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MESAJUL PREȘEDINTELUI 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE, 

ALINA RUSSU

Stimați cititori, 

Anul 2016 a fost unul plin de evenimente im-
portante pentru Comisia Electorală Centrală. La 
4 martie Curtea Constituțională a decis revenirea 
la redacția anterioară a articolului 78 din Constitu-
ție care stabilea modul de alegere a Președintelui 
Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat. În scurt timp, Parlamentul 
a stabilit pentru data de 30 octombrie 2016 alegeri 
prezidențiale, pentru care Comisia desfășoară acti-
vități de pregătire și realizare. 

La 11 februarie curent a expirat mandatul Co-
misiei și Parlamentul la 17 iunie a emis o hotărîre, 
prin care a confi rmat o nouă componență a aces-
teia. Prezentarea membrilor Comisiei o puteți găsi 
în ediția actuală a Buletinului Informativ. Noua com-
ponență a Comisiei va depune tot efortul de a con-
tinua realizarea cu succes a acțiunilor incluse în 
planul strategic al Comisiei pentru anii 2016-2019. 
Totodată, se vor întreprinde măsurile necesare 
pentru ca autoritatea să rămînă și în continuare o 
instituție deschisă, transparentă, profesionistă, ce 
asigură un cadru electoral accesibil, care inspiră 
încredere tuturor cetățenilor Republicii Moldova. 
Trebuie să înțelegem că, în materie de alegeri, 
competența Comisiei este de natură tehnică și or-
ganizatorică, deasupra oricăror interese. Misiunea 
noastră rămîne a fi  informarea corectă și îndruma-

rea cetățeanului să-și exercite drepturile electorale, 
ba mai mult – încurajarea cetățeanului, astfel încît 
acesta să se implice activ în procesele electorale. 
Obiectivul fi nal al activității CEC, prin continuarea 
proiectelor în derulare și lansarea unor noi proiecte, 
este de a imprima cetățenilor încredere în puterea 
și valoarea votului lor, precum și în corectitudinea 
procesului electoral.

Actuala ediție a Buletinului Informativ vă prezin-
tă două studii asupra unor subiecte importante ce 
țin de domeniul electoral. Primul descrie mecanis-
mele efi ciente de incluziune a persoanelor cu di-
zabilități  în procesul electoral, dezvoltarea și pu-
nerea în aplicare a acestora. Cel de-al doilea este 
un studiu de fezabilitate pentru introducerea votului 
la distanță prin Internet în Republica Moldova. Au-
torii ultimului studiu susțin că votul la distanță va 
îmbunătăți accesul la scrutin al tuturor cetățenilor 
Republicii Moldova cu drept de vot, atît din țară, 
cît și din străinătate. Mai mult ca atît, unul dintre 
obiectivele planului strategic al Comisiei Electorale 
Centrale pentru anii 2016-2019 este lansarea unui 
proiect-pilot privind utilizarea votului la distanță prin 
intermediul sistemelor electronice în cadrul urmă-
toarelor alegeri parlamentare ordinare.

Ediția de față inserează și un material despre 
modifi cările aduse Codului electoral și legislației co-
nexe în contextul organizării și desfășurării alegeri-
lor Președintelui Republicii Moldova.

De asemenea, Buletinul Informativ refl ectă te-
matica fi nanțării partidelor politice de la bugetul de 
stat, fi ind prezentate principiile generale și meca-
nismele de fi nanțare. Articolul este dedicat analizei 
rapoartelor fi nanciare pentru semestrul I al anului 
2016 prezentate de partidele politice. 

Un alt eveniment important din acest an a fost 
crearea Asociației Internaționale de promovare 
a egalității de gen în structurile de administrare a 
alegerilor, inițiată de Comisia Electorală Centrală și 
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
de pe lîngă CEC. Articolul dedicat acestui subiect 
face cunoscută situația egalității de gen în domeniul 
managementului electoral și lansează ideea înfi in-
țării unei astfel de organizații la nivel internațional.

În Buletinul Informativ se face și o trecere în re-
vistă a desfășurării alegerilor locale noi în perioada 
anilor 2011-2014. Veți afl a unde au avut alegeri noi, 
situațiile ce au condus la organizarea scrutinelor 
noi pentru alegerea primarilor și consiliilor locale.
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Conform art. 16 alin. (2) din Codul electoral, 
cu modifi cările și completările ulterioare, Comisia 
Electorală Centrală este constituită din 9 membri: 
un membru este desemnat de către Preşedintele 
Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt desem-
naţi de către Parlament, cu respectarea repre-
zentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei. 
Componenţa nominală a Comisiei se confi rmă 
prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi.

La 17 iunie 2016, prin Hotărîrea Parlamen-
tul Republicii Moldova nr. 144, a fost confi rma-
tă următoarea componență nominală a Comisiei 
Electorale Centrale: 

COMPONENȚA 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

CONFIRMATĂ LA 17 IUNIE 2016

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 
Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul 
membrilor Comisiei Electorale Centrale cu ma-
joritatea de voturi din numărul total al membrilor 
acesteia.

Astfel, la ședința Comisiei Electorale Centrale 
din 27 iunie 2016 preşedinte al Comisiei a fost 
aleasă Alina Russu, vicepreşedinte – Rodica 
Ciubotaru şi secretar – Veaceslav Agrigoroae. 
În această componență, Comisia și-a început ac-
tivitatea cu organizarea alegerilor pentru funcția 
de Președinte al Republicii Moldova din 30 oc-
tombrie 2016.

AGRIGOROAE Veaceslav    – desemnat de Parlament
CIOCAN Iurie                        – desemnat de Parlament 
CIUBOTARU Rodica            – desemnată de Parlament 
GAFTON Vasile                    – desemnat de Parlament 
GURDUZA Sergiu                 – desemnat de Parlament 
LEBEDINSCHI Maxim         – desemnat de Parlament 
RUSSU Alina                         – desemnată de Parlament
VOLENTIR Andrei                – desemnat de Parlament 
ȘARBAN Vladimir                 – desemnat de Preşedintele Republicii Moldova.
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Născută la 30 septembrie 1976, mun. Chișinău. 

Educație și formare: 

2003 – 2004 – studii de masterat în Drept In-
ternațional Public, Facultatea de drept, Academia 
de Administrare Publică de pe lîngă Președintele 
Republicii Moldova, califi care: magistru în drept in-
ternațional public;

1993 – 1998 – studii universitare, Facultatea de 
drept, Universitatea de Stat din Moldova, califi care: 
licențiat în drept;

1996 – 2010 – diverse studii/seminare naționale 
și internaționale în domeniul dreptului (Universita-
tea pentru Democrație (UniDem) Campus, Comisia 

de la Veneția, Trieste, Italia; Centrul Robert Schu-
man pentru studii avansate, Strasbourg, Franța 
etc.).

Experienţă profesională:
Aprilie, 2015 – iunie, 2016 – șef, Cabinetul Pre-

ședintelui Fracțiunii PCRM în Parlamentul Republi-
cii Moldova de legislatura a XX-a;

Aprilie, 2015 – iunie, 2015 – reprezentant cu 
drept de vot consultativ la Comisia Electorală Cen-
trală în cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie 
2015;

Octombrie, 2014 – decembrie, 2014 – repre-
zentant cu drept de vot consultativ la Comisia Elec-
torală Centrală în cadrul alegerilor parlamentare din 
30 noiembrie 2014;

Septembrie, 2009 – decembrie, 2014 – consul-
tant principal, Fracțiunea PCRM în Parlamentul Re-
publicii Moldova de legislatura XVIII- și XIX;

Aprilie, 2005 – septembrie, 2009 –– șef, Direc-
ția Generală a Aparatului Președintelui Republicii 
Moldova;

Iunie, 2002 – aprilie, 2005 –– șef-adjunct, Di-
recția Generală a Aparatului Președintelui Republi-
cii Moldova;

Noiembrie, 2001 – iunie, 2002 – șef, Serviciul 
asistență organizatorică, Direcția Generală a Apa-
ratului Președintelui Republicii Moldova;

Noiembrie, 1998 – noiembrie, 2001 – referent, 
consultant principal, Serviciul Acte al Aparatului 
Președintelui Republicii Moldova;

1997 – 1998 – asistent juridic, Centrul Internați-
onal pentru Susținerea Creației Jurnaliștilor.

Născută la 7 aprilie 1976, 
r-nul Rezina, s. Bușăuca.

RUSSU  ALINA – PREȘEDINTELE 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

CIUBOTARU RODICA – VICEPREȘEDINTELE 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Educație și formare:
2005 – 2006 – studii de masterat, Universitatea 

de Stat din Moldova, califi care: licențiat în drept;
1996 – 2002 – Universitatea de Stat din Moldo-

va, Facultatea de drept, califi care: magistru în drept.
Experienţă profesională:
2015 – iunie, 2016 – șef, Secția serviciu perso-

nal, „Amber-Term” S.R.L.;
2012 – 2015 – șef, Secția juridică, ICS „Agro-

leon Consulting” S.R.L.;
2000 – 2014 – șef-adjunct, Secția juridică, 

S.R.L. „Transexim” ICS;
2008 – 2014 – jurist, „Impexfero-H” S.R.L. (cu-

mul);
2007 – 2011 – brocher, Bursa Universală de 

Mărfuri „Transexim” S.R.L. (cumul);
2003 – 2008 – brocher, Bursa Universală de 

Mărfuri „Flograin Group” S.R.L.
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Născut la 18 septembrie 1978, 
r-nul Drochia, s. Șuri. 

