală, organismele responsabile de acest 
lucru pot fi atît autorităţile electorale, cît și organele 
care administrează registrul populației, deoarece 
anume acest registru stă la baza întocmirii registrului 
alegătorilor în majoritatea țărilor. Autoritățile 
competente în înregistrarea alegătorilor pot fi: 
Ministerul de Interne (Estonia), Oficiul de Stare Civilă 
și Evidenţă a Populaţiei, Centrul de Înregistrare a 
Populaţiei (Finlanda), Ministerul Justiţiei (Macedonia), 
Institutul de Stat de Statistică (Spania), Biroul pentru 
Cetăţenie şi Migraţie (Letonia) etc.

În unele state există anumite structuri, special 
create pe lîngă administraţia publică locală, care 
beneficiază de acces la registrele civile în scopul 
întocmirii listelor electorale (Bulgaria, Croația, 
Danemarca, Germania, Kazahstan, Polonia, 
Federația Rusă, Slovacia).

Spre exemplu, în Marea Britanie există un sistem 
de înregistrare pasiv, iar pentru a realiza acest pro-
ces, administrațiile locale din fiecare circumscripție 
electorală desemnează persoane responsabile de 
înregistrarea alegătorilor, de întocmirea şi actualiza-
rea listelor electorale.

După cum am menționat mai sus, în unele țări 
înregistrarea alegătorilor este prerogativa organe-
lor electorale, iar pentru realizarea acestei sarcini 
administrația electorală trebuie să dispună de sufi-
ciente resurse financiare necesare înregistrării ale-
gătorilor. În Georgia, spre exemplu, organul respon-
sabil de întocmirea și actualizarea listelor electorale 
este Comisia Electorală Centrală. La fel şi în Litua-
nia Comisia Electorală Centrală creează listele elec-
torale în baza datelor extrase din registrul populației 
ale Departamentului de Migrațiune din cadrul Minis-
terului de Interne.

În Bosnia și Herțegovina responsabile de întoc-
mirea registrului alegătorilor sînt autoritățile locale, 

30  OSCE/ODIHR „Handbook For The Observation Of Voter 
Registration”, Warsaw, Poland, pag. 20

pentru fiecare municipiu în parte fiind creat un regis-
tru al alegătorilor.

Totodată, pentru înregistrarea alegătorilor 
poate fi aplicat şi un sistem mixt, adică respon-
sabile de întocmirea registrului alegătorilor pot fi 
administraţiile electorale în comun cu alte autorități 
ale statului. Spre exemplu, în Armenia introducerea 
și actualizarea datelor în registrul alegătorilor este 
o sarcină comună a Direcţiei de Paşapoarte şi Vize 
a Ministerului de Interne din Armenia şi a organelor 
electorale teritoriale. 

Astfel, avînd în vedere cele relatate mai sus, 
constatăm că înregistrarea alegătorilor este o 
competență și o responsabilitate ce aparține fie 
autorităților de profil ale statului, fie administraţii-
lor locale şi/sau organelor electorale care sînt obli-
gate să asigure imparțialitatea, independența și 
transparența acestui proces.

IV. Tipuri de înregistrare a alegătorilor
Analiza surselor bibliografice în domeniu relevă 

utilizare la nivel mondial a două forme de înregistra-
re a alegătorilor31: 

 3 permanentă sau periodică;
 3 activă sau pasivă: 

4.1. Înregistrarea permanentă și periodică

În cazul unei înregistrări permanente a alegă-
torilor, registrul alegătorilor sau listele electorale sînt 
menținute și actualizate în mod continuu de către 
administrația electorală, acest sistem însă necesită 
o infrastructură corespunzătoare pentru a putea asi-
gura acurateţea acestui proces. Actualizarea conti-
nuă a datelor presupune modificarea în timp real a 
informaţiilor privind alegătorii, cum ar fi: schimbarea 
domiciliului, reşedinţei, numelui, actului de identita-
te, deces etc., iar menţinerea înseamnă adăugarea 
în mod constant a persoanelor care au întrunit anu-
mite condiţii stabilite de legislaţie (cele care au atins 
vîrsta minimă necesară pentru a putea vota și cele 
care au dobîndit cetăţenia) sau excluderea persoa-
nelor care au căzut sub interdicție legală. De regulă, 
listele electorale cu statut permanent sînt menţinute 
şi actualizate de către autorităţile electorale. 

Avînd în vedere că listele electorale sînt actuali-
zate în permanență, nu este nevoie de o actualizare 
finală, înainte de alegeri, cu toate că în practică se 
întîlnesc cazuri cînd listele electorale sînt revizuite 
inclusiv în timpul perioadei electorale. 

Listele electorale pot fi întocmite fie la nivel lo-
cal, fie la nivel național, însă în ţările în care proce-

31  http://aceproject.org/ace-en/topics/vr 
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sul de înregistrare a alegătorilor nu este realizat de 
autoritățile responsabile de organizarea scrutinelor 
este necesară o bună conlucrare între administrația 
electorală şi organele care îndeplinesc sarcinile re-
feritoare la evidența populației.

Pentru a facilita procesul de actualizare a listelor, 
un șir de autorități electorale formează parteneriate 
privind schimbul de date cu alte organisme guverna-
mentale, cum ar fi în Argentina, Australia, Canada și 
Franța. De exemplu, atunci cînd cetățenii își schimbă 
reședința, autoritățile responsabile informează de în-
dată biroul fiscal, oficiul poștal, organele de ocrotire 
a sănătăţii și alte autorități interesate. Astfel, aces-
te parteneriate permit autorităților electorale să pri-
mească în mod regulat informaţii actualizate cu pri-
vire la alegători. Acest lucru favorizează menţinerea 
registrului electoral permanent, fără prea mari cos-
turi, deoarece nu necesită niciun contact direct între 
alegător și autoritatea de management electoral. 

Ținem să menționăm că în Republica Moldova 
un asemenea parteneriat a fost stabilit între Comisia 
Electorală Centrală şi Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, în baza acordului 
de colaborare încheiat încă în anul 2013, scopul 
căruia a constat în automatizarea tuturor etapelor 
procesului electoral, obţinerii operative a datelor 
veridice, ridicării eficienţei proceselor de colectare, 
de prelucrare şi de transmitere a informaţiei utilizate 
pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor şi 
referendumurilor.

În cazul unei înregistrări periodice a alegătorilor, 
listele electorale se întocmesc înainte de scrutine, ori 
de cîte ori se organizează alegeri sau referendumuri, 
şi se aplică, de regulă, în ţările care nu dețin un regis-
tru permanent al alegătorilor.Întrucît listele electorale 
se întocmesc doar înainte de alegeri, Acest sistem 
poate fi considerat unul relativ costisitor, deoarece 
presupune un contact direct între autoritatea respon-
sabilă și alegători în perioada electorală. Această mo-
dalitate de înregistrare a alegătorilor este utilă în ţările 
unde lipsește infrastructura necesară ce ar permite 
menținerea unui registru al alegătorilor permanent, 
fiind pe larg utilizat în Senegal, Indonezia, Yemen, 
Ghana, Malawi, Mozambic etc.

În acest caz listele electorale vechi se anulează, 
iar alegătorii se înregistrează din nou, astfel fiind 
întocmite liste electorale noi pentru fiecare scrutin. 

Făcînd o comparație între ambele tipuri de înre-
gistrare a alegătorilor, putem spune că înregistrarea 
permanentă a alegătorilor prezintă avantaje faţă de 
listele electorale întocmite pentru fiecare scrutin, de-
oarece se realizează o evidenţă clară şi exactă a 

alegătorilor, evitîndu-se riscul înscrierii concomiten-
te a alegătorilor în mai multe liste electorale.

4.2. Înregistrarea activă și pasivă

Înregistrarea activă presupune că alegătorul 
trebuie să se prezinte personal la autoritatea res-
ponsabilă de înregistrare, unde va fi înscris în lista 
electorală în baza actului de identitate. Listele ale-
gătorilor în acest caz, de regulă, sînt permanente şi 
revizuite sau anual, sau înainte de alegeri. O astfel 
de modalitate de întocmire a listelor se aplică în SUA 
şi în Franţa unde alegătorii sînt obligaţi prin lege să 
se înregistreze pentru a putea participa la alegeri. 
Articolul 11 din Codul electoral francez, de exemplu, 
impune trei condiţii alternative pe care trebuie să le 
îndeplinească alegătorul pentru a se putea înscrie 
în lista electorală: să aibă domiciliu/reședință, să lo-
cuiască în acelaşi loc cel puţin 6 luni şi să figureze 
cel puţin de cinci ori fără întrerupere în calitate de 
contribuabil direct.

În cazul înregistrării pasive, nu alegătorul este 
cel responsabil de includerea sa în listele electorale, 
ci administraţia electorală care actualizează şi men-
ţine registrul alegătorilor pe baza informațiilor din 
registrul populației sau din alte surse oficiale. Acest 
lucru se face în mod automat și nu necesită un con-
tact direct cu alegătorul. 

Diferite sisteme electorale pot utiliza diferite me-
tode de înregistrare a alegătorilor, astfel autorităţi-
lor electorale şi cetăţenilor le revin diferite respon-
sabilităţi. Uneori includerea în lista electorală poate 
fi obligația alegătorului care trebuie să contacteze 
în acest sens administrația electorală. Acest tip de 
înregistrare este practicat în țări precum SUA, Gua-
temala, Bahamas, Belize, Burundi și Mexic. În alte 
cazuri, autoritățile electorale sînt cele responsabile 
de întocmirea şi menținerea listelor electorale per-
manente, așa cum se întîmplă, de exemplu, în Ja-
ponia, Argentina, Australia, Belgia, Germania, Peru, 
Suedia și Australia. 

Totodată, în practică, responsabilitatea acestor 
subiecţi poate fi partajată. De exemplu, în Mexic, 
autorităţile electorale, pe de o parte, asigură accesi-
bilitatea procesului de înregistrare a alegătorilor prin 
crearea unor centre speciale de înregistrare, inclu-
siv prin lansarea campaniilor de informare a alegă-
torilor prin intermediul diverselor mijloace moderne 
de comunicare, inclusiv a telefoniei mobile. Pe de 
altă parte, este obligaţia cetăţeanului de a se infor-
ma de pe site-urile destinate înregistrării sau de a se 
prezenta pentru înregistrare la centrele deschise în 
acest scop de autoritățile electorale. 
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Ținînd cont de practica altor țări, considerăm că 
înregistrarea alegătorilor inițiată de autoritățile stata-
le este una mult mai potrivită, deoarece aceasta în 
primul rînd asigură accesibilitatea la procesul elec-
toral și nu în ultimul rînd poate contribui la creșterea 
ratei de înregistrare a alegătorilor cu nevoi speciale, 
cum ar fi: persoanele analfabete, cele fără adăpost, 
deţinuţii, alegătorii din spitale sau alegătorii cu diver-
se dizabilități. 