Educație și formare:

2016 – Institutul European de Studii Politice;
1996 – 2000 – Universitatea de Stat din Moldo-

va, califi care: licențiat în drept;

AGRIGOROAE VEACESLAV – SECRETARUL 
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

1993 – 1996 – Colegiul Republican de Informa-
tică.

Experienţă profesională:

2010 – iunie, 2016 – vicepreședinte, Centrul 
pentru Investigații Juridice și Apărarea Drepturilor 
Omului;

2014 – consilier al vicepreședintelui Parlamen-
tului, Secretariatul Parlamentului RM;

2013 – 2015 – asistent al deputatului în Parla-
mentul RM;

2012 – 2014 –  director comercial, SC Listrans 
&CO S.R.L.;

2006 – 2012 – jurist, specialist principal în do-
meniul vămuirii, SC Farmexpo S.R.L.;

2005 –  jurist, consultant, SC Agarista Agricola 
S.R.L.;

2001 – 2002 – angajat SC R&R S.R.L.

Experiență electorală 

2010 – reprezentant al concurentului electoral, 
Consiliul electoral al circumscripției electorale mu-
nicipale Chișinău;

2009 – membru al biroului electoral al secției de 
votare, mun. Chișinău.
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Născut la 26 august 1967, 
r-nul Dondușeni, s. Tîrnova.

Educație și formare:

1990 – 1994 – Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași, România, Facultatea de drept, califi -
care: licențiat în drept.

Experienţă profesională:

2007 – prezent – avocat, Cabinetul avocatului 
„Vasile Gafton”;

2005 – prezent – membru al Comisiei Electo-
rale Centrale;

2005 –  2007 – consultant, fracţiunea Partidu-
lui Democrat din Moldova, Parlamentul RM;

1994 – 2004 – anchetator superior, ancheta-
tor pe cauze speciale, Procuratura mun. Chişinău; 
şef-adjunct, Direcţia urmărire penală,  Procuratura 
Generală.

GAFTON VASILE – MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

DR. CIOCAN IURIE – MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Născut la 19 mai 1971, mun. Chişinău.

Educație și formare:

2008 – susţine teza de doctorat, Academia de 
Ştiinţe a RM, titlu: doctor în ştiinţe politice;

2004 – 2008 – Universitatea de Stat din Moldo-
va, Facultatea de drept, califi care: licenţiat în drept;

1999 – 2002 – studii de doctorat, Academia de 
Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republi-
cii Moldova;

1997 – 1999 – studii de masterat, Academia de 
Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Repu-
blicii Moldova, califi care: magistru în relaţii interna-
ţionale;

1989 – 1994 – Universitatea Tehnică din Moldo-
va, Facultatea de urbanism şi arhitectură, speciali-
tatea: inginer.

Experienţă profesională:
2011 – 2016 – preşedinte al Comisiei Electorale 

Centrale;
2005 – 2011 – secretar al Comisiei Electorale 

Centrale;
2003 – 2005 – membru al Comisiei Electorale 

Centrale;
Din 1999 – lector universitar, Academia de Ad-

ministrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii 
Moldova, Catedra Drept internaţional şi politică ex-
ternă.

Expert electoral deplin acreditat BRIDGE.
Titluri onorifi ce: Doctor Honoris Causa al 

Academiei Internaţionale de Informatizare pe lîngă 
ONU (secţia RM).
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Născut la 14 aprilie 1985, 
r-nul Sîngerei, s. Chișcăreni

Experienţă profesională:

Din septembrie 2012 – prezent – director exe-
cutiv, AO „Centrul de Consultanță Legislativă”;

Octombrie 2015 – noiembrie 2015 – secretar și 
membru al Comisiei guvernamentale pentru selec-
tarea candidaților la funcția de judecător la Curtea 
Constituțională din partea Guvernului;

Decembrie 2015 – prezent – stagiere în avo-
catură, Biroul Asociat de Avocați  „Facultatea de 
Drept”;

Octombrie 2015 – februarie 2016 – membru al 
Colegiului Centrului Național Anticorupție din par-
tea Guvernului;

Septembrie 2015 – noiembrie 2015 – membru 
al grupului de lucru pentru reformarea și resetarea 
sistemului anticorupție, creat prin Dispoziția Preșe-
dintelui Parlamentului;

Septembrie 2015 – noiembrie 2015 – consilier 
principal de stat al Prim-ministrului, din domeniul 
justiției, legislației și combaterii corupției;

GURDUZA SERGIU –  MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Martie 2015 – august 2015 – viceministru al jus-
tiției;

Octombrie – noiembrie 2014 – reprezentant cu 
drept de vot consultativ la Comisia Electorală Cen-
trală;

Iunie 2014 – februarie 2015 – stagiere în avo-
catură, Biroul Asociat de Avocați  „Facultatea de 
Drept”;

Aprilie 2013 – mai 2014 – consultant superior, 
Direcția contencios, Direcția generală Agent Guver-
namental, Ministerul Justiției;

Ianuarie 2013 – mai 2014 – secretar al Comisiei 
guvernamentale pentru selectarea reprezentanților 
intereselor statului în instanțele judecătorești străi-
ne și în instituțiile de arbitraj internaționale;

Februarie 2012 – mai 2014 – secretar al Comi-
siei guvernamentale pentru identifi carea persoa-
nelor civile şi colaboratorilor organelor de drept 
care au avut de suferit în urma evenimentelor din 
7 aprilie 2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat 
acestora;

Mai 2011 – aprilie 2013 – șef interimar, Secția 
relații cu Parlamentul și Curtea Constituțională, Mi-
nisterul Justiției;

Decembrie 2009 – aprilie 2011 – specialist prin-
cipal, Secția relații cu Parlamentul și Curtea Consti-
tuțională, Ministerul Justiției.

Educație și formare: 

Ianuarie, 2012 – cursuri de perfecționare pro-
fesională în organele de drept și universitățile de 
drept din Vilnius, Lituania;

2008 – 2010 – studii de masterat, Universitatea 
de Stat din Moldova, specializarea Drept civil, califi -
care: magistru în drept;

2004 – 2008 – Facultatea de drept, Universita-
tea de Stat din Moldova, specializarea Drept inter-
național, califi care: licențiat în drept. 
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Născut la 16 aprilie 1986, or. Briceni.

Educație și formare: 
2013 – înmatriculat la studii post universitare, 

masterat, Universitatea Liberă Internațională din 
Moldova;

2004 – 2008 – Universitatea de Stat din Moldo-
va, Facultatea de drept, specializarea Drept public, 
califi care: licențiat în drept;

2012 – consultarea și colaborarea cu Fundația 
de Binefacere „Soluția”;

2011 – cursuri de instruire pe tema: „Protecția 
datelor cu caracter personal”, organizate de Clubul 

LEBEDINSCHI MAXIM - MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

avocaților, Amnesty International în cadrul Progra-
mului „Profesioniștii pentru drepturile omului”;

2011 – cursuri de instruire pe tema: „Drepturile 
omului, nediscriminarea, confi dențialitatea și repa-
rarea prejudiciilor morale ale persoanelor care tră-
iesc cu HIV”, organizat de Institutul pentru Drepturi-
le Omului (IDOM);

2006 – participarea la conferința științifi că în ca-
drul Facultății de drept a Universității de Stat din 
Moldova cu discursul pe tema: „Reținerea, aspecte 
de drept penal și procesual penal”.

Experienţă profesională:

2015 – consilier netitular al Fracțiunii parlamen-
tare Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

Octombrie – noiembrie 2014: reprezentant cu 
drept de vot consultativ la Comisia Electorală Cen-
trală;

2014 – prezent – avocat și conducător al Birou-
lui Asociat de Avocați „Lebedinsky & Partners”.

2013 – 2015 – reprezentant al deputaților în 
Parlamentul RM, în fața Curții Constituționale; 

2010 – 2014 – avocat în cadrul Cabinetului de 
avocați „Avornic și Partenerii”;

2010 – conducător, Secția juridică, „Ialove-
ni-Gaz” S.R.L.;

2008 – 2009 – avocat stagiar în cadrul Biroului 
Asociat de Avocați „Avornic și Partenerii”; 

2005 – 2008 – administrator al întreprinderii 
„Lebedinschi & Co” S.R.L.
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Născut la 1 mai 1975, or. Floreşti.

Educație și formare: 

1996 – 2000 –  Şcoala Naţională de Studii Poli-
tice şi Administrative, califi care: licențiat în adminis-
trație publică, București;

1995 – 1996 – Universitatea de Stat din Moldo-
va, specializarea Politologie și Relații Internaționa-
le, Chişinău;

1990 – 1995 – Colegiul Republican de Microe-
lectronică şi Tehnică de Calcul, specializarea Radio 
și TV, Chişinău.

 
Experienţă profesională:
2011 – 2016 – secretar al Comisiei Electorale 

Centrale;
Februarie 2010 – februarie 2011 – şef, Secţia 

informare legislativă, Aparatul Preşedintelui Repu-
blicii Moldova;

Iulie, 2006 – aprilie, 2009 – consultant, Parla-
mentul Republicii Moldova;

Noiembrie, 2001 – ianuarie, 2010 – Institutul de 
Studii Politice și Relații Internaționale, din 2007 – 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Eu-
ropene, lector universitar, catedra Ştiinţe politice şi 
drept;

2007, 2009, 2010 –  membru cu drept de vot 
consultativ, Comisia Electorală Centrală;

2002 – 2005 – jurist, societatea comercială 
„Triada” S.R.L.;

2000 – 2002 – consilier juridic, Asociaţia Prima-
rilor şi Consilierilor Creştin Democraţi;

1999 – stagiar, Cancelaria de Stat.

Training:
2013 – Training for Short Term Observers, orga-

nizat de OSCE/ODIHR, Belgrad, Serbia;
2012 – BRIDGE workshop, modulul „Gender și 

Alegerile”, București, România;
2012 – BRIDGE workshop, modulul „Finanțarea 

politică”, Chișinău, Republica Moldova;
2012 – BRIDGE workshop, modulul „Acces to 

electoral Processes and Electoral Management 
Design”, București, România;

2011 – BRIDGE workshop, modulul „Înregistra-
rea alegătorilor”, Chișinău, Republica Moldova;

2011 – BRIDGE workshop, modulul „Votarea în 
afara țării”, Chișinău, Republica Moldova;

2011 – BRIDGE workshop, modulul „Избира-
тельные системы”, Așgabat, Turkmenistan;

2011 – BRIDGE workshop, modulul „Introduce-
re în administrația electorală”, Chișinău, Republica 
Moldova.

VOLENTIR ANDREI - MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
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Născut la 18 octombrie 1957, 
r-nul Edineţ, s. Corpaci.

Educație și formare:

Universitatea de Stat din Moldova (1991 – 
1996) – jurist, specializare în dreptul internaţional;

Institutul Politehnic din Chişinău (1974 – 1979) 
– inginer-electrician, specializare în domeniul auto-
maticii şi telemecanicii.

Experienţă profesională:

2012 – prezent – secretar general adjunct al 
aparatului, consilier al preşedintelui Republicii Mol-
dova;

2007 – 2012 – pretor, Pretura sectorului Centru;
1999 – 2007 – secretar al Primăriei şi Consiliu-

lui Municipal Chişinău;
1998 – 1999 – pretor, Pretura sectorului Centru;
1995 – 1998 – secretar al Primăriei şi Consiliu-

lui Municipal Chişinău;
1994 – 1995 – consultant principal în Secţia ad-

ministraţie publică şi politică de cadre a Cancelariei 
de Stat a Guvernului Republicii Moldova;

1989 – 1994 – director general-adjunct, S.A. 
„Agromaşina”, Chişinău;

1980 – 1989 – diverse funcţii în structurile com-
somolului, sovietice şi de partid ale raionului Frunze 
(actualmente, sectorul Buiucani) din Chişinău;

1979 – 1980 – inginer la Catedra de automatică 
şi telemecanică a Institutului Politehnic din Chişi-
nău.

Stagii:
1999, 2001 – cursuri de perfecţionare, Acade-

mia de Administrare Publică;
1998 – Programul TACIS, „Oraşe înfrăţite ale 

UE”, comuna Anderlecht, Belgia;
1995 – Programul „Public Administration”, Uni-

versitatea Nebraska, Omaha, SUA.

Distincţii:
2010 – Ordinul „Gloria Muncii”;
2011 – Laureat al Distincţiei Congresului Autori-

tăţilor Locale din Moldova  „Pentru Merite în Admi-
nistraţia Publică Locală”;

2015 – Medalia de aur și Insigna de onoare a 
Universităţii Tehnice din Chişinău.

ȘARBAN VLADIMIR – MEMBRU 
AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
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I. Autoritatea independentă de reglemen-
tare şi control a fi nanţării partidelor politice

Conform celor mai recente modifi cări ale Le-
gii nr. 294 din 9 aprilie 2015, Comisia Electorală 
Centrală (CEC) a fost învestită cu autoritatea de 
a supraveghea și controla fi nanțarea atît a parti-
delor politice1, cît și a campaniilor electorale. Mo-
difi carea a fost salutată de Grupul de State contra 
Corupţiei (GRECO), care a constatat că preve-
derea respectivă îi va permite CEC să obțină o 
imagine de ansamblu asupra diferitor aspecte 
ale fi nanțării partidelor politice. Mai mult, GRE-
CO consideră că „CEC oferă mai multe garanții 
statutare de independență decît orice alt organ.”2

Potrivit art. 29 din Legea nr. 294, partide-
le politice au obligaţia de a prezenta semestrial 
la Comisia Electorală Centrală,  pînă la data de 
15 a ultimei luni pentru perioada de raportare, şi 
anual, pînă la data de 31 martie, rapoarte  privind  
gestiunea fi nanciară a acestora. Încălcarea aces-
tor prevederi este pasibilă de răspundere contra-
venţională, conform Codului contravenţional3. 

Potrivit constatărilor Promo-LEX, pînă la data 
de 15 iulie 2016, 19 din 45 de formaţiuni politice 
1 Art. 30 alin. (1) al Legii nr. 294 privind partidele politice
2 Ibidem
3 Art. 48 alin. (1) al Codului contravenţional nr. 218 

înregistrate la Ministerul Justiţiei, au prezentat 
rapoarte semestriale autorităţii mandatate (PL, 
PPP, PVE, PPPSRM, MSPRR, PPDA, PCRM, 
PRSM, PAD, PNL, PDM, PPMPA, PLDM, PPPN, 
PPPPEM, PAS, PLR, PP”PDA”, PPPRM). Cu de-
păşirea termenului stabilit, în intervalul 18 iulie 
- 10 august 2016, alte 8 formaţiuni politice (PC, 
PSD, PPPRM, PPCNM, PM, PPUCM, PPPSM, 
MSPFN) au prezentat rapoartele obligatorii. 18 
formaţiuni politice (PPPAM, PSM, PLD, PPCD, 
MPSN, PPUM, PPNOI, PE, PPPPDM, PMUEM, 
PMAE, PPPNT, MSPRRM, PPM, PPSM, PPPR, 
PPPSP, PPD) nu au prezentat rapoarte semes-
triale. 

CEC are mandatul de a verifi ca și analiza ra-
poartele, avînd dreptul să solicite, în acest scop, 
de la partidele politice și instituţiile publice sau 
private mai multe informații de clarifi care. Ra-
poartele trebuie să fi e făcute publice, pe pagina 
web a CEC la 48 de ore4 de la recepţionarea și 
acceptarea acestora, precum și pe paginile web 
ale partidelor politice, dacă acestea dispun de 
una. 

Conform analizei Promo-LEX, CEC a res-
pectat termenele de publicare atît a rapoartelor 
fi nanciare semestriale recepţionate în termen, cît 
şi a celor prezentate cu întîrziere. 

II. Completarea rapoartelor semestriale  
Promo-LEX a constatat că din 27 de par-

tide care au raportat la CEC, în 16 cazuri (PL, 
PPP, PPDA, PAD, PP MPA, PAS, PLDM, PLR, 
PVE, PCRM, PM, PP UCM, PP PPRM, PP PRM, 
PPSM, MSPFN) rapoartele nu au fost conforme 
cu normele de completare. În majoritatea cazu-
rilor defi cienţa consta în completarea parţială a 
liniilor bugetare – spaţiile incomplete  neavînd ni-
cio conotaţie fi nanciară. Din 27 de partide, 5 sînt 
pasibile de sancţiuni contravenţionale5, întrucît au 
raportat sedii în locaţiune şi în proprietate, fără a 
raporta cheltuieli legate de întreţinerea acestora 
(PP „PDA”, PC, MSPRR, PSD, PM).  Într-un caz, 
partidul (PPRM) a indicat donaţii la activ, fără a 
4 Art. 29 alin. (3) al Legii nr. 294 privind partidele politice
5 Art. 481  alin. (3) din Codul contravenţional

ANALIZA RAPOARTELOR FINANCIARE SEMESTRIALE (I) 

PENTRU ANUL 2016 ALE PARTIDELOR POLITICE 

DIN REPUBLICA MOLDOVA PREZENTATE 

INSTITUŢIEI MANDATATE

Cornelia Călin,
Asociația obștească „Promo-LEX”
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preciza lista donatorilor, 
aşa cum prevede legislaţia 
în vigoare6. 

Potrivit pct. 32 din Re-
gulamentul privind fi nan-
ţarea activităţii partidelor 
politice, aprobat prin hotă-
rîrea CEC nr. 4401 din 23 
decembrie 2015 (în conti-
nuare - Regulament), suma 
donației în numerar oferită 
unui partid de o persoană 
fi zică în anul de gestiune 
nu poate depăși un salariu 
mediu lunar pe economie, 
stabilit pentru anul respec-
tiv. Pentru anul 2016 sala-
riul mediu lunar pe econo-
mie a fost stabilit în mărime 
de 5 050 MDL. Astfel, par-
tidele care nu au respectat 
prevederea în cauză, în 
speţă acceptarea/raporta-
rea donaţiilor în numerar 
care depăşesc suma de 5 
050 MDL, riscă să fi e sanc-
ţionate şi/sau să verse în 
bugetul de stat sau să res-
tituie sumele neconforme 
primite peste plafoanele 
stabilite7. Conform analizei 
Promo-LEX, 4 formaţiuni 
politice cad sub incidenţa 
prevederilor de mai sus şi 
au obligaţia de a returna 
sumele respective: PL - 287 098 MDL, PDM - 10 
111 050 MDL, PCRM  - 294 750 MDL,  PPPN - 
394 950 MDL. 

Punctul 27 din Regulament stipulează împu-
ternicirea CEC de a înainta Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor 
un demers privind verifi carea provenienței dona-
țiilor ce depășesc suma de 75 mii MDL. Supli-
mentar, CEC, în funcţie de necesitate, poate so-
licita Curții de Conturi efectuarea unui control al 
surselor de venit, al corectitudinii evidenței ținute 
de către partidele politice privind cheltuielile con-
form destinației. Potrivit constatărilor Promo-LEX, 
4 partide politice au acceptat donaţii mai mari de 
75 mii MDL. Astfel, asociaţia semnalează nece-
sitatea ca acestea să fi e verifi cate de Inspectora-
6  Art. 29 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 294 privind partidele 
politice
7  Art. 48 alin. (2) din Codul contravenţional și Art. 311 alin. (1) 
din Legea nr. 294 privind partidele politice   

tul Fiscal de Stat în ceea ce priveşte provenienţa 
donaţiilor respective: PPPN - 1 caz, PDM - 1 caz, 
PL - 1 caz, PCRM - 1 caz.