Dacă e să ne referim la situaţia din Republica 
Moldova, pentru fiecare categorie de alegători, cum 
ar fi militarii, persoanele aflate în străinătate, per-
soanele care se află în casele de odihnă, în spitale 
şi alte instituţii curativ-staţionare, există o anumită 
procedură de întocmire a listelor electorale.

Conform prevederilor art. 39 alin. (4) din Codul 
electoral al Republicii Moldova, militarii  domiciliaţi 
în afara unităţilor militare, precum şi membrii familii-
lor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu. 
Pentru militarii aflaţi în unităţile militare și alegătorii 
care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare, listele 
electorale se întocmesc pe baza datelor prezentate 
de comandanţii unităţilor militare respective. 

Listele electorale pentru persoanele care se află 
în casele de odihnă, în spitale şi alte instituţii curativ-
staţionare, se întocmesc în  baza propriilor declaraţii 
de şedere ori a datelor prezentate de conducătorii 
instituţiei menţionate, fapt stipulat în art. 39 alin. (5) 
din Codul electoral.

Pentu secţiile de votare constituite în afara Re-
publicii Moldova listele electorale se întocmesc în 
baza datelor colectate de conducătorii misiunilor di-
plomatice şi ai oficiilor consulare, care activează pe 
teritoriul statelor respective (a se vedea art.39 alin. 
(6) din Codul electoral).

În concluzie, putem menționa că fiecare din-
tre modalităţile de înregistrare a alegătorilor are și 
avantaje, și dezavantaje. Pînă la moment nu există 
o opinie unanimă referitoare la un sistem unic și efi-
cient, care ar putea fi aplicat în majoritatea țărilor. 
În alegerea sistemului de înregistrare a alegătorilor 
este important să se țină cont de factorii şi circum-
stanţele țării respective. 

V.  Standardele internaţionale în materie 
de înregistrare a alegătorilor
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 

adoptată de toate statele membre ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, stabileşte dreptul universal la ale-
geri echitabile. Conform articolului 21 al Declaraţiei 
Universale, “orice persoană are dreptul de a lua par-
te la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie 

direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. […] Voinţa 
poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; 
această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri 
nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin 
sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret 
sau să urmeze o procedură echivalentă care să asi-
gure libertatea votului”. 

În afară de aceasta, Declaraţia Universală 
consfințește o serie de alte drepturi în contextul 
procesului electoral, inclusiv libertatea de exprimare, 
de asociere şi de întrunire. Drepturile stabilite în 
Declaraţia Universală au fost reiterate şi extinse în 
Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice 
(PIDCP), un tratat al Naţiunilor Unite cu privire la 
drepturile omului care a fost ratificat de aproape 
toate statele participante la Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Statele 
semnatare ale Pactului își asumă obligația de a-l 
respecta. Articolul 25 al Convenţiei acordă fiecărui 
cetăţean, fără discriminare, dreptul de vot şi dreptul 
de a candida la funcţii publice. Convenţia codifică 
şi dezvoltă un șir de alte drepturi civile şi politice 
stipulate în Declaraţia Universală. 

De exemplu, articlolul 5 al Convenţiei privind Eli-
minarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială 
(CEFDR) garantează tuturor cetățenilor, fără deo-
sebire sau discriminare, “drepturi politice, în special 
dreptul de a participa la alegeri — de a vota şi de 
a candida…”. Convenţia privind Eliminarea Tuturor 
Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CE-
DAW) garantează în art. 7 dreptul femeilor de a par-
ticipa la viaţa politică şi la alegeri în aceleaşi condi-
ţii ca şi bărbaţii. Practic toate statele participante la 
OSCE au ratificat CERD şi CEDAW şi au obligaţia 
de a respecta prevederile acestor convenţii. Princi-
piile Directoare ale ONU privind deplasarea internă 
stipulează că persoanele strămutate pe teritoriul ţării 
au aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi cetăţeni, inclusiv 
dreptul la vot şi dreptul de a participa la afacerile 
publice şi guvernamentale.

Instrumentele ONU privind drepturile omului 
cuprind prevederi specifice referitoare la drepturile 
electorale, în special drepturi și principii relevante 
contextului electoral, de care trebuie să țină cont 
autoritățile electorale în procesul de înregistrare a 
alegătorilor, întocmire și actualizare a listelor electo-
rale, la care ne vom referi mai jos.

5.1. Transparenţa 

Standardele internaţionale în materie de înre-
gistrare a alegătorilor pun accent pe transparenţa şi 
acurateţea procesului de înregistrare a alegătorilor. 
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Prin urmare, registrul electoral trebuie să fie com-
plet, să conţină date corecte care să fie actualizate 
în permanenţă. 

Cadrul legal în domeniul electoral trebuie să 
prevadă norme care să asigure întocmirea şi men-
ţinerea listelor electorale într-o manieră transparen-
tă şi corectă, să protejeze dreptul cetăţenilor de a fi 
incluşi în listele electorale şi să prevină eliminarea 
ilegală sau frauduloasă a alegătorilor din registrul 
electoral.

Unele aspecte referitoare la criteriile și condițiile 
de înregistrare a alegătorilor trebuie să fie foarte clar 
expuse în cadrul legal, şi anume:

 3 cetăţenia; 
 3 vîrsta necesară pentru a fi înregistrat;
 3 viza de reşedinţă valabilă; 
 3 modalităţile de înregistrare a alegătorilor; 
 3 procedurile de contestare şi căile de atac; 
 3 mijloacele de identificare a alegătorilor; 
 3 documentele (acte de identitate/cartele) ne-

cesare pentru înregistrare.
Subiecții implicați în procesul electoral trebuie să 

aibă dreptul și posibilitatea de a urmări procesul de 
colectare și înregistrare a alegătorilor și de a informa 
autoritățile competente despre apariţia unor defici-
enţe sau nereguli.

Principiul transparenţei impune ca listele electo-
rale să fie accesibile publicului, adică puse la dispo-
ziţia alegătorilor pentru verificare şi monitorizate. Ca-
drul legal trebuie să precizeze în mod clar procedura 
şi perioada în care pot fi verificate listele electorale, 
precum şi subiecţii care sînt în drept să facă acest 
lucru. De asemenea, să se facă cunoscute condiţiile 
în care poate fi solicitată modificarea înregistrării, în 
special includerea sau excluderea alegătorului din 
lista electorală.

Listele electorale trebuie să fie actualizate siste-
matic și corectate într-un mod transparent, pentru a 
permite părţilor implicate în procesul electoral posi-
bilitatea de a revizui exactitatea datelor. 

5.2. Protecția datelor cu caracter personal 

Există mai multe acorduri și recomandări 
internaționale care stabilesc cerințe privind protecția 
datelor cu caracter personal în domeniul electoral. 
În majoritatea țărilor europene există legi speciale 
cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În 
acest sens, pornind de la importanţa recunoscută pe 
plan internaţional a dreptului cetăţeanului la protec-
ţia datelor cu caracter personal, menționăm că la 14 
aprilie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 8 iulie 
2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Suplimentar, la 28 februarie 2013, Centrul Naţi-
onal pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
din Republica Moldova a aprobat Instrucţiunile pri-
vind prelucrarea datelor cu caracter personal în pro-
cesul electoral32.

Instrucţiunile au stabilit anumite proceduri or-
ganizatorice şi tehnice necesare a fi respectate, în 
special sub aspectul aducerii la cunoştinţă publică 
a listelor electorale, şi anume: elaborarea şi aproba-
rea de către Comisia Electorală Centrală a procedu-
rilor de întocmire, verificare şi actualizare a listelor 
electorale, de primire şi transmitere a listelor către 
birourile electorale; de includere/excludere din liste 
a alegătorilor de către membrii biroului electoral al 
secţiei de votare; de acces a observatorilor acreditaţi 
la informaţiile cu caracter electoral și la listele elec-
torale, inclusiv procedura și limitele în care aceștia 
pot efectua filmări foto şi video, ținîndu-se cont nu 
doar de necesitatea asigurării secretului şi securităţii 
votării, dar și a principiilor de confidențialitate și se-
curitate a prelucrării datelor, precum şi alte aspecte 
necesare ce țin de prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

Informarea subiecţilor datelor cu caracter perso-
nal asupra particularităților și operațiunilor de pre-
lucrare a datelor în scopuri electorale se recoman-
dă a fi efectuată inclusiv prin mijloace de informare 
în masă de nivel național sau local, prin afişarea 
informațiilor relevante pe panourile informative ale 
autorităţilor publice locale şi centrale, precum şi cu 
utilizarea mijloacelor de comunicare disponibile (te-
lefon, afişe, internet).

Alegătorilor, în calitate de subiecţi ai datelor cu 
caracter personal, le este asigurat dreptul de acces 
și posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele elec-
torale în scopul verificării corectitudinii întocmirii lor, 
contestării împotriva neincluderii lor în listă sau ex-
cluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comi-
se la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi 
alegători. În acest sens, persoanele responsabile de 
prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în 
listele electorale asigură accesul cetățeanului doar la 
datele cu caracter personal care îl vizează nemijlo-
cit, fiind exclusă posibilitatea de a vedea datele altor 
persoane, cu excepția cazurilor în care solicitantul 
își realizează un interes legitim care nu prejudiciază 
interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale celuilalt subiect al datelor cu caracter personal.

Pentru a fi înregistrat, atît în calitate de alegător, 
cît şi în calitate de candidat, cetăţeanul este obligat 
să furnizeze autorităţilor competente anumite date 

32  Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 39 



BULETIN  INFORMATIV  NR. 1342

cu caracter personal, prin urmare, cadrul legal tre-
buie să reglementeze modul de colectare, prelu-
crare sau difuzare a datelor cu caracter personal şi 
interzicerea utilizării acestora în orice alt scop decît 
cel electoral. Întrucît în majoritatea ţărilor, registrele 
electorale sînt întocmite în baza informaţiilor prelu-
ate din registrele de stare civilă, legislaţia trebuie să 
protejeze alegătorii de divulgarea abuzivă a datelor 
cu caracter personal, să reglementeze procesul de 
prelucrare a acestora, să concretizeze care informa-
ţii pot fi făcute publice şi care nu. 

Cadrul legal de reglementare a protecției datelor 
cu caracter personal trebuie să asigure o descriere 
clară a tipurilor de date cu caracter personal necesa-
re procedurii de înregistrare a alegătorului şi a mo-
dului în care aceste date trebuie gestionate pentru a 
asigura confidențialitatea. Toate datele cuprinse în 
Registrul alegătorilor trebuie să fie protejate împotri-
va accesului neautorizat sau a pierderii lor.

În acelaşi timp, standardele internaţionale 
prevăd crearea în sistemul instituţional al autorităţilor 
responsabile de protecţia persoanei fizice şi 
menţinerea de către acestea a unui registru de 
înregistrare şi evidenţă a tuturor operatorilor de date 
cu caracter personal. În acest sens, vom menţiona 
că Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova 
a iniţiat în anul 2014 procesul înregistrării sale în 
calitate de operator de date cu caracter personal de 
către instituţia abilitată, și anume Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al 
Republicii Moldova.

5.3. Acurateţea şi integritatea

În general, prin acuratețea listelor electorale se 
înţelege că datele din listele electorale trebuie să fie 
precise și fiabile, adică în liste se introduc doar acele 
informaţii despre alegători care sînt cerute de legis-
laţie, iar acestea, la rîndul lor, trebuie să se refere la 
persoane reale. Practica internaţională arată că cele 
mai multe erori se comit mai ales la etapa includerii 
datelor ce țin de identificarea alegătorului sub as-
pect teritorial: adresa, domiciliul, reşedinţa etc.

În acelaşi timp, pentru a asigura acurateţea lis-
telor electorale, acestea urmează a fi actualizate în 
permanenţă. Orice schimbare referitoare la un ale-
gător (atingerea vîrstei de vot, decesul, obținerea 
sau pierderea cetățeniei, schimbarea adresei) se va 
regăsi în registrul alegătorilor.

Actualizarea permanentă devine mai eficientă 
dacă registrul alegătorilor este interconectat la regis-
trul de stare civilă, ceea ce permite efectuarea în timp 
real a schimbărilor de date în mod automat şi conti-

nuu. Anume pe baza acestui principiu funcționează 
Registrul de stat al alegătorilor din Republica Moldo-
va, registru deținut de Comisia Electorală Centrală 
și aplicat atît în cadrul alegerilor parlamentare din 
30 noiembrie 2014, cît și a celor locale generale din 
iunie 2015.

Integritatea procesului de înregistrare presupu-
ne că acesta trebuie să asigure înregistrarea tuturor 
alegătorilor cu drept de vot în Registrul de stat al 
alegătorilor și ulterior includerea în listele electorale, 
sau din contra, excluderea persoanelor care au fost 
private de drepturile electorale. 

VI. Specificul procesului de înregistrare a 
alegătorilor în Republica Moldova

6.1. Întocmirea şi actualizarea listelor electorale

Lista electorală este un document oficial ce cu-
prinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază 
ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. 
Conform modificărilor operate în Codul electoral al 
Republicii Moldova, pînă în iunie 2014, obligaţiunea 
de a întocmi listele electorale şi de a înscrie în ele 
toate datele necesare, cum ar fi numele şi prenu-
mele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actu-
lui de identitate al alegătorului, era pusă în sarcina 
primăriilor. La fel autoritățile publice locale erau res-
ponsabile de precizarea listelor electorale şi transmi-
terea acestora către biroul electoral pentru verificare 
şi introducerea, în caz de necesitate, a modificărilor 

Însă, din momentul intrării în vigoare a Legii 
nr. 74 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea şi 
completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 
noiembrie 1997, listele electorale sînt întocmite de 
către Comisia Electorală Centrală în baza Regis-
trului de stat al alegătorilor (RSA) constituit în baza 
Registrului de Stat al Populaţiei (RSP). Autoritatea 
deţinătoare a RSP pune gratuit la dispoziţia Comisi-
ei, în fiecare an, cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie, 
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precum şi periodic, iar în cazul desfăşurării alegeri-
lor – şi odată cu anunţarea datei alegerilor, datele 
şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Re-
gistrului de stat al alegătorilor. Comisia Electorală 
Centrală este unicul deținător al Registrului de stat 
al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării 
acestuia. 

Ca urmare a respectivelor modificări ale Codului 
electoral, Comisia a devenit instituția unică respon-
sabilă pentru listele electorale. Acest fapt asigură 
organizarea procesului de actualizare și verificare a 
listelor electorale în mod centralizat. Aplicarea Re-
gistrului de stat al alegătorilor, precum și indicarea 
în listele electorale a numărului unic de identificare a 
cetățeanului (IDNP) scad posibilitatea de vot multi-
plu și contribuie la eficientizarea procesului de înre-
gistrare a votanților33.

Întocmirea, administrarea, difuzarea şi 
actualizarea listelor electorale se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, 
administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor 
electorale aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014.

Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură 
listă electorală şi la o singură secţie de votare, însă 
alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este în-
scris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista elec-
torală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială 
acesta îşi are reşedinţa. În lista electorală se indică 
următoarele date despre alegător:

a) localitatea şi numărul secţiei de votare;
b) numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului;
c) domiciliul/reşedinţa alegătorului;
d) numărul de identificare de stat (IDNP);
e) seria şi numărul actului de identitate.
Listele electorale se întocmesc, în cazul comu-

nelor, pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul 
oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri, reparti-
zarea alegătorilor făcîndu-se în baza informaţiei pre-
zentate de autorităţile administraţiei publice locale 
respective.

Întrucît pentru secţiile de votare constituite în 
afara Republicii Moldova, listele electorale se în-
tocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii 
misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care 
activează pe teritoriul statelor respective, la înce-
putul perioadei electorale, aceste autorități aduc la 
cunoștință publică şi actualizează listele electorale 
deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, pro-
cedura de actualizare a listelor electorale încetează. 

33  Autoritatea Electorală Permanentă a României. Expert elec-
toral. Revistă de studii, analize și cercetări. Nr. 4(8)/2014

Listele actualizate se trimit imediat Comisiei Electo-
rale Centrale.

În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul 
sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor 
electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei 
de votare corespunzător domiciliului precedent, la so-
licitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate 
acceptat pentru participarea la votare, îi eliberează un 
certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit 
certificat pentru drept de vot confirmă primirea aces-
tuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui 
său, la rubrica „Notă”, unde este indicată data eliberă-
rii, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele 
membrului biroului electoral care l-a eliberat.

Persoanele cu drept de vot care, după ultima 
participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere 
sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de urmă-
toarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la 
organul administraţiei publice locale pentru a putea 
fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare co-
respunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei 
publice locale respective comunică neîntîrziat infor-
maţia respectivă Comisiei Electorale Centrale.

Listele electorale se transmit de către Comisia 
Electorală Centrală autorităţilor administraţiei publi-
ce locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consula-
re cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, 
în 3 exemplare oficiale. Două exemplare ale listelor 
se transmit imediat biroului electoral al secţiei de vo-
tare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiu-
nea diplomatică sau oficiul consular.

Modificări în listele electorale pot fi solicitate de 
către alegători Comisiei Electorale Centrale sau bi-
roului electoral cel tîrziu în ziua precedentă zilei ale-
gerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei 
Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexa-
rea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia alegă-
torului, copia actelor de identitate.

6.2. Înregistrarea prealabilă a alegătorilor aflaţi 
peste hotare

Republica Moldova promovează politica asigu-
rării dreptului de a vota tuturor alegătorilor săi, iar 
Comisia Electorală Centrală, în rolul său de organ 
electoral ierarhic superior are principala atribuţie de 
a crea condiţii optime pentru ca toți cetăţenii Repu-
blicii Moldova să-şi poată exercita nestingherit drep-
tul constituţional de a alege şi de a fi aleşi, indiferent 
de locul aflării acestora. 

În anul 2009, în cadrul desfăşurării alegerilor 
parlamentare anticipate din 29 iulie s-a constatat 
o prezenţă masivă a votanţilor la unele secţii de 
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votare din afara ţării. Cadrul legal în vigoare la acel 
moment stabilea posibilitatea deschiderii secţiilor de 
votare peste hotarele ţării doar pe lîngă misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare, punînd în sarcina 
acestora crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii să-şi 
exercite liber drepturile lor electorale34. 

În acest context, amintim despre două cazuri în 
care secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare nu s-au încadrat 
în termenul legal rezervat votării din cauza fluxului 
mare de alegători spre sfîrşitul zilei alegerilor.

Totodată, potrivit art. 29 alin. (2) din Codul elec-
toral la o secţie de votare pot fi arondaţi cel mult 
3000 de alegători, ceea ce a făcut imposibilă exer-
citarea dreptului de 
vot pentru mulţi ale-
gători aflaţi atunci în 
Italia şi Marea Bri-
tanie, iar preşedinţii 
birourilor electorale 
ale secţiilor de vo-
tare nr. 310 de pe 
lîngă Consulatul ge-
neral al Republicii 
Moldova la Bologna 
(Italia), unde s-au 
prezentat 3652 ale-
gători, şi nr. 313 de 
pe lîngă Ambasada 
Republicii Moldova 
în Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la această sec-
ţie venind cca 100 alegători spre sfîrşitul orarului 
de votare, au fost nevoiți să se adreseze Comisiei 
Electorale Centrale în vederea extinderii orarului 
de votare35. Drept răspuns, Comisia a luat act de 
solicitările respective şi, prin hotărîrile nr. 2878 şi 
2879 din 29 iulie 2009, a extins cu o oră timpul re-
zervat votării pentru aceste secţii de votare, cu titlu 
de excepţie, deoarece la acel moment o acoperire 
legală nu exista. 

Cu scopul de a asigura realizarea dreptului de 
vot tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu drept 
de vot şi pentru a evita repetarea unor situaţii ca 
acelea descrise mai sus, prin Legea nr. 119 din 18 
iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codu-
lui electoral, a fost introdusă posibilitatea legală de 
34  István Zsuffa, Gyula Rádi „Developing Accurate Voter Lists 

in Transitional Democracies: A Handbook by the Association 
of European Election Officials”, December 2010

35  Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter person-
al în procesul electoral aprobate de Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin ordinul nr. 03/1 
din 28 februarie 2013.

a deschide secţii de votare peste hotarele Republicii 
Moldova şi în alte localităţi, în afara misiunilor diplo-
matice şi oficiilor consulare, cu acordul autorităţilor 
competente ale ţării respective. Organizarea aces-
tor secţii de votare a fost pusă în sarcina Comisiei 
Electorale Centrale, la propunerea Guvernului, în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale, în baza înregistrării prealabile a ce-
tăţenilor aflaţi în străinătate. 