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, 
au fost organizate alegeri locale noi la care au 
participat 6 formaţiuni politice (PPPSRM, PDM, 
PL, PCRM, PPRM, PPCNM). Potrivit datelor pu-
blicate pe pagina web a CEC, singurele partide 
care au prezentat rapoarte fi nanciare de campa-
nie au fost PL şi PDM. Dintre acestea, în rapor-
tul semestrial (I) pentru a. 2016 doar PL a inclus 
cheltuieli de campanie în sumă de 14 648 MDL. 
În acelaşi timp, PDM nu a raportat cheltuieli de 
campanie în sumă de 6 245,90 MDL.

III. Venituri şi cheltuieli
Conform rapoartelor semestriale prezentate 

la CEC, din 27 de formaţiuni politice vizate, 17 
au indicat venituri în sumă de 22 742 623  MDL 
şi cheltuieli în sumă de 21 914 815 MDL. Cele-
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lalte 10 partide nu au indicat venituri şi 
cheltuieli. Sursa principală a veniturilor 
au constituit-o donaţiile persoanelor fi -
zice, inclusiv ale membrilor de partid, în 
proporţie de 75% (16 991 742 MDL), coti-
zaţiile constituind 24% din suma totală (5 
455 033MDL) şi alte venituri – 1% (295 
848 MDL). Conform analizei Promo-LEX, 
deşi 26 din 27 de partide au raportat 
membri, doar 7 formaţiuni au indicat co-
tizaţiile de membru. Iar în cazul MSPFN, 
în lipsa membrilor de partid, au fost ra-
portate cotizaţii în valoare de 3 860 MDL. 

Conform analizei Promo-LEX, majori-
tatea cheltuielilor au constituit cheltuielile 
pentru presă şi materiale promoţionale 
– 15 667 308 MDL (72%), segmentul de 
cheltuieli pentru sedii şi întreţinerea aces-
tora fi ind următorul pe linie cu 3 105 199 
MDL (14%), cheltuielile de personal – de 
1 049 761 MDL au fost în proporţie de 5%, 
urmate de cheltuieli pentru telecomunica-
ţii – 620 421 MDL (3%), cheltuieli pentru 
deplasări interne şi externe – 514 031 
MDL (2%), cheltuieli pentru întruniri şi 
plata cotizaţiei de membru în organizaţiile 
internaţionale – cîte 1%  şi alte cheltuieli – 
2%. 

Analiza datelor din rapoartele fi nan-
ciare anuale pentru 2013, 2014, 2015 şi 
2016 (I) relevă faptul că principala sursă 
de fi nanţare o constituie donațiile din par-
tea persoanelor fi zice, inclusiv membri de 
partid. Acest tip de donații a evoluat în-
tr-un mod neregulat de la o pondere de 55 
la sută în 2013 la 75 la sută în prima jumătate a anului 2016. Al doilea segment de fi nanțare îl constituie 
cotizațiile de membru, care au înregistrat o scădere graduală, dar stabilă, de la 34% în 2013 la 24% 
în prima jumătate a anului 2016. Acelaşi fenomen regresiv se aplică şi în cazul donaţiilor din partea 
persoanelor juridice, procentul cărora a scăzut de la 8% în 2013 la 6% în 2015, ajungînd pînă la 0% în 
2016 (I).    
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Promovarea egalității de gen este un impera-
tiv, iar participarea egală a femeilor și bărbaților 
la viața politică a devenit unul dintre pilonii sta-
tului de drept. Republica Moldova promovează 
politici sensibile la gen și face eforturi pentru a 
elimina discriminarea pe criterii de sex. 

Participarea egală a femeilor și bărbaților în 
procesul decizional este susținut la nivel inter-
național prin Convenția ONU privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva feme-
ilor (CEDAW), ratifi cată de Republica Moldova, 
precum și de Obiectivele de Dezvoltare Durabile 
ale Agendei Globale 2030.

Asigurarea egalității de gen reprezintă pentru 
țara noastră unul dintre  angajamentele asuma-
tele odată cu parafarea Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană. De asemenea, egalitatea 
dintre femei şi bărbaţi este un angajament asu-
mat prin intermediul  Programului de activitate al 
Guvernului pentru anii 2015-2018, Capitolul VIII, 

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A FEMEILOR DIN 

MANAGEMENTUL ELECTORAL  

(WEM-INTERNATIONAL) – O INIȚIATIVĂ COMUNĂ 

A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

ȘI CENTRULUI DE INSTRUIRE CONTINUĂ 

ÎN DOMENIUL ELECTORAL

Alina Frasîneac,
metodist, Centrul de Instruire Continuă 

în Domeniul Electoral 

Punctul D Politici de Gen, dar și Strategia pentru 
asigurarea egalității între femei și bărbați în Re-
publica Moldova pe anii 2016-2020.1

Modifi cările din aprilie curent la Codul elec-
toral2, care vizează aplicarea cotei minime de 
reprezentare de 40% pentru ambele sexe la în-
tocmirea listei de candidați pentru alegerile par-
lamentare și locale, constituie o premisă și un 
pas important în asigurarea egalității de gen în 
politică.  

În domeniul managementului electoral, la 
capitolul egalitate de gen în rîndurile funcționa-
rilor electorali, situația este destul de dezechili-
brată, numeric fi ind în minoritate bărbații. Analiza 
componenței de gen a structurilor de adminis-
trare a alegerilor locale generale din 20153 de-
monstrează un dezechilibru de reprezentare a 
bărbaților, în special în organele electorale ierar-
hic inferioare, CECE I și BESV unde au fost 15 
și, respectiv, 18% bărbați. În același timp, dacă 
analizăm componența de gen a acestor structuri 
după indicatorul poziții, se observă clar distribui-
rea funcțiilor de președinte/vicepreședinte în fa-
voarea bărbaților implicați în proces. Chiar dacă 
femeile reprezintă majoritatea covîrşitoare în 
BESV-uri, avem și aici prezentă legitatea de pla-
sare inechitabilă pe verticală. În plan structural se 
constată o relaţie inversă între procentul femeilor 
pe niveluri şi ascensiunea către vîrful ierarhiei 
instituționale. 80% din preşedinţii de birou, 78%  
din vicepreşedinţi şi tocmai 96% din secretari sînt 
femei. De remarcat, totuși, că ponderea bărbaților 

1 Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați 
în Republica Moldova pe anii 2016-2020 http://www.particip.
gov.md/public/documente/139/ro_3140_anexa1.pdf 
2 Aduse prin Legea nr. 71 din 14.04.2016 pentru modifi carea 
și completarea unor acte legislative 
3 Studiu de analiză participării femeilor ți bărbaților în ca-
drul scrutinelor parlamentare și generale 2007-2015 http://
www.cec.md/fi les/fi les/studii_analiza/X8FINAL_infografi c_
UNDP_ROEN-Preview.pdf 
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2011-2016

Infografi c: Femei și bărbați în structurile de 
administrare a alegerilor http://cec.md/fi les/fi les/
studii_analiza/Gender%20equality%20in%20
elections_infografi cs_UNDP_ROEN.pdf

președinte, vicepreședinte sau secretar în total 
este mai mare decît ponderea femeilor care dețin 
aceste poziții de conducere. 

Analizînd nivelul de reprezentare a femeilor 
şi a bărbaţilor şi atribuirea diferitor roluri în 
administrarea procesului electoral, putem ve-
dea o tendinţă clară prin care prezenţa băr-
baţilor este ascendentă în funcție de ierarhia 
organului electoral şi relaţia inversă cu privire 
la poziționarea femeilor în acest proces.

La nivel mondial, situația este similară: 
din 131 de țări pentru care sunt disponibile in-
formații, doar 15 autorități electorale naționa-
le sunt conduse de femei. În aceste condiții, 
în septembrie 2015, Comisia Electorală 
Centrală (CEC) și Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă 
Comisia Electorală Centrală (CICDE) au ve-

nit cu inițiativa de a crea Asociația Inter-
națională a Femeilor din Managementul 
Electoral (WEM-International). Ideea a 
găsit sprijin la partenerii de dezvoltare – 
Programul ONU „Femeile în politică” și 
Programul Națiunilor Unite pentru Dez-
voltare (PNUD) „Îmbunătățirea calității 
democrației prin suport parlamentar și 
electoral”, susținut fi nanciar de Guver-
nul Suediei și Guvernul Norvegiei.

Pe parcursul anului 2015-2016, Na-
talia Iuraș, directoarea Centrului de In-
struire Continuă în domeniul Electoral 
și Focal Point – Moldova / WEM-Inter-
national a promovat necesitatea creării 
Asociației în cadrul mai multor eveni-
mente internaționale. „Practica arată că 
organele electorale sunt cei mai mari 
angajatori din fi ecare țară – zeci de 
mii, sute de mii, milioane de locuri de 
muncă sunt create pentru organiza-
rea și desfășurarea alegerilor!  Acum 
imaginați-vă ce aport putem avea noi 
în promovarea egalității de gen” spu-
ne ea. Ca rezultat mai multe autorități 
electorale au răspuns pozitiv apelului 
CEC/CICDE și au susținut ideea creării 
WEM-International. 

În paralel cu promovarea intensă a 
ideii în sine, încă din octombrie 2015 
la Chișinău a fost creat un grup de lu-
cru ad-hoc responsabil de identifi carea 

unei denumiri pentru viitoarea asociație și de ela-
borarea primului proiect de Cartă a Asociației. La 
începutul anului 2016, grupul național a fost sub-
stituit cu un grup internațional de lucru din care 
fac parte reprezentanți ai autorităților electorale 
din cîteva țări, asociațiilor electorale regionale, 
organizațiilor internaționale din domeniul 
electoral și ai partenerilor de dezvoltare.  Rolul 
grupului internațional de lucru este de a stabili di-
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recțiile strategice de dezvoltare ale Asociației și 
de a întreprinde toate măsurile necesare pentru 
constituirea și lansarea ofi cială a WEM-Interna-
tional. 

Evenimentul de inaugurare formală a Asocia-
ției Internaționale a Femeilor din Managementul 
Electoral a avut loc la 7 iunie 2016, în Chișinău 
și a reunit funcționari electorali internaționali, ex-
perți internaționali în materie electorală și gender 
din Georgia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Ro-
mânia, Georgia, Iordania și Belgia, reprezentanți 
ai autorităților publice centrale și ai misiunilor di-
plomatice acreditate în Republica Moldova, soci-
etatea civilă și mass-media.  

Prezentă la eveniment, dna Liliana Palihovici, 
vicepreședinta Parlamentului RM a salutat crea-
rea Asociației declarînd: „Mă bucur că reuniunea 
grupului de lucru pentru constituirea Asociației 
are loc anume în Republica Moldova. Ne dorim 
o reprezentare echitabilă a femeilor și bărbaților  
în Guvern și Parlament, dar și în structurile de 
management electoral”. La rîndul său, dna Da-
fi na Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și 

reprezentanta permanentă PNUD, a felicitat 
CEC și CICDE pentru inițiativa de a crea Aso-
ciația Internațională a Femeilor în Manage-
ment Electoral. „În timp ce o atenție deosebită 
a fost acordată participării politice a femeilor 
în procesul electoral, mai puțin accent a fost 
pus pe organele care administrează alegerile 
și rolul pe care îl joacă acestea în încurajarea 
participării femeilor. Sper că WEM-Internatio-
nal are potențialul de a acoperi această lacu-
nă”, a adăugat ea.  

Potrivit proiectului de cartă defi nitivat la 
eveniment, Asociația Internațională a Femei-
lor din Managementul Electoral are misiunea 
de a înlătura orice bariere în calea participării 

depline a femeilor în administrarea alegerilor și 
în procesul electoral prin schimb de experiență, 
sensibilizarea opiniei publice, educație, instruire 
și furnizarea unor instrumente și tehnici de lucru 
sensibile la gen. 

WEM-International este abia la început. In-
augurarea formală trebuie să fi e urmată de înre-
gistrarea asociației ca entitate juridică, constitui-
rea organelor de conducere, aprobarea planului 
strategic și a planului de activitate. Grupul de 
inițiativă este deschis pentru aderarea mai mul-
tor entități interesate de echilibrarea procesului 
de reprezentare a ambelor genuri în organele de 
administrare a alegerilor. Fiind o Asociație inter-
națională, care își propune să  adune eforturile 
membrilor asociați din diferite colțuri ale lumii, 
membrii inițiatori sunt conștienți de efortul nece-
sar pentru atingerea obiectivelor propuse, dar fi -
ind ghidați de necesitatea unei astfel de instituții, 
de benefi ciile pe termen lung, atît interne cît și 
externe, sunt siguri că eforturile vor fi  justifi cate 
de rezultate. 
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La 28 iunie 2016 a fost prezentat studiul de 
fezabilitate ”Introducerea votului prin internet în 
Republica Moldova: Principalele constatări și 
recomandări”. Analiza a fost elaborată de către 
consultantul internațional Jonas Udris şi consul-
tantul național Iulian Groza, cu suportul Progra-
mului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
în cadrul proiectului „Îmbunătățirea democrației 
în Moldova prin suport parlamentar și electoral”, 
fi nanțat de Guvernul Suediei și Guvernul Nor-
vegiei. Obiectivul principal al studiului constă în 
evaluarea fezabilității introducerii votului la dis-
tanță prin Internet în Republica Moldova, după 
modelul altor ţări europene care au sisteme elec-
torale similare. În baza analizei a fost propusă o 
Foaie de parcurs preliminară pentru pilotarea și 
punerea în aplicare deplină a noului serviciu. 

În calitate de membru al Parteneriatului pen-
tru o guvernare deschisă1 din 2012, Republica 
Moldova şi-a asumat angajamentul de a imple-
menta principiile fundamentale ale bunei gu-
vernări. În acest sens, introducerea votului prin 
Internet va asigura implementarea pilonilor de 
bază ai guvernării deschise în Republica Moldo-
va, asigurând mai multă transparenţă, responsa-
bilizare, efi cacitate, receptivitate faţă de cetăţeni, 
participarea publicului la procesul decizional şi 
utilizarea efi cientă a informaţiilor inovative şi a 
tehnologiei comunicaţiilor.

În mai 2008, Parlamentul Republicii Moldova 
a adoptat Legea nr. 101 cu privire la Concep-
ția Sistemului Informațional Automatizat de Stat 
“Alegeri”. Obiectivul pe termen lung al SIASA este 
de a realiza automatizarea deplină a alegerilor în 
Republica Moldova. Aceasta include dezvoltarea 
posibilității cetățenilor de a vota la orice secţie de 
votare, posibilitatea de a vota prin intermediul ter-
minalelor de vot electronic (de ex., folosind un pix 
electronic, scaner sau un alt dispozitiv electronic 
de citire) şi/sau posibilitatea de a vota prin Inter-
net (folosind dispozitive de identifi care care pot 
citi documente electronice).

În conformitate cu Legea nr. 101/2008, ur-

1 http://www.opengovpartnership.org/about/open-govern-
ment-declaration

STUDIUL ”INTRODUCEREA VOTULUI PRIN INTERNET 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Jonas Udris, consultant internațional,
Iulian Groza, consultant național,

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
 în cadrul proiectului „Îmbunătățirea democrației în Moldova 

prin suport parlamentar și electoral”

mează să fi e elaborat sistemul de vot electronic 
care să fi e supus testării şi pilotării de către auto-
ritățile Republicii Moldova până la alegerile par-
lamentare ordinare.

Planul strategic al Comisiei Electorale Cen-
trale pentru anii 2016 - 20192 prevede elaborarea 
şi implementarea de noi soluţii tehnice în scopul 
automatizării procedurilor electorale. În acest 
sens, urmează să fi e elaborate Cerinţele tehnice 
pentru dezvoltarea şi testarea modulelor Siste-
mului Informațional Automatizat de Stat ”Alegeri” 
(SIASA). Mai mult, în vederea creării unei meto-
de de vot alternative, în special pentru cetăţenii 
afl aţi peste hotare, este preconizată implementa-
rea votului la distanţă / prin Internet la următoare-
le alegeri parlamentare ordinare din 2018.

Actualmente CEC își propune elaborarea unui 
plan de acţiuni şi a unei foi de parcurs pentru pu-
nerea în aplicare a sistemului de vot prin Internet, 
inclusiv analiza costurilor implicate. Introducerea 
noilor metode de exprimare a votului trebuie să 
fi e în concordanță cu toate normele şi cerinţele 
existente stabilite pentru alegerile tradiţionale. 
Majoritatea acestor principii sunt prevăzute de 
Constituţia Republicii Moldova (sufragiu univer-
sal, egal, direct, secret şi liber) şi Codul electoral. 

Potrivit studiului, Republica Moldova dispune 
de toate premisele de bază necesare pentru in-
troducerea sistemului de vot prin Internet în viito-
rul apropiat, inclusiv de:
2 Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 http://cec.
md/fi les/fi les/Planuri%20si%20Rapoarte/Planul%20strate-
gic%202016_2019%20(aprobat%20in%20sedinta).pdf 
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1. o infrastructură Internet bine dezvoltată;
2. un grad ridicat de acoperire a rețelelor 

mobile;
3. un nivel adecvat de educaţie a publicului 

în domeniul TIC;
4. liste electorale fi abile (RSA);
5. calculatoare conectate la Internet în toate 

secţiile de votare, fi ind permanent online şi co-
municând cu SIASA. 

În pofi da faptului că, în valori absolute, numă-
rul de titulari de certifi cate electronice (Mobile-ID) 
pentru autentifi care personală este încă destul 
de mic, popularitatea Mobile-ID creşte rapid, fi -
ind preconizată o creștere continuă, deoarece 
Guvernul planifi că să ofere tot mai multe servicii 
electronice. 

Prin urmare, autorii studiului vin cu două pro-
puneri principale: 

 crearea unui Serviciu Informațional pen-
tru Votul prin Internet (SIVI); 

 pilotarea SIVI înainte de alegerile parla-
mentare din 2018. 

Crearea Sistemului Informațional pentru Votul 
prin Internet (SIVI) urmează să fi e deținut și ad-
ministrat de CEC în calitate de modul al SIASA 
și RSA. SIVI va fi  utilizat de CEC în calitate de 
opțiune alternativă de vot prin Internet la alegeri-
le și referendumurile naționale organizate în Re-
publica Moldova. Pentru punerea în aplicare pe 
scară largă a modulului SIVI, se propune să fi e 
implementat un Proiect Pilot SIVI. Proiectul Pilot 
SIVI nu va avea un caracter obligatoriu și urmea-
ză a fi  realizat înaintea alegerilor parlamentare 
din 2018. Astfel, pilotarea SIVI se va efectua cu 
cel puțin o lună înainte de ziua alegerilor (eventu-
al, în luna septembrie 2018).