În condiţiile aplicării noului art. 291, introdus prin 
Legea nr. 119/2010 şi intitulat „Particularităţile con-
stituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străinăta-
te şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate”, în ca-
drul referendumului 
republican constitu-
ţional din 5 septem-
brie 2010 Comisia 
Electorală Centrală 
a adoptat hotărîrea 
nr. 3368 din 23 iu-
lie 201036 prin care, 
la propunerea Gu-
vernului Republicii 
Moldova, a stabilit 
organizarea secţiilor 
de votare în străină-
tate în 27 de ţări, în 
număr de 75 secţii, 
printre care şi în afa-

ra misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
Înregistrarea prealabilă a cetăţenilor cu drept de 

vot aflaţi peste hotarele ţării şi-a luat startul odată cu 
operarea modificărilor la legislaţia electorală prin le-
gea amintită. Astfel, conformîndu-se prevederilor alin. 
(3) al art. 291 din Codul electoral, Comisia Electorală 
Centrală, prin hotărîrea nr. 3354 din 20 iulie 2010, a 
aprobat Regulamentul privind înregistrarea prealabilă 
a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate. 

Înregistrarea prealabilă, fiind o procedură nouă 
la acel moment, a constituit o adevărată provocare 
pentru electorat. Numărul celor înregistraţi prealabil a 
fost relativ mic – 660 de cetăţeni pentru referendumul 
republican constituţional din 5 septembrie 2010 
şi 1526 alegători pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Avînd atribuţia de a studia modalitatea organizării 
şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona 
legislaţia şi procedurile electorale, Comisia Electo-

36  Autoritatea Electorală Permanentă a României. Expert elec-
toral. Revistă de studii, analize și cercetări. Nr. 4(8)/2014 
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rală Centrală şi-a revizuit Regulamentul privind înre-
gistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi în străinătate şi l-a aprobat într-o nouă redacţie 
prin hotărîrea nr. 2547 din 21 mai 201437.

Regulamentul în redacţie nouă vine să lărgească 
posibilităţile alegătorilor care nu se pot deplasa în 
ziua alegerilor la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare unde se deschid secţii de votare.

Documentul constituie un instrument ce permite: 
1. Selectarea ţărilor şi localităţilor în scopul iden-

tificării oportunităţii deschiderii secţiilor de votare su-
plimentare. 

Luînd în considerare situaţia din 2009 creată la 
secţia de votare nr. 310 pe lîngă Consulatul gene-
ral al Republicii Moldova la Bologna (Italia), unde în 
ziua votării, după cum am arătat mai sus, s-au pre-
zentat 3652 de alegători38, mai mult decît permite 
legislaţia electorală, Comisia poate identifica con-
centraţiile majore ale cetăţenilor Republicii Moldova 
aflaţi în străinătate în vederea organizării secţiilor de 
votare suplimentare mai aproape de aceştia.

2. O mai mare acuratețe a listelor electorale.
Din momentul înregistrării prealabile, alegătorul 

este radiat din lista electorală de bază de la locul 
de domiciliu ori reşedinţă din Republica Moldova şi 
inclus în lista electorală de bază de la locul aflării 
în străinătate, în cazul deschiderii secţiei de votare. 
Radierea alegătorilor este efectuată direct de către 
Comisia Electorală Centrală, aceasta fiind tempo-
rară și valabilă doar pentru scrutinul pentru care a 
fost făcută înregistrarea. Această procedură e be-
nefică prin faptul că reduce numărul votanților pe 
listele electorale suplimentare și aduce mai mare 
claritate şi corectitudine în listele electorale, prin 
excluderea dublărilor.

3. Stabilirea numărului estimativ al buletinelor de 
vot ce urmează a fi distribuite secţiilor de votare din 
străinătate. 

Comisia în acest fel asigură tipărirea unui nu-
măr cît mai precis de buletine de vot pentru cetăţenii 
aflaţi peste hotarele ţării, în acelaşi timp fiind posibilă 
efectuarea unui control asupra resurselor financiare 
alocate în acest sens. 

4. Înregistrarea unui număr mai mare de votanți.
O altă îmbunătăţire este şi prelungirea perioadei 

de înregistrare prealabilă, care începe cu 6 luni îna-
inte de expirarea mandatului Parlamentului prece-
dent (în cazul alegerilor anticipate – 60 de zile îna-
intea scrutinului) şi se încheie cu cel tîrziu 40 de zile 
înainte de ziua alegerilor. Iar cu cel mult 25 de zile 

37 http://www.cec.md/files/legi/3302_regulament_inregistrarea_
prealabila.pdf

38  Art. 2 alin. (3) din Codul electoral al Republicii Moldova

înainte de ziua alegerilor cetăţenii cu drept de vot 
pot să-şi anuleze înregistrarea prealabilă cu restabi-
lirea în lista de bază de la domiciliu sau reşedinţă din 
Republica Moldova.

În baza informaţiei primite de la Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind ale-
gătorii luaţi la evidenţă consulară şi diplomatică, a 
celei recepţionate de la Biroul pentru Relaţii cu Di-
aspora şi datelor despre alegătorii care s-au înregis-
trat prealabil prin intermediul aplicaţiei „Înregistrarea 
prealabilă”, Comisia Electorală Centrală prezintă 
Guvernului o informaţie integrată cu numărul estima-
tiv de alegători pe ţări, regiuni şi localităţi. Guvernul 
la rîndul său propune organizarea secţiilor de votare 
suplimentare în străinătate, iar Comisia Electorală 
Centrală adoptă o hotărîre prin care se constituie 
secţii de votare în afara Republicii Moldova. 

Astfel, scopul de bază al înregistrării prealabile 
este aducerea secțiilor de votare cît mai aproape 
de alegător, chiar dacă înregistrarea prealabilă nu 
garantează alegătorului că secția de votare va fi 
deschisă în localitatea solicitată. Trebuie de menţi-
onat că lipsa înregistrării prealabile nu poate priva 
cetățeanul de dreptul său constituțional de a vota. 

Propunerile de înfiițare a secțiilor de votare în 
afara țării se face în baza concentrării teritoriale a 
alegătorilor aflați peste hotare, asigurînd arondarea 
unui alegător la o anumită secție de voatere înființată 
(de regulă cea mai apropiată geografic).

Aplicaţia „Înregistrarea prealabilă” funcţionează 
în modul următor: cetăţeanul Republicii Moldova, 
aflat în afara ţării, accesează pagina web a Comisiei 
www.alegator.md, selectează rubrica „Înregistrarea 
prealabilă” şi completează formularul de înregistrare 
on-line afişat. 

Formularul conţine următoarele rubrici:
a) Locul aflării peste hotare. Alegătorul selec-

tează ţara, introduce denumirile regiunii şi 
localităţii unde se va afla în ziua scrutinului; 

b) Identitatea. Alegătorul introduce numele, pre-
numele, anul naşterii şi IDNP-ul său; 

c) Domiciliul în Republica Moldova. Alegăto-
rul selectează raionul/municipiul, localitatea 
(oraşul/satul/comuna) din Republica Moldo-
va, introduce denumirea străzii şi numărul 
blocului/ apartamentului unde îşi are domici-
liul ori reşedinţa valabilă, conform înscrierilor 
din buletinul său de identitate ori fişa de în-
soţire a acestuia. În cazul în care alegătorul 
nu are domiciliu în Republica Moldova, va 
selecta misiunea diplomatică unde este luat 
la evidenţă consulară; 
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d) Datele de contact. Alegătorul va introduce 
adresa lui de e-mail la care va primi confir-
marea înregistrării prealabile. 

După ce este completat, formularul generea-
ză automat informaţia în declaraţie, iar alegătorul 
urmează doar să acceseze butonul „Depun decla-
raţia”, în acest fel îşi confirmă voinţa de a participa 
la următoarele alegeri parlamentare sau referendu-
muri naționale din Republica Moldova. 

Este important de menţionat că prin intermediul 
adresei de e-mail indicate, alegătorul are posibilita-
tea de a fi informat despre acceptarea înregistrării, 
includerea în listele electorale, arondarea la secţia 
de votare, numărul şi sediul acesteia și primește 
materiale informative în format electronic, referitoare 
la alegeri.

Din momentul completării formularului şi depu-
nerii declaraţiei, alegătorul îşi asumă răspunderea 
că datele pe care le-a înscris sînt corecte şi veridi-
ce şi aprobă radierea temporară din lista electorală 
de bază de la locul său de domiciliu/reşedinţă din 
Republica Moldova, cu includerea în lista electorală 
de bază a secţiei de votare din străinătate, în cazul 
constituirii acesteia. 

Un ultim aspect privind abordarea Comisiei Elec-
torale Centrale asupra înregistrării prealabile constă 
în multitudinea informaţiei cu caracter personal con-
ţinută şi procesată de aplicaţia web „Înregistrarea 
prealabilă”, aplicaţia fiind protejată de un sistem de 
securitate atît tehnico-organizaţional, cît şi norma-
tiv, bazat pe standarde internaţionale, precum şi pe 
legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal.

6.3. Registrul de stat al alegătorilor

Odată cu creşterea nivelului de dezvoltare a 
unei societăţi se pune periodic problema automati-
zării unui sau altui sistem de procese, aceasta în-

semnînd, înainte de toate, diminuarea substanţială 
a muncii manuale şi eficientizarea controlului asu-
pra legalităţii şi transparenţei procesului electoral. În 
prezent, realizarea unor funcţii, cum ar fi întocmirea 
listelor electorale în Republica Moldova, este deja 
posibilă datorită unui sistem automatizat, şi anume 
în baza Registrului de stat al alegătorilor. Pentru pri-
ma dată noţiunea de Registru de stat a alegătorilor 
(în continuare RSA) a fost menţionată în legislaţia 
naţională odată cu adoptarea la 15 mai 2008 a Con-
cepţiei sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri” (în continuare SIAS „Alegeri”), care a pus 
bazele elaborării unui mecanism care să implemen-
teze tehnologiile informaţionale la toate nivelurile 
procesului electoral. 

Din momentul aprobării Concepţei, Comisia 
Electorală Centrală a Republicii Moldova şi-a inten-
sificat eforturile în vederea implementării treptate 
a SIAS „Alegeri”. Fiind un sistem complex, acesta 
conţine mai multe module, prima şi cea mai impor-
tantă etapă fiind cea de creare a Registrului de stat 
al alegătorilor, care este un modul conceput pen-
tru automatizarea procesului de întocmire a listelor 
electorale, înregistrarea faptului participării la vot a 
alegătorului şi generarea informaţiei statistice.