Potrivit experților, proiectul Pilot SIVI ar trebui 
să ofere toate caracteristicile tehnice, operațio-
nale și de securitate, ca și în cazul în care ar fi  
fost realizat în cadrul alegerilor naționale cu ca-
racter obligatoriu, cu excepția valabilității juridice 
a rezultatului votului pilot prin Internet. Aceasta 
reprezintă și o cerință importantă atât pentru a 
testa securitatea și fi abilitatea sistemului de vot 
prin Internet, cât și pentru a testa reacțiile exper-
ților și a societății în general. Timpul recomandat 
pentru pregătirea pilotării SIVI nu trebuie să fi e 
mai puțin de 18 luni. Prin urmare, decizia de ini-
țiere a pilotării trebuie luată nu mai târziu de tri-
mestrul III 2016. SIVI în versiunea completă va fi  
prezentat publicului larg, experților și auditorilor 
pentru a fi  testat înainte de utilizarea sa efectivă 
în alegerile naționale organizate de CEC.

Procesul de vot prin Internet trebuie să aibă 
următoarele proprietăţi:

 canal auxiliar de vot – secţiile tradiţionale 
de votare rămân;

 votarea anticipată – votul prin Internet este 
disponibil timp de câteva zile şi se încheie cel pu-
ţin cu 2 zile înainte de începerea votării tradiţiona-
le pe baza buletinelor de vot tipărite pe hârtie;

 votarea multiplă – votul prin Internet va 
permite alegătorilor să voteze de mai multe ori, 
fi ind contabilizat doar ultimul vot. Această moda-
litate se consideră a fi  o măsură efi cientă împotri-
va cazurilor de cumpărare a voturilor, precum şi 
presiunii din partea altor persoane. 

SIVI trebuie să dispună de următoarele ca-
racteristici: 

 să fi e accesibil, disponibil, scalabil, fl exibil 
şi integrat cu sistemele electorale existente în ţară;

 să permită verifi cabilitatea exprimării vo-
tului în modul corespunzător;

 să permită verifi cabilitatea înregistrării vo-
tului după cum a fost exprimat;

 să permită verifi cabilitatea numărării vo-
tului după cum a fost înregistrat;

 nicio informaţie ce conţine date conexe 
votării nu va fi  transferată fără a fi  criptată;

 nu trebuie să existe niciun punct unde 
conţinutul buletinului să aibă legătură cu identi-
tatea alegătorului; 

 transparent, fi abil şi auditabil.
În conformitate cu datele Comisiei Electorale 

Centrale, în perioada ultimelor alegeri parlamen-
tare (30 noiembrie 2014), 73.3113 cetăţeni ai Re-
publicii Moldova au participat la alegeri în 95 de 
secţii de votare deschise peste hotare, ceea ce 
reprezintă aproximativ 4,5% din numărul total 
de alegători care au participat la alegerile din 
2014 sau aproximativ 2,5% din numărul to-
tal de alegători din Republica Moldova. Dacă 
comparăm rata de participare la alegeri peste 
hotare, luând în considerare şi numărul de mol-
doveni care se afl ă peste hotare (în conformitate 
cu datele colectate de misiunile diplomatice și ofi -
ciile consulare ale Republicii Moldova peste ho-
tare), atunci poate fi  formulată concluzia că ma-
joritatea alegătorilor potenţiali se afl ă în Italia, 
Rusia, Franţa, Regatul Unit, Canada, SUA, 
3 http://cec.md/index.php?pag=news&id=1548&rid=
12866&l=ro 
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Spania, Portugalia, Grecia, Germania, Belgia, 
Turcia şi Israel (13 ţări). Aceste ţări ar putea fi  
incluse în lista scurtă a ţărilor potenţiale pentru 
pilotarea sistemului de vot prin Internet în 2018. 

De asemenea, autorii studiului au realizat 
un sondaj online printre reprezentanţii diaspo-
rei moldoveneşti în ceea ce priveşte introduce-
rea Votului prin Internet în Republica Moldova. 
Acesta a fost distribuit prin intermediul reţele-
lor de socializare. Per total, au fost prezentate 

Diagrama 1

914 răspunsuri la întrebările din sondaj. Rezulta-
tele sondajului online au indicat o susţinere largă 
a introducerii votului prin Internet printre moldo-
venii care locuiesc peste hotare. Astfel, 92,8% 
din respondenți au declarat că susţin introduce-
rea votului prin Internet, iar 96,1% dintre supor-
teri au indicat că ar dori să voteze prin Internet la 
următoarele alegeri (A se vedea Diagrama 1 și 
2). Potrivit autorilor studiului, alegătorii ar putea 
accesa platforma de vot prin Internet, folosind 
serviciul MPass. Doar alegătorii care locuiesc 
peste hotare și nu dispun de mijloace pentru uti-
lizarea serviciului MPass se pot înregistra în pre-
alabil pentru a vota prin Internet şi a primi rechi-
zitele pentru accesarea platformei de vot printr-o 
afi şare, email sau SMS. 

Introducerea votului prin Internet poate avea 
efecte pozitive în termeni de încredere a publicu-
lui în capacitatea sectorului public şi a serviciilor 
electronice guvernamentale; poate spori recu-
noaşterea la nivel mondial a Republicii Moldova 
ca stat modern şi matur din punct de vedere teh-
nologic; persoanele cu dizabilităţi şi cu mobilita-
te redusă vor avea acces sporit la vot; va spo-
ri participarea la vot printre cetăţenii moldoveni
care locuiesc peste hotare; va reduce rata “cost 
per alegător” pentru alegătorii care locuiesc pes-
te hotare; poate reduce numărul de secţii de vo-
tare necesare în zonele dens populate. 

 

Diagrama 2

Autorii studiului au subliniat că este imperati-
vă operarea amendamentelor la Codul electoral 
în cazul introducerii votului prin Internet (inclusiv, 
reglementări pentru votul anticipat, votul la dis-
tanţă şi votul multiplu (fi ind luat în calcul doar ul-
timul vot)), pentru sistemul de vot prin Internet, 
precum şi a altor modifi cări relevante în legislaţie.

O atenţie deosebită trebuie acordată con-
ceptului legal al votului secret, deoarece votul la 
distanţă prin Internet, în unele cazuri, presupune 
votarea într-un mediu necontrolat, fapt ce ar pu-
tea provoca dezbateri referitoare la constituţiona-
litatea unei astfel de metode de vot. 

Dat fi ind faptul că soluția de vot prin Internet 
nu este un produs gata pentru utilizare, este di-
fi cil de prezis costul efectiv al sistemului. Costul 
pentru elaborarea unui asemenea sistem depin-
de de un spectru de factori, inclusiv de:

1. protocolul de votare selectat;
2. hardware-ul necesar;
3. licenţele pentru soft şi costurile de adap-

tare a acestuia;
4. complexitatea soluţiei, integrarea nece-

sară cu sistemele informatice existente; 
5. metodele de autentifi care a alegătorului; 
6. instruirea personalului etc. 
Pentru a identifi ca costurile potenţiale efecti-

ve ale unui asemenea sistem va fi  necesară dis-
tribuirea separată a unei solicitări de oferte ce-
lor mai mari comercianţi mondiali. În funcţie de 
caracteristici, complexitate, nivel de securitate, 
gestionarea proiectului şi aspectele de logistică 
implicate, costul proiectului ar putea varia de la 
400 000 până la 2 000 000 de Euro. 

Introducerea votului prin Internet în Republica 
Moldova ar putea avea un impact colosal interna-
ţional asupra imaginii ţării ca fi ind a doua ţară din 
lume şi prima ţară din afara UE care va introduce 
votul la distanţă prin Internet la nivel naţional. 
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Conform art. 139 alin. (3) din Codul electoral, 
alegerile locale noi au loc de cel mult de 2 ori pe 
an, primăvara și toamna cu condiția să se des-
fășoare concomitent. În cadrul acestora se aleg 
autoritățile administrației publice locale (primarii 
și consiliile locale).

Temeiurile juridice pentru organizarea alegeri-
lor locale noi sînt prevăzute atît în Codul electoral, 
cît și în legile speciale care reglementează activi-
tatea autorităților publice locale, precum Legea nr. 
768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul ale-
sului local și Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală. 

În baza art. 139 alin. (3) din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea 
nr. 706 din 13 septembrie 20111 prin care a sta-
bilit că ziua de desfăşurare a alegerilor locale no i 
să fi e a doua sau a treia zi de duminică din lunile 
mai şi noiembrie ale fi ecărui an, astfel fi ind insti-
tuită o regularitate ce facilitează planifi carea ac-
țiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor, 
dar și activitatea subiectelor implicate în procesul 
electoral.
1 Hotărîrea CEC nr. 706 din 13 septembrie 2011, http://cec.
md/index.php?pag=news&id=1001&rid=2458&l=ro

ALEGERI LOCALE NOI ÎN ANII 2011-2014

Dana Munteanu, consultant superior, 
Direcția management alegeri

Circumstanțele pentru organizarea alegerilor 
locale noi sînt menționate la art. 139 alin. (1) al 
Codului electoral:

a) dacă consiliul a demisionat, a fost dizolvat 
ori componenţa lui s-a redus cu mai mult de 1/3 
din numărul stabilit de Legea privind administra-
ţia publică locală;

b) dacă primarul a demisionat, a fost revocat 
sau nu poate să-şi exercite funcţiile, inclusiv din 
cauza privării de dreptul la ocuparea unor funcţii, 
stabilită prin hotărîre judecătorească defi nitivă;

c) dacă şi după votarea repetată  nu a fost 
ales consiliul şi/sau primarul;

e) dacă s-a efectuat reorganizarea adminis-
trativ-teritorială şi în unităţile administrativ-terito-
riale nou-formate este necesară alegerea auto-
rităţilor administraţiei publice locale (consiliilor, 
primarilor).