Registrul de stat a alegătorilor constituie un mo-
dul independent, întrucît funcționalitatea RSA nu de-
pinde de funcționalitatea SIAS „Alegeri”. Acesta este 
creat în scopul asigurării unui proces electoral co-
rect şi transparent, întrucît stabilirea numărului ale-
gătorilor, evidenţa şi arondarea acestora la secţiile 
de votare sînt activităţi de o importanţă deosebită în 
procesul electoral.

La 19 noiembrie 2014 Comisia Electorală Cen-
trală a aprobat Regulamentul cu privire la Registrul 
de stat al alegătorilor, care determină destinaţia şi 
sfera de aplicare a acestuia, stabileşte modalitatea 
de creare şi ţinere a Registrului, conţinutul şi regi-
mul juridic de prelucrare şi utilizare a datelor con-
ţinute în acesta, responsabilităţile şi împuternicirile 
utilizatorilor.

Registrul de stat al alegătorilor este o bază de 
date unică de înregistrare și evidenţă a alegătorilor 
din Republica Moldova, destinată colectării, stocă-
rii, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii 
Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi 
nu sînt legal limitaţi în drepturile lor civile.

Registrul se creează în baza informaţiei transmi-
se de către furnizorii datelor Registrului, şi anume: 

a) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor, prin intermediul autorităţii deţinătoare 
a Registrului de Stat al Populaţiei, transmite 
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informaţia cu privire la cetăţenii care: 
 3  au împlinit vîrsta de 18 ani; 
 3  au decedat; 
 3  şi-au perfectat şi/sau modificat actele de 

identitate; 
 3  şi-au schimbat domiciliul, reşedinţa; 
 3  şi-au pierdut cetăţenia. 

b) Ministerul Justiţiei transmite informaţia cu 
privire la persoanele recunoscute incapabile 
prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată; 

c) Administrația publică locală transmite infor-
maţia cu privire la hotarele şi sediul secţiilor 
de votare, inclusiv despre modificarea aces-
tora, precum şi despre arondarea alegătorilor 
la o secţie sau alta.

Registrul de stat al alegătorilor constituie un 
modul al SIAS „Alegeri”, însă este independent de 
acesta, întrucît funcţionalitatea Registrului nu depin-
de de funcţionalitatea SIAS „Alegeri”. Prin hotărîrea 
nr. 2974 din 19 noiembrie 2014, Comisia Electorală 
Centrală a aprobat Regulamentul cu privire la Regis-
trul de stat al alegătorilor, prin care au fost stabilite 
principiile de creare, actualizare precum şi funcţiile 
îndeplinite de Registru:

a) formarea bazei de date a Registrului prin evi-

denţa personificată a alegătorilor;
b) actualizarea automatizată a datelor alegăto-

rilor prin intermediul modulului de import al 
datelor din Registrul de Stat al Populaţiei; 

c) arondarea alegătorilor la secţii de votare;
d) permiterea transferării în sistem a alegătorilor 

dintr-o secţie de votare în alta;
e) întocmirea listelor electorale;
f) detectarea dublării alegătorilor în listele elec-

torale;
g) posibilitatea exportului de date din Registru 

în SIAS “Alegeri”;
h) dezagregarea datelor despre alegători pe cri-

teriu de gen;
i)  generarea rapoartelor statistice.
În linii mari, actualizarea datelor din RSA se efec-

tuează în patru direcții:
 3 actualizarea datelor personale ale alegătoru-

lui;
 3 modificarea statutului alegătorului;
 3 arondarea alegătorului la o secție de votare;
 3 schimbarea adresei și hotarelor secției de vo-

tare.
Întrucît Registrul de stat al alegătorilor este o 

bază de date cu un masiv de informaţii, acesta dis-

Schema generală de funcţionare a Registrului de stat al alegătorilor
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pune de o serie de instrumente pentru gestionarea 
acestora, create în formă de nomenclatoare şi care 
oferă posibilitatea de filtrare a înregistrărilor în ra-
port cu anumite criterii, şi respectiv generarea unor 
rapoarte şi date statistice, în funcție de specificul da-
telor conținute în RSA:

Informaţii privind identitatea alegătorului:
a) datele personale de identificare a alegătorului:

 3 numele;
 3 prenumele;
 3 patronimicul;
 3 sexul;
 3 data, luna şi anul naşterii;
 3 numărul de identificare de stat al alegăto-

rului (IDNP).
b)  datele privind domiciliul sau reşedinţa alegă-

torului:
 3 denumirea ţării;
 3 denumirea raionului;
 3 tipul unităţii administrativ-teritoriale (muni-

cipiu, oraş, comună, sat);
 3 denumirea localităţii (municipiului, oraşu-

lui, comunei, satului);
 3 sector, stradă, numărul casei, blocului, 

numărul apartamentului.
c)  datele privind noul loc de şedere (declarat):

 3 denumirea ţării;
 3 denumirea raionului, după caz;
 3 tipul unităţii administrativ-teritoriale (muni-

cipiu, oraş, comună, sat);
 3 denumirea localităţii (municipiul, oraşul, 

comuna, satul);
 3 sector, stradă, numărul casei, blocului, 

numărul apartamentului, după caz.
Categorii speciale de date ale alegătorului:

 3 referitoare la declararea incapacităţii persoa-

nei fizice – pentru persoanele re-
cunoscute incapabile prin hotărîre 
definitivă a instanţei de judecată, 
care nu au dreptul să-şi exercite 
votul.

Date despre actul de identitate 
al alegătorului:

 3 denumirea actului;
 3 seria actului;
 3 numărul actului.

Secţia de votare la care este 
arondat alegătorul:

 3 numărul secţiei de votare;
 3 adresa secţiei de votare;
 3 hotarele secţiei de votare. 

În conformitate cu articolul 
38¹ din Codul electoral, alegătorii, cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate, precum şi alegătorii aflaţi 
temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu 
în RSA cu datele corespunzătoare ultimei adrese 
de domiciliu sau de reşedinţă valabilă. Persoanele 
decedate şi persoanele care au pierdut cetăţenia 
Republicii Moldova se radiază din RSA. Persoanele 
care au pierdut drepturile electorale se menţin în 
RSA cu menţiunea „A pierdut dreptul electoral”, însă 
nu se includ în listele electorale. 

În mare parte, actualizarea și menținerea datelor 
în RSA se efectuează fără intervenţia umană, în mod 
automatizat, prin intermediul modulului de import al 
datelor din RSP.

Registratorul RSA din cadrul autorității publice 
locale are acces doar la unitatea administrativ-teri-
torială pentru care a fost autorizat, poate vizualiza, 
actualiza şi modifica informaţia numai cu privire la 
secţiile de votare şi alegătorii arondaţi la secţiile de 
care răspunde, semnînd în acest sens o declaraţie39.

Datele şi informaţiile cuprinse în RSA sînt desti-
nate exclusiv proceselor electorale şi sînt accesibile 
pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, fieca-
re alegător avînd acces doar la informaţia personală.

În luna septembrie a anului 2014 a fost realizat 
primul import de date din RSP în RSA, iar la alege-
rile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost utili-
zat RSA la nivel național, prin exportarea datelor din 
RSA în SIAS “Alegeri”.

VII. Analiza comparată a sistemelor de înre-
gistrare a alegătorilor din alte țări 

7.1. România

Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor 
39 Anexa nr. 3 “Declaraţie de confidenţialitate” din Regulam-

netul сг privire la Registrul de stat al alegătorilor
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electorale, condiţiile corespunzătoare de exercita-
re a drepturilor electorale, egalitatea de şanse în 
competiţia politică, transparenţa în finanţarea ac-
tivităţii partidelor politice şi a campaniilor electora-
le în România sînt asigurate de către Autoritatea 
Electorală Permanentă din România (în continua-
re – AEP).

Instituţia a fost înfiinţată prin Legea nr.286/2003 
adoptată în vederea punerii în aplicare a art. 73, alin.
(3), lit.(a) din Constituţia României. Treptat atribuţii-
le Autorităţii Electorale Permanente s-au multiplicat 
prin acte normative succesive.

Misiunea Autorităţii este de a asigura organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, 
precum şi finanţarea partidelor politice, cu respecta-
rea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţio-
nale în materie.

În 2009, pentru a răspunde cerinţelor misiunii 
asumate, AEP a decis demararea unor studii de 
fezabilitate în scopul digitizării listelor electorale 
permanente şi elaborării Registrului Electoral.

În 2011 rezultatele studiului de fezabilitate au 
condus la începerea dezvoltării aplicaţiei Sistemul 
Informatic Registrul Electoral. Aplicaţia este 
destinată informatizării procesului de întocmire a 
listelor electorale în vederea desfăşurării scrutinelor. 
În urma finalizării primei faze a acesteia, pentru 
personalul AEP au fost organizate sesiuni de 
pregătire în vederea folosirii aplicaţiei.

În 2012, faza următoare a presupus realizarea 
unui portal, Registrul Electoral (www.registrulelecto-
ral.ro), avînd ca scop expunerea funcţionalităţilor de 
gestionare a acestuia de către primării, în mod se-
curizat într-o zonă privată, dar şi informarea cetăţea-
nului cu privire la procesul electoral prin intermediul 
zonei publice.

În 2013, în urma finalizării fazei sus-menţionate 
au fost organizate sesiuni de instruire la nivelul 
întregului stat român, astfel încît reprezentanţii 
primăriilor să fie familiarizaţi cu funcţionalităţile 
aplicaţiei Registrul Electoral.

În luna martie a anului 2013 au fost realizate pri-
mele importuri de date, provenite de la Direcţia Pen-
tru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date (DEPABD).

Astfel, reprezentanţii primăriilor au putut ve-
rifica secţiile de votare secţiile de votare şi au 
putut efectua actualizările necesare, datele pri-
vitoare la acestea fiind cele de la alegerile par-
lamentare din 2012. Aceştia au avut la dispozi-
ţie nomenclatoarele localităţilor şi arterelor de la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe care o 

reprezintă.
În luna august, ca urmare a unui Memorandum 

aprobat de Guvern, a fost organizat un exerciţiu de 
utilizare a Registrului Electoral de către primării în 
ipoteza organizării unui scrutin. În cadrul exerciţiului, 
primăriile au generat pachetele electorale ce 
cuprindeau listele electorale şi totodată le-au tipărit 
în decursul a 3 zile prin surse proprii. Ca urmare 
a exerciţiului, prin intermediului utilizatorilor, de 
la primării au fost culese informaţii, acestea fiind 
folosite la actualizarea datelor din aplicaţie, după 
verificarea prealabilă a acestora astfel încît să 
corespundă realităţii din teren.

La alegerile pentru Parlamentul European din 
25 mai 2014 în România a fost utilizat pentru prima 
dată Registrul electoral.

Legislaţia electorală în vigoare din România defi-
neşte Registrul electoral ca fiind un sistem informa-
tic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de 
identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a 
informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de 
votare.40

Registrul electoral a fost creat în vederea asigu-
rării unui proces electoral corect şi transparent, este 
administrat de Autoritatea Electorală Permanentă41 
şi conţine toţi cetăţenii români care au împlinit 18 ani 
şi au dreptul de vot.

În România, activităţile de stabilire a numărului 
alegătorilor, evidenţă şi arondare a acestora pe 
secţiile de votare sînt de competenţa primarilor.

Responsabilitatea de a opera în sistemul infor-
matic pentru înregistrarea şi actualizarea datelor 
de identificare ale alegătorilor şi arondarea aces-
tora pe secţii de votare revine primarilor.42 Astfel, 
situaţiile de omitere din listele electorale/arondare 
eronată la secţiile de votare/neradiere ca urmare a 
interzicerii drepturilor electorale ale alegătorilor pot 
fi soluţionate operativ.

Totodată, listele electorale permanente şi copiile 
de pe acestea pot fi tipărite de către primari direct 
din Registrul electoral.43

Registrul electoral este structurat în funcţie de 
40 Art. 2, punctul 31 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare (în continuare – Legea nr. 35/2008).

41 Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 35/2008.
42  Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia 

Electorală Centrală în anul 2009, pag. 7
43  Hotărîrea CEC nr. 3368 din 23.07.2010 http://www.cec.md/

index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3590&start=&l=
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electoral pune la dispoziţia primarului instrumentele 
necesare gestionării secţiilor de votare (delimitările 
acestora şi arondarea cetăţenilor cu drept de vot pe 
secţii de votare) şi generării listelor electorale per-
manente.

Utilizatorul poate descărca listele electorale pen-
tru fiecare tip de scrutin sub formă de pachete elec-
torale (arhive), acestea conţinînd toate listele elec-
torale necesare scrutinului, pentru fiecare secţie de 
votare. Toate documentele se stochează în format 
PDF. Copiile după listele electorale permanente se 
vor verifica şi se vor tipări în două exemplare, con-

form prevederilor legale.47

Potrivit legislației în vigoare a României, consti-
tuie contravenţii următoarele fapte:

 3 înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător 
în mai multe liste electorale ale localităţii de 
domiciliu, înscrierea în listele electorale a 
unor persoane fictive ori care nu au drept de 
vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în 
Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în 
vigoare;

 3 păstrarea registrelor cu listele electorale per-
manente în condiţii necorespunzătoare;

 3 neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor 
in Registrul electoral sau in listele electora-
le permanente la termenele stabilite potrivit 
prezentei legi;

 3 efectuarea de operaţiuni în Registrul electo-
ral sau în listele electorale permanente de 
către persoane neautorizate;

 3 necomunicarea către Autoritatea Electorală 
Permanentă a modificărilor operate în lista 
electorală permanentă.

Constatarea contravenţiilor menţionate se face 
de către preşedintele biroului electoral de circum-
scripţie ori împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

47 Broşura „Registrul electoral”, Autoritatea Electorală 
Permanentă, 2014

alegători. Pentru alegătorii cu domiciliul în România 
este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, 
iar pentru cei cu domiciliul în străinătate – pe ţări şi 
localităţi.44 Registrul conţine două secţiuni: o secţiu-
ne publică, destinată accesului alegătorilor la infor-
maţii şi una privată, destinată instituţiilor publice.

Registrul electoral se menține în permanență 
prin adăugarea alegătorilor care au împlinit 18 ani, 
au dobîndit cetăţenia română şi cărora le-a încetat 
suspendarea exercitării drepturilor electorale şi radi-
erea alegătorilor care au decedat, şi-au pierdut ce-
tăţenia română, cărora le-a fost interzisă exercitarea 
drepturilor electorale sau au fost puşi sub interdicţie 
de către o instanţă judecătorească.

Registrul electoral poate fi accesat de către alegă-
torii din România direct pe pagina web www. registru-
lelectoral.ro. Astfel, acestora li se asigură posibilitatea 
de a verifica înscrierea în evidenţele electorale, nefi-
ind necesară deplasarea la sediul primăriilor.

Accesînd pagina web menţionată şi introducînd 
codul numeric personal (CNP) şi numele, alegătorii 
pot afla secţia de votare la care sînt arondaţi, cu toa-
te datele de localizare ale acestora.

Orice neconcordanţă între datele oferite de Re-
gistrul electoral şi cele reale alegătorii o pot semnala 
primarilor sau Autorităţii Electorale Permanente.

Alegătorii au posibilitatea de a se înscrie în Re-
gistrul electoral cu adresa de reşedinţă.45 Registrul 
electoral oferă beneficii şi primarilor. Astfel, aceştia 
pot să ştie în permanenţă cîţi alegători există în loca-
litate, asigurînd acurateţe şi promptitudine în întoc-
mirea listelor electorale permanente şi delimitarea 
secţiilor de votare.

Reprezentanţii primăriilor lucrează în mod con-
stant la actualizarea datelor în Registrul electoral, 
beneficiind în același timp de suport prin mail şi 
Call Center.

În 2013, la 13 iunie, Autoritatea Electorală Per-
manentă a adoptat Instrucţiunea nr.1 privind accesul 
primarilor şi/sau persoanelor împuternicite de aceş-
tia în sistemul informatic al Registrului electoral.46

Portalul Registrului electoral este susţinut de o 
arhitectură hardware şi software modernă, localizată 
într-un Data Center securizat, asigurîndu-se astfel 
timpi optimi de răspuns şi utilizarea fluidă a aplicaţiei 
de către reprezentanţii primăriilor.

Pentru fiecare tip de scrutin, aplicaţia Registrul 

44 http://www.cec.md/files/legi/3302_regulament_inregistrarea_
prealabila.pdf

45  Electorala 29 iulie 2009, pag. 443-444 http://www.cec.md/
files/5913_electorala_29_iulie_2009.pdf

46  Anexa nr. 3 “Declaraţie de confidenţialitate” din Regulam-
netul сг privire la Registrul de stat al alegătorilor
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Electorale Permanente.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în ter-

men de cel mult 48 de ore de la data încheierii pro-
cesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la 
alin. (1), agentul constatator făcînd menţiune despre 
această posibilitate în procesul-verbal.48

7.2. Albania

În Albania funcţionează Registrul de Stat al 
Populaţiei şi Registrul electronic al alegătorilor, 
ambele ţinute şi gestionate de o direcţie specializată 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acest fapt 
a redus la minimum atribuţiile Comisiei Electorale 
Centrale din Albania în procesul de întocmire şi 
actualizare a listelor electorale, responsabile însă 
de această activitate fiind autorităţile publice locale 
în colaborare cu Direcţia generală a Oficiului Stării 
Civile din cadrul Ministerului de Interne.

Plasarea pe internet a listelor electorale se efec-
tuează doar în perioada electorală, de către res-
ponsabilii din cadrul ministerului de resort. În ace-
laşi timp, Comisia din Albania printr-un comunicat 
de presă informează alegătorii despre posibilitatea 
consultării şi verificării listelor electorale. Alegătorul, 
accesînd informaţia, automat este redirecţionat la 
pagina oficială web a Ministerului de Interne unde, 
prin intermediul unui motor de căutare, poate verifi-
ca dacă este sau nu inclus în listă, la care secție de 
votare este arondat, numele, prenumele, data, luna 
şi anul naşterii sînt scrie corect. 

Listele electorale pe suport de hîrtie se păstrea-
ză 6 luni, după care se transmit la Arhiva de Stat, iar 
cele în format electronic – se păstrează permanent, 
întrucît se actualizează în mod continuu. 

În vederea asigurării protecţiei datelor cu 
caracter personal în procesul de întocmire a 
listelor electorale, partidele, care au cea mai mare 
reprezentare  în Parlament, propun 2 persoane care 
se acreditează de Comisia Electorală Centrală din 
Albania. Aceste persoane au calitatea de auditori 
din partea Comisiei şi au responsabilitatea de a 
monitoriza întreg procesul de întocmire a  listelor 
electorale de către Direcția responsabilă din cadrul 
Ministerului de Interne.

Auditorii sînt obligați să prezinte lunar rapoarte 
48  Art. 2, punctul 31 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare (în continuare – Legea nr. 35/2008).

Comisiei Electorale Centrale din Albania și partidelor. 
Responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi răspunde-
rea pe care o poartă auditorii sînt stabilite de Comisie.

Specific sistemului electoral din Albania este fap-
tul că partidele politice interesate pot să obțină CD-
ul cu listele electorale pe toată ţara pentru a verifica 
dacă datele conţinute în liste sînt corecte. Procesul 
de verificare constă în crearea grupurilor a cîte 2 
persoane din diferite partide, care se deplasează la 
domiciliul alegătorilor şi verifică veridicitatea datelor, 

fără a avea dreptul de a le schimba. 
Pentru a obține CD-ul se depune o cerere în 

scris în acest sens Comisiei. CEC-ul analizează ce-
rerile şi, în funcţie de argumentele invocate, vizează 
pozitiv sau negativ solicitarea de a primi informaţia 
de la MAI. Trebuie de menţionat că în urma imple-
mentării acestei proceduri a crescut semnificativ ni-
velul de credibilitate a cetăţenilor față de calitatea 
listelor electorale. Toate operațiunile de transmite-
re-predate a CD-ului cu date se efectuează în baza 
actelor de predare-primire care conţin clauze de 
confidențialitate.

La fel ca şi Codul electoral al Republicii Moldo-
va, cel al Albaniei nu conţine reglementări exprese 
privind asigurarea de către operatori (persoanele 
implicate la prelucrarea datelor din listele electorale) 
a confidenţialităţii datelor cu caracter personal din 
listele electorale, însă prevederi în acest sens se 
găsesc în legislaţia specială şi în actele administra-
tive cu caracter normativ ale Comisiei. Atît Comisia 
Electorală Centrală a Republicii Moldova, cît și cea 
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rendumuri, precum și în Parlamentul European.
Pentru a putea fi înregistrată în calitate de can-

didat persoana trebuie să aibă cel puțin 21 de ani 
pentru alegerile în Riigikogu și Parlamentul Euro-
pean și doar 18 ani în cazul alegerilor consiliilor 
guvernamentale locale.