Notă: litera d) din alineatul (1) al articolului 
139 din Codul electoral este exclusă.

Cazurile în care încetează înainte de termen 
mandatul de primar sînt enumerate în Legea nr. 
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind admi-
nistrația publică locală și Legea nr. 768-XIV din 
2 februarie 2000 privind statutul alesului local, 
acestea fi ind:

- demisia, 
- incompatibilitatea funcţiei, 
- imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile pe 

o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclu-
siv pe motiv de boală;

- intrarea în vigoare a sentinţei de condamna-
re a acestuia; 

- decesul;
- revocarea prin referendum local. 
Consiliul local poate fi  dizolvat înainte de ex-

pirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii 

repetate în aceeaşi materie, care au fost anula-
te de către instanţa de contencios administrativ, 
prin hotărîri defi nitive, întrucît încălcau grav pre-
vederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumăta-
te din numărul stabilit la art.11;

c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 
luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. 

Consiliul local se dizolvă de drept și dacă nici 
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la a treia ședință de constituire nu se întrunește 
majoritatea consilierilor nou aleși pentru ca șe-
dința să fi e deliberativă. În acest caz se organi-
zează alegeri noi.

În perioada cuprinsă între alegerile locale 
generale din 5 iunie 2011 și anul 2014 au fost 
dizolvate două consilii locale (Consiliul comunal 
Mincenii de Jos din raionul Rezina și Consiliul co-
munal Cealîc din raionul Taraclia), în ambele ca-
zuri la bază a stat temeiul prevăzut la art. 25 alin. 
(1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală – în de-
curs de 6 luni consecutive acestea nu au adoptat 
nici o decizie. 

În aceeași perioadă au încetat înainte de ter-
men 13 mandate de primar: în 6 cazuri în urma 
demisiei, într-un caz ca urmare a incompatibilită-
ții funcţiei, în 5 cazuri încetarea mandatului s-a 
produs din cauza decesului primarului şi 1 caz a 
fost ca urmare a faptului că alegerea primarului 
a fost declarată nulă după efectuarea votării re-
petate.

Figura 1. Cazurile de încetare a mandatelor 
de primar

Din tabelul de mai jos se vede că din cele 15 
scrutine locale noi cele mai multe au fost organi-
zate pe la mijlocul mandatului aleșilor locali, adi-
că în anii 2012-2013 (fi g. 2).

La analiza acestei statistici sub aspectul 
apartenenței politice a primarilor cărora le-a în-
cetat înainte de termen mandatul, observăm că 
toți aceștia au candidat din partea partidelor poli-
tice, dar deja după alegerile noi au cîștigat cursa 
inclusiv doi candidați independenți, iar ca primari 
în opt cazuri au fost alese persoane înaintate de 
alte formațiuni politice. Aceste date confi rmă con-
cluzia formulată de analiști, potrivit căreia pentru 
cetățenii din localități, mai ales rurale, contează 
mai puțin din partea cărui partid candidează per-
soana, se ține cont de reputația bună și faptele 
omului.  

Ca și la alegerile locale generale, Comisia 
Electorală Centrală aprobă programul calen-
daristic pentru realizarea acțiunilor de organiza-
re și desfășurare a alegerilor locale noi. Astfel, 
între anii 2011 și 2014 au fost aprobate 6 pro-
grame calendaristice pentru organizarea alege-
rilor locale noi în 15 localități. În acest scop au 
fost constituite circumscripții electorale de nivelul 
întîi, delimitate conform hotarelor unităților admi-
nistrativ-teritoriale prevăzute de Legea nr. 764-
XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

1) Constituirea organelor electorale

În temeiul art. 120 alin. (2) din Codul electo-
ral, Comisia Electorală Centrală a constituit, pen-
tru fi ecare scrutin organizat, 15 consilii electorale 
de circumscripţie de nivelul întîi. 

Consiliile electorale de circumscripție au avut 

Figura 2. Numărul de scrutine locale noi organizate în anii 2011 – 2014
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în componența lor 7 sau 9 membri, în funcție de 
numărul de alegători arondați la secțiile de vot 
constituite. În componența consiliilor electorale 
au activat membri înaintați de consiliile locale 
și partidele politice reprezentate în Parlament. 
Atunci cînd s-au ales consiliile locale în urma di-
zolvării de drept a acestora, în componența con-
siliilor electorale de circumscripție au activat și 
persoane numite de Comisia Electorală Centrală 
din Registrul funcționarilor electorali, deoarece 
lipsea subiectul cu drept de desemnare a can-
didaturilor în componența organului electoral in-
ferior. În alte cazuri Comisia Electorală Centrală 
a numit în componența consiliilor electorale per-
soane din Registrul funcționarilor electorali pen-
tru asigurarea unui număr impar de membri.

Mai jos este dat tabelul componenței nume-
rice a consiliilor electorale constituite cu datele 
privind repartiția pe sexe a membrilor.

2) Asigurarea logisticii electorale
Conform prevederilor Codului electoral, auto-

rităţile administraţiei publice locale (în continuare 
– APL) au asigurat organele electorale cu loca-
luri special amenajate. În baza propunerilor APL, 
au fost stabilite localurile secţiilor de votare, cu 
dotările corespunzătoare (cabine şi urne de vot, 
mobilier etc.). 

3)  Înregistrarea candidaților
Ca și la alegerile locale generale, pentru des-

fășurarea alegerilor locale noi, după constituirea 
circumscripțiilor şi a consiliilor electorale, dema-
rează procedura de desemnare şi înregistrare a 
candidaţilor.

După constituirea consiliilor electorale, Comi-
sia Electorală Centrală a eliberat, în conformitate 
cu art. 42 al Codului electoral, liste de subscripție 

Figura 3. Repartiția politică a primarilor

Tabelul 1
Analiza componenței consiliilor electorale sub aspectul repartiției pe sexe

Nr. 
d/o Consiliul electoral Componența

numerică Bărbaţi Femei % B % F

1. CECEO Fălești, raionul Fălești 7 2 5 25,57 71,42
2. CECEC Hănăsenii Noi, raionul Leova 7 2 5 28,57 71,42
3. CECEC Trifănești, raionul Florești 7 1 6 14,29 85,71
4. CECEC Danu, raionul Glodeni 9 3 6 33,33 66,6
5. CECES Cîrpești, raionul Cantemir 9 2 7 22,22 77,77
6. CECES Hristici, raionul Soroca 9 3 6 33,33 77,77
7. CECEC Albina, raionul Cimișlia 7 4 3 57,14 42,85
8. CECEC Morenii Noi, raionul Ungheni 9 4 5 44,44 55,55
9. CECEC Chetrosu, raionul Anenii Noi 9 1 8 10,11 88,88 

10. CECEC Mincenii de Jos, raionul Rezina 7 1 6 14,29 85,71
11. CECEC Manta, Cahul 9 3 6 33,33 77,7
12. CECES Visoca, raionul Soroca 9 4 5 44,44 55,55
13. CECES Olișcani, raionul Șoldănești 9 1 8 11,11 88,88
14. CECEC Ucrainca, raionul Căușeni 7 2 5 28,57 71,42
15. CECEC Cealîc, raionul Taraclia 7 1 6 14,28 8,71
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pentru colectarea semnăturilor de către persoa-
nele care vor să candideze independent. Astfel, 
pentru cele 13 funcții de primar s-au înscris 7 
candidați independenți, iar pentru alegerea celor 
două consilii comunale au intrat în cursa electo-
rală un număr de 5 candidați independenți.

Un alt aspect care necesită a fi  analizat este 
structura pe sexe a listelor de candidați la funcția 
de primar și la cea de consilier. 

Pentru cele 13 funcții de primar, au candidat 
un număr total de 64 candidați, dintre care 13 fe-
mei și 51 bărbați (vezi tabelul 2).

În listele de candidați pentru alegerea consili-
erilor în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raio-
nul Rezina, și Consiliul comunal Cealîc, raionul 
Taraclia, repartiția pe sexe a persoanelor înain-
tate pe listele de candidați este prezentată în ta-
belul 3.

Tabelul 2
Analiza candidaților la funcția de primar sub aspectul repartiției pe sexe

Nr. 
d/o Denumirea localității Numărul de 

candidați Bărbați Femei % B % F

1. or. Fălești, r-nul Fălești 7 7 0 100 0
2. com. Hăsnășenii Noi, Leova 4 3 1 75 25
3. com. Trifănești, raionul Florești 6 5 1 83,33 16,66
4. com. Danu, raionul Glodeni 4 3 1 75 25
5. sat. Cîrpești, raionul Cantemir 3 3 0 100 0
6. sat. Hristici, raionul Soroca 4 3 1 75 25
7. com. Albina, raionul Cimișlia 2 2 0 100 0
8. com, Morenii Noi, raionul Ungheni 3 3 0 100 0
9. com. Chetrosu, raionul Anenii Noi 9 8 1 88,88 11,11

10. com. Manta, raionul Cahul 6 4 2 66,66 33,33
11. sat Olișcani, raionul Șoldănești 7 5 2 71,42 28,57
12. sat. Visoca, raionul Soroca 6 3 3 50 50
13. com. Ucrainca, raionul Căușeni 3 2 1 66,66 33,33

Tabelul 3
Analiza candidaților la funcția de consilier sub aspectul repartiției pe sexe