Persoanele înrolate în forțele armate nu partici-
pă la votare, iar cele care au fost private de dreptul 
de vot în condițiile legii sau cele care au fost con-
damnate pentru infracțiuni și î ș i  execută pedeapsa 
într-un penitenciar nu pot nici să candideze la funcții 
elective și nici să voteze.

Alegătorii din Estonia sînt înregistrați în Regis-
trul populației, iar pentru a-și putea exercita dreptul 
de vot, alegătorul trebuie să fie inclus în Registrul 
electronic al alegătorilor care se formează în baza 
datelor din Registrul populației. Crearea Registrului 
electronic al alegătorilor a început în Estonia în anul 
1999, registrul fiind creat și menținut de Ministerul 
Afacerilor Interne. Orice persoană, care are înregis-
trată o adresă de domiciliu sau reședință în Registrul 
populației și care nu este privată de dreptul la vot, 
în mod automat este inclusă și în lista electorală, 
generată la rîndul ei din Registrul electronic al ale-
gătorilor. Alegătorul este inclus în lista de alegători 

a secției de votare în raza căreia își are domiciliul.
Sistemul de evidență a populației în Estonia este 

bine reglementat și presupune o conlucrare foarte 
strînsă între instituțiile statului. Registrul de stat al 
populației este ținut de Ministerul de interne, tot el 
fiind cel care generează listele electorale, autoritățile 
electorale nefiind implicate în acest proces. Tot 
acestei instituții îi revine rolul de a înregistra în 
sistem notificările privind interdicțiile sau limitările în 
exercitarea dreptului de vot ale unor cetățeni.

Datele din Registrul electronic al alegătorilor sînt 
actualizate în permanență, în funcție de modificări-
le survenite în Registrul populației, în baza unui 

a Albaniei se conduc de Directiva 95/46/CE  “Pri-
vind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date”.

Vom menționa faptul că Comisia Electorală 
Centrală din Republica Albania este înregistrată ca 
operator de date personale la Autoritatea pentru 
Protecția Datelor din Albania și este obligată, con-
form legii, să raporteze toate accesările şi să notifice 
Autoritatea despre informaţiile pe care le prelucrea-
ză, însă funcţia pe care o are CEC-ul este de con-
trol/audit. În acelaşi timp, partidele politice cărora li 
s-a acordat CD-ul cu listele electorale notifică des-
pre acest fapt Autoritatea pentru Protecţia Datelor, 
prezentînd în acest sens un formular în care se indi-
că scopul, termenul prelucrării şi modalitatea de dis-
trugere a datelor de pe CD, pe propria răspundere. 
Prin depunerea notificării, partidele obţin calitatea 
de operator de date. 

În procesul de elaborare a Registrului electronic 
al alegătorilor din Albania, Ministerul Afacerilor Inter-
ne a fost asistat de reprezentanța OSCE în Albania. 
La fel ca și în Republica Moldova, o problemă majo-
ră identificată la etapa proiectării Registrului de stat 
al alegătorilor a constat în existenţa străzilor fără 
denumire şi număr, ceea ce a făcut dificilă imple-
mentarea Registrului. Soluţia propusă şi acceptată a 
fost includerea unui cod din 10 cifre prin intermediul 
căruia alegătorii pot fi arondaţi la secții de votare: 
primele 3 cifre – codul localității, următoarele 4 – co-
dul secției de votare și ultimele 3 – codul casei din 
cadrul secției de votare. 

7.3. Estonia
După obținerea independenței față de Uniunea 

Sovietică, în 1991, Estonia, una dintre cele mai mici 
țări din Europa, a depus eforturi maxime pentru a-și 
dezvolta infrastructura, a investit mult în digitaliza-
rea proceselor de bază ale societății și în acest fel a 
obținut mari succese în această privință.

În anul 2003 în Estonia a fost lansată prima 
versiune a portalului de e-guvernare (www.eesti.ee) 
care a oferit cetățenilor acces on-line securizat la o 
categorie semnificativă de servicii guvernamentale. 
Pentru a putea beneficia de acest sistem ce oferă 
cetățenilor servicii funcționale, specifice atît sectoru-
lui public, cît și celui privat, în prezent mai mult de 90 
la sută din populația Estoniei are cărți de identitate 
electronice, iar în fiecare zi aproximativ 10.000 de 
utilizatori vizitează portalul guvernamental. 

Articolul 57 al Constituției Estoniei stabilește vîr-
sta minimă de 18 ani pentru a putea participa

la alegerile în Riigikogu, alegerile locale și refe-
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backup realizat zilnic între aceste două baze de 
date, cu respectarea securității mediului de stoca-
re a datelor. Accesul la datele din Registrul electro-
nic al alegătorilor este strict limitat, fiind permis doar 
administratorilor sistemului și membrilor Comitetului 
Electoral Național care analizează datele în scopuri 
de cercetare.

Cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua scrutinu-
lui, alegătorul primește cartela alegătorului, ceea ce 
confirmă faptul că acesta a fost deja inclus în lista 
electorală. În cazul în care alegătorul nu a primit car-
tela cu cel tîrziu 15 zile înainte de ziua alegeri-
lor, acesta poate contacta registratorul din cadrul 
autorității publice locale, inclusiv prin telefon, pentru 
a semnala faptul neincluderii sale în lista electorală.

Votarea prin Internet a fost introdusă pentru pri-
ma dată în Estonia la alegerile locale din 2005, cînd 
mai mult de 9000 de alegători au ales să voteze prin 

Internet (2%). La alegerile în Riigikogu din 1 martie 
2015 această metodă de vot a fost utilizată pentru a 
opta oară. 

Tabelul de mai jos prezintă datele statistice pri-
vind votarea prin Internet în Estonia.

Conform datelor oferite de Biroul de Statistică al 
Estoniei49, toate școlile din țară sunt conectate la In-
ternet, 80% din populație (cu vîrsta între 16 și 74 ani) 
utilizează votarea prin Internet, 80% din gospodării 
au acces la Internet, iar 89% din populație folosesc 
serviciul Internet-Banking în fiecare zi. Mai mult de 
90% din alegătorii cu drept de vot dețin ID carduri.

La 7 decembrie 2012 Comitetul Național Elec-
toral a constituit Comitetul pentru votare prin Inter-
net, acesta fiind unica autoritate responsabilă pentru 
efectuarea votării prin Internet, în timp ce Comite-
tului Național Electoral îi revine doar rolul de su-
praveghere. Comitetul pentru votare prin Internet 
este constituit din președinte, vicepreședinte și 5 
funcționari ai staff-ului, toți aceștia fiind specialiști în 

49  http://www.stat.ee/esms-metadata

tehnologii informaționale, iar președintele, pentru a 
putea fi înaintat la această funcție, trebuie să aibă și 
experiență în organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Comitetul pentru votare prin Internet are în 
atribuțiile sale pregătirea și organizarea votării, 
îmbunătățirea continuă a sistemului prin intermediul 
căruia se realizează votarea prin Internet, soluționarea 
cazurilor care împiedică realizarea votării prin Inter-
net, totalizarea rezultatelor votării prin Internet50.

Codurile de acces la informațiile cu caracter per-
sonal sînt securizate și protejate de Legea privind 
protecția datelor. Ele sînt accesibile doar organelor 
de poliție sau inspectoratelor fiscale, în baza un or-
din judecătoresc emis în acest sens. Responsabil 
de supravegherea și securizarea acestor operațiuni 
este Ministerul Afacerilor Interne.

Comitetul Naţional Electoral are obligația 
de a pune după ziua alegerilor la dispoziţia 

reprezentanților autorizați ai partidelor politice și 
candidaților independenți listele electorale, dacă 
examinarea lor prezintă interes justificat.

7.4. Ucraina

În conformitate cu Legea nr. 698 cu privire la 
Registrul de stat al alegătorilor, adoptată de Rada 
Supremă a Ucrainei la 22 februarie 2007, Registrul 
este un sistem informațional automatizat, conceput 
pentru stocarea, prelucrarea informațiilor cu privire 
la cetățenii ucraineni care au drept de vot, în confor-
mitate cu articolul 70 din Constituția Ucrainei.

Principalele funcții ale Registrului constau în asi-
gurarea unei evidențe personalizate a fiecărui ale-
gător și compilarea listelor electorale pentru diferite-
le tipuri de scrutine ce au loc în Ucraina.

Autoritatea responsabilă de ținerea Registrului 
de stat al alegătorilor transmite prin act de predare-
recepționare consiliului electoral de circumscripție 
listele electorale în două exemplare, pe suport de 

50 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501092014005/con-
solide/current

Tabelul nr. 1. Numărul alegătorilor care au votat prin Internet 2005-2015.

AL 2005 AP 2007 PE 2009 AL 2009 AP 2011 AL 2013 PE 2014 AP 2015

Nr. total de alegători 1 059 292 897 243 909 628 1 094 317 913 346 1 086 935 902 873 899 793

Alegători care au 
participat la votare 502 504 555 463 399 181 662 813 580 264 630 050 329 766 577 910

Rata de participare 47,4% 61,9% 43,9% 60,6% 63,5% 58,0% 36,5% 64,2%

Alegători care au 
votat prin Internet 9 317 30 275 58 669 104 413 140 846 133 808 103 105 176 491
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hîrtie, dar nu mai tîrziu de 30 zile pînă în ziua alege-
rilor. Un exemplar al listelor se păstrează la consiliul 
electoral, iar altul este transmis biroului electoral al 
secției de votare.

În Registrul de stat al alegătorilor din Ucraina se 
stochează următoarele categorii de date:

Datele de identificare
 3 Numele
 3 Prenumele
 3 Patronimicul
 3 Ziua/luna/anul naşterii

 3 Locul naşterii 
Date pentru determinarea locului şi condiţiilor de 

participare la votare
 3 Adresa electorală
 3 Numărul circumscripţiei
 3 Numărul secţiei de votare
 3 Informaţia privind incapacitatea de deplasare 

independentă 
Date personale

 3 Data dobîndirii cetăţeniei
 3 Data anulării cetăţeniei
 3 Data declarării persoanei ca fiind incapabilă
 3 Data repunerii în drepturi
 3 Data decesului
 3 Data anulării informației despre deces
 3 Informaţia despre încorporarea în forţele ar-

mate
Asigurarea securităţii informaţionale şi integrităţii 

Registrului de stat al slegătorilor este monitorizată 
de către Direcţia managementul securităţii informaţi-
ei şi administrării RSA din cadrul Serviciului de admi-
nistrare a RSA. Securitatea este realizată prin crea-
rea unui sistem complex de protecţie a informaţiilor 
ce constă în următoarele:

 3 Măsuri organizatorice de protecţie a 

informațiilor;
 3 Instrumente de inginerie;
 3 Reţea de telecomunicaţii securizată şi securi-

tate a reţelei de transport de date;
 3 Securitatea centrului de prelucrare a datelor 

în Registrul de Stat al Alegătorilor;
 3 Dotarea structurilor de ţinere şi celor de ad-

ministrare a Registrului cu echipament tehnic 
corespunzător;

 3 Asigurarea modulului criptografic de transmi-
tere a datelor;

 3 Asigurarea accesului utilizatorilor la sistem prin 
acces securizat la resursele informaţionale

 3 Protecţie antivirus – sistem dualist de protec-
ţie antivirus.

În procesul de menținere a Registrului de stat 
al alegătorilor legitimitatea și supremația drepturilor 
omului sînt protejate și garantate în corespundere cu 
prevederile Constituției și acordurilor internaționale. 

Orice cetățean este în drept să verifice corec-
titudinea informațiilor despre sine cuprinse în lista 
electorală și să solicite organului electoral, autorității 
responsabile de menținerea Registrului alegătorilor 
sau instanței de judecată înlăturarea neregulilor de-
pistate, cum ar fi includerea unor date eronate, ex-
cluderea din lista electorală sau lipsa mențiunii pri-
vind dizabilitatea locomotoare a alegătorului.

În Ucraina sînt create structuri locale specializate 
care activează permanent în cadrul organelor 
administrative raionale și care sunt responsabile de 
ţinerea Registrului de stat al alegătorilor. La nivel 
regional există 27 organe de administrare regională 
a Registrului, care au un rol important în efectuarea 
actualizărilor permanente în RSA.

VIII. Concluzii şi recomandări
În linii generale, exactitatea unui registru electoral 

este determinată de modul în care sistemul de ma-
nagement electoral se preocupă de aspectele critice 
de natură să afecteze integritatea datelor conținute 
în acesta, fiind vorba de modificările permanente ale 
adresei de domiciliu/reședință a alegătorului, iden-
tificarea în spațiu a cetățenilor cu drept de vot aflați 
în străinătate, înregistrarea cazurilor de privare de 
drepturile electorale, evidența militarilor în termen și 
a persoanelor fără domiciliu sau reședință etc.

În scopul asigurării unui proces transparent și 
credibil de înregistrare a alegătorilor și examinînd 
problemele legate de întocmirea listelor electorale și 
menținerea Registrului de stat al alegătorilor, propu-
nem următoarele recomandări:

 3 Atît în Republica Moldova, cît și în alte țări 
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protecția datelor cu caracter personal ale 
alegătorilor devine o problemă importantă, în 
special la etapa verificării listelor electorale, 
fie prin afișarea sau punerea lor la dispoziția 
alegătorului în incinta secției de votare, în 
condițiile în care există reglementări contra-
dictorii ale acestei proceduri. În lipsa unui 
cadru normativ uniform, dreptul cetățeanului 
de a-și verifica datele din lista electorală și 
dreptul de a-i fi protejate datele cu caracter 
personal pot fi în conflict. În acest sens, este 
necesară o revizuire a cadrului normativ al 
Republicii Moldova, pentru a delimita clar 
competențele între autoritățile statului res-
ponsabile de întocmirea și afișarea listelor 
electorale și ale celor cu prerogative în prote-
jarea datelor cu caracter personal.

 3 Securitatea informației este o problemă cheie 
în stocarea datelor cu caracter personal ale 
alegătorilor, fapt pentru care se recoman-
dă menținerea certificării Sistemului Inte-
grat de Management al Calității și Securității 
Informației aplicat în cadrul Comisiei Electo-
rale Centrale conform prevederilor standar-
delor internaționale (ISO 9001:2008 și ISO 
27001:2013), care să asigure calitatea și se-
curitatea managementului electoral la toate 
etapele sale. 

 3 În vederea asigurării securităţii și protecției 
datelor cu caracter personal ale alegătorilor 
(confidenţialitatea, integritatea şi disponibili-
tatea) se recomandă definitivarea procedurii 
de înregistrare a Comisiei Electorale Centra-
le în calitate de operator de date cu carac-
ter personal de către Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Re-
publicii Moldova.

 3 Sistemul actual de înregistrare a alegătorilor 
utilizat în Republica Moldova este unul pa-
siv, întrucît statul este în totalitate responsabil 
pentru înregistrarea alegătorilor și pentru asi-
gurarea faptului că fiecare cetățean își poate 
exercita dreptul de vot. Avînd în vedere că 
Registrul de stat al alegătorilor este actualizat 
în mod continuu de către Comisia Electorală 
Centrală prin modificarea în timp real a infor-
maţiilor privind alegătorii, se recomandă per-
manentizarea procesului de înregistrare a ale-
gătorilor, astfel încît acest serviciu să fie dispo-
nibil pe pagina oficială web a CEC nu doar în 
perioada electorală, ci și în cea dintre alegeri.

 3 În scopul creșterii accesibilității la procesul 

electoral, se impune elaborarea unei strategii 
de comunicare cu cetățenii din diasporă care 
să cunoască modalitatea de înregistrare 
prealabilă a alegătorilor aflați în străinătate. 
Este deosebit de important ca această 
categorie de alegători să primească și în 
perioada dintre alegeri mesaje clare și ușor de 
înțeles în legătură cu înregistrarea prealabilă 
on-line, și nu doar în preajma alegerilor.

 3 Pornind de la necesitatea respectării drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi în vede-
rea incluziunii sociale a acestora, garantării 
posibilităţii participării lor în toate domeniile 
vieţii fără discriminare, se recomandă com-
pletarea formularului de verificare/înregis-
trare prealabilă a alegătorilor, prin adăuga-
rea unei mențiuni despre prezența sau lipsa 
unor dizabilități ale alegătorului, astfel încît la 
momentul înregistrării sau verificării datelor 
despre sine în Registrul de stat al alegătorilor 
alegătorul să poată semnala acest lucru. Ast-
fel, odată cu transmiterea listelor electorale 
tipărite către birourile electorale, acestea vor 
primi și informația privind numărul estima-
tiv al alegătorilor cu dizabilități care au fost 
arondați la secția de votare respectivă.

 3 Informarea alegătorilor cu privire la necesita-
tea verificării listelor electorale trebuie să fie 
realizată de către toți subiecții implicați în pro-
cesul electoral: autoritățile electorale, actorii 
politici, autoritățile publice locale, societatea 
civilă etc. Este absolut necesară sensibiliza-
rea electoratului și sporirea percepției publi-
cului asupra corectitudinii listelor electorale, 
iar în această privință pot fi organizate gru-
puri mobile care să informeze alegătorii des-
pre procedura verificării datelor din Registrul 
de stat al alegătorilor sau din listele electo-
rale, în special în perioada în care acestea 
sînt puse la dispoziția publicului pentru con-
sultare. 

 3 Alegătorului trebuie să-i fie facilitată verifica-
rea datelor despre sine în lista electorală, tot-
odată fiind atins și obiectivul de a spori gradul 
de conștiință a electoratului, prin a-i disemina 
în acest sens mesaje prin intermediul servi-
ciilor de telefonie mobilă (SMS), anunțuri la 
posturile de televiziune și radio, postere, stre-
et-line-re, bannere și media socială. Mesajele 
trebuie să fie simple, să conțină informații pri-
vind autoritățile competente și actele în baza 
cărora pot fi efectuate modificări în Registrul 
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populației, Registrul de stat al alegătorilor 
sau în listele electorale de către autoritățile 
competente.. 

 3 Pentru a asigura acuratețea și integritatea 
Registrului de stat al alegătorilor, este nece-
sar ca datele privind alegătorii arondați la o 
anumită secție de votare să fie actualizare 
de către registratorii din primării, imediat ce 
au apărut circumstanțele legale (deces, înre-
gistrarea/retragerea înregistrării la domiciliu, 
atingerea majoratului etc.). Persoanele res-
ponsabile de listele electorale din cadrul au-
torităţilor publice necesită o instruire continuă 
privind actualizarea listelor electorale, și nu 
doar în perioada electorală. 

 3 Înființarea unui Call Center (Linie instituțională 
de informare) permanent al CEC care să 
ofere suport și consultanță registratorilor din 
primării în vederea actualizării datelor din 
RSA în mod constant.

 3 Instituirea în cadrul autorităților administrati-
ve de nivelul doi (consiliile raionale) a unor 
persoane responsabile de conlucrarea cu 
Comisia Electorală Centrală la toate etapele 
ciclului electoral, în special în activitățile lega-
te de actualizarea, distribuirea și verificarea 
listelor electorale pentru alegeri. 

 3 Întrucît legislația prevede posibilitatea privării 
cetățeanului în anumite condiții de drepturile 
electorale, pentru a asigura o integritate 
și mentenanță eficientă a Registrului de 
stat al alegătorilor, se recomandă o strînsă 
colaborare cu autorităților responsabile de 

menținerea registrelor de stat, cu instanțele 
judecătorești sau cele din sistemul de 
sănătate al statului (în cazul persoanelor cu 
dizabilități mintale).

 3 Bunele practici presupun existența obligato-
rie a unei legături între alegătorul arondat la 
secția de votare și localizarea acestuia (adre-
sa de domiciliu/reședință, evidența în cadrul 
misiunii diplomatice etc.). Locația geografică 
ar trebui să fie descrisă într-o manieră uni-
că, fără ambiguități, iar pentru aceasta este 
necesar de creat un Registru de stat al adre-
selor, care ar oferi servicii publice electronice 
de calitate și liste electorale corecte. Odată 
implementat un asemenea sistem, va putea fi 
adusă în discuție și posibilitatea utilizării sis-
temelor electronice de votare.

 3 Pentru a asigura o acuratețe înaltă a listelor 
electorale și pentru a evita retipărirea aces-
tora este necesară arondarea prealabilă a 
alegătorilor care s-au înregistrat on-line că-
tre o secție de votare virtuală, spre exemplu 
“Secție extrateritorială”, astfel încît aceștia să 
fie excluși în timp util din listele electorale de 
la domiciliu/reședință, pînă la tipărirea aces-
tora.

 3 Avînd în vedere că din anul 2014 întocmirea 
și difuzarea listelor electorale au fost puse în 
sarcina Comisiei Electorale Centrale, în baza 
Registrului de stat al alegătorilor, este nece-
sară elaborarea şi aprobarea unei instrucțiuni 
care să reglementeze în detalii procesul de ti-
părire şi transmitere a listelor electorale pen-
tru secțiile de votare. 