Nr. 
d/o Denumirea localității

Numărul de 
concurenţi elec-
torali înscriși în 
buletinul de vot

Numărul de 
persoane îna-

intate pe listele 
de candidați

Bărbați Femei % B % F 

1. Comuna Mincenii de Jos, raionul 
Rezina

6 58 34 24 58,62 41,39

2. Comuna Cealîc, raionul Taraclia 4 31 6 25 19,35 80,34

Tabelul 4
Informație generalizată despre primarii aleși în urma alegerilor locale noi 2011-2014

Nr. 
d/o Denumirea localității Primar ales

(nume, prenume) Sex Partid

or. Fălești, r-nul Fălești Zalevschi Victor B PCRM
com. Hăsnășenii Noi, Leova Munteanu Gheorghe B PDM
com. Trifănești, raionul Florești Garțițoi Zinovia F PDM
com. Danu, raionul Glodeni Ursu Mihail B PDM
sat. Cîrpești, raionul Cantemir Bîzu Ion B PDM
sat. Hristici, raionul Soroca Cebotari Dumitru B PDM
com. Albina, raionul Cimișlia Bîcos Nicolae B CI
com, Morenii Noi, raionul Ungheni Suprovici Serghei B PDM

9. com. Chetrosu, raionul Anenii Noi Zalevschi Leonid B PLDM
com. Manta, raionul Cahul Pascal Ion B PDM
sat Olișcani, raionul Șoldănești Svecla Andrian B PDM
sat. Visoca, raionul Soroca Pleșca Grigorii B CI
com. Ucrainca, raionul Căușeni Crivoi Ion B PLDM
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4)  Totalizarea rezultatelor votării și confi r-
marea legalității alegerilor noi

Conform datelor procesate cu privire la tota-
lizarea rezultatelor votării, în toate cele 15  cir-
cumscripții electorale alegerile locale noi au fost 
declarate valabile. În cele 13 localități unde s-a 
disputat funcția de primar, au fost aleși în aceas-
tă calitate 12 bărbați și o femeie. Sub aspectul 
apartenenței politice 11 primari aleși au candidat 
din partea partidelor politice, iar 2 primari au con-
curat în calitate de candidați independenți. 

În circumscripțiile în care au fost desfășura-
te alegeri locale noi, au fost aleși un număr total 
de 18  consilieri, componența numerică a fi ecărui 
consiliu fi ind de 9 consilieri. 

Tabelul 5
Analiza sub aspectul repartiției pe sexe a consilierilor aleși în urma 

alegerilor locale noi 2011-2014
Nr.     
d/o Denumirea localității

Numărul de 
consilieri aleși Bărbați Femei % B % F

1. Comuna Mincenii de Jos, raionul Rezina 9 6 3 66,66 33,33
2. Comuna Cealîc, raionul Taraclia 9 4 5 44,44 55,55

În perioada de după alegerile locale noi din 
11 mai 2014 și pînă la alegerile locale generale 
din 14 iunie 2015, în șase localități a mai apărut 
vacanța funcției de primar. Astfel, în ultimul an 
înainte de expirarea mandatului aleșilor locali, 5 
primari și-au dat demisia, iar într-un caz vacanța 
a apărut în urma decesului primarului. Însă, dat 
fi ind faptul că în conformitate cu art. 139 alin. (2) 
din Codul electoral, alegerile noi pentru funcţia 
de primar nu se organizează în ultimul an îna-
inte de expirarea mandatului, în aceste localități 
funcțiile primarilor au fost asigurate de către inte-
rimarii numiți de consiliile respective sau de către 
viceprimari.
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I. Preliminarii 
Acest studiu a fost realizat în vederea exe-

cutării Planului de acțiuni al Comisiei Electora-
le Centrale pentru anul 2016 în conformitate cu 
activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC 
pentru anii 2016-2019, aprobat prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale (în continuare – 
CEC) nr. 4496 din 9 februarie 2016. Efectuarea 
unui  studiu privind dezvoltarea și punerea în 
aplicare a mecanismelor efi ciente de incluziune 
a persoanelor cu dizabilități în procesul electo-
ral, cu respectarea principiului egalității de gen, 
se regăsește ca acțiune preconizată la pct. 2.2 
din Obiectivul nr. 2 „Sporirea accesibilității pro-
cesului electoral” al Planului de acțiuni menționat 
mai sus și a fost prevăzută spre executare pentru 
trimestrul II al anului 2016. Direcția analiză și do-
cumentare a fost desemnată coordonator pentru 
elaborarea studiului, alte subdiviziuni ale apara-
tului CEC, și anume Direcția management ale-
geri, Direcția juridică, Direcția comunicare, relații 
publice și mass-media, fi ind implicate în proces 
după competență. 

Prezentul studiu folosește metode de cerce-
tare aplicată, prin intermediul cărora autorii își 
propun să prezinte situația curentă în domeniul 
cercetat, atît din Republica Moldova, cît și din alte 
țări, pentru a face o comparație a nivelului atins 
în țara noastră, a propune soluții, dar și pentru 
a elucida posibilitățile efective de a implementa 
realizările altor state. 

Demersul nostru se bazează pe tendința ac-
tuală globală de a atrage în procesele sociale 
toate grupurile care într-un fel sau altul sînt mar-
ginalizate, indiferent de cauze – fi e medicale, fi e 
religioase, fi e tradiționale, fi e din lipsa resurselor. 
Incluziunea este termenul care defi nește acest 
proces.   

Categoria de cetățeni către care se îndreaptă 
atenția autorilor prezentului studiu sînt persoane-
le cu dizabilități și aici se au în vedere nu numai 
alegătorii, deci persoanele care au drept de vot, 
cît și persoanele care încă nu au atins vîrsta de 
18 ani. 

Deși își anunță permanent politica de austeri-
tate socială, Republica Moldova a ratifi cat în anul 
2010 Convenția ONU privind drepturile persoa-
nelor cu dizabilități și și-a asumat angajamente 
defi nite în acte legislative de referință, precum 

STUDIUL ”MECANISME EFICIENTE DE INCLUZIUNE 

A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

ÎN PROCESUL ELECTORAL”

Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluzi-
unea socială a persoanelor cu dizabilităţi. În ela-
borarea politicilor de incluziune a persoanelor 
cu dizabilități în Republica Moldova apar bariere 
de care trebuie ținut cont, fi ind vorba în primul 
rînd de insufi ciența generalizată a resurselor fi -
nanciare. Bugete limitate au atît autoritățile care 
sînt chemate să asigure condiții egale pentru toți 
cetățenii în toate sferele sociale, inclusiv în do-
meniul electoral, cît și persoanele cu dizabilități 
care, de regulă, au un venit neîndestulător, au un 
nivel de instruire mai modest și mai puține opor-
tunități economice pentru a și-l asigura. 

În pofi da acţiunilor întreprinse pe parcursul ul-
timilor ani atît la nivel naţional, cît şi local, accesul 
limitat al persoanelor cu dizabilităţi la serviciile de 
infrastructură socială şi educaţie, obstacolele şi 
limitările de încadrare în cîmpul muncii, persis-
tenţa modelului medical în stabilirea invalidităţii, 
precum şi predominarea formelor rezidenţiale de 
protecţie socială continuă să rămînă provocări 
majore ale sistemului actual de protecţie socială 
a acestei categorii de persoane.

Pornind de la aceste considerente, autorii 
studiului de față și-au propus să prezinte cele 
mai bune practici în domeniul de referință și să 
avanseze soluții realizabile în condițiile Republicii 
Moldova. 

II. Scopul şi metodologia studiului 
Scopul studiului constă în descrierea situ-

ației curente privind accesibilitatea procesului 
electoral pentru persoanele cu dizabilități, rele-
varea bunelor practici în domeniu aplicate în alte 
țări și formularea propunerilor realizabile în țara 
noastră cu privire la mecanismele de incluziune 
tot mai sporită a categoriei respective în procesul 
electoral. 

Metodologia studiului
La realizarea acestui studiu a fost utilizată 

tehnica documentară, fi ind analizate rapoartele 
consiliilor electorale de circumscripție de nivelul I 
și II și cele ale birourilor electorale ale secțiilor de 
votare care au activat la alegerile locale generale 
din anul 2015, sub aspectul participării persoa-
nelor cu dizabilități la votare. Rapoartele au pre-
zentat în premieră date statistice cu privire la par-
ticiparea la vot a persoanelor cu nevoi speciale. 
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Acest model de raport (care să includă și aceste 
date statistice) a fost aprobat de Comisie și dat 
spre executare organelor electorale inferioare. 
Datele cuprinse în acestea au fost sistematizate 
în baza rapoartelor întocmite de birourile electo-
rale ale secțiilor de votare și consiliile electorale 
de circumscripție constituite în aceste alegeri. 
Din aceste rapoarte se cunoaște cîți alegători cu 
nevoi speciale au participat la vot. 

Informații utile studiului au fost culese din ac-
tele normative postate pe site-urile ofi ciale ale 
instituțiilor de management electoral din diverse 
state, preponderent cele dezvoltate economic și 
cu un nivel înalt al democrației, care reglemen-
tează participarea alegătorilor cu dizabilități la 
procesul electoral. Autorii studiului s-au oprit și 
asupra practicii din statele vecine cu același par-
curs istoric în ultimul semicentenar.  

În scopul cercetării problemei a fost aplicată 
și metoda focus-grup, fi ind desfășurate în acest 
sens ședințe în perioada 2014-2016 cu participa-
rea funcționarilor Aparatului Comisiei Electorale 
Centrale, a reprezentanților administrației publi-
ce locale și ai organizațiilor societății civile cu 
implicații în problema analizată. Focus-grupurile 
au fost organizate pentru a elucida problemele 
existente în această sferă și necesitățile de îm-
bunătățire.

De asemenea, ca bază pentru realizarea cer-
cetării, a fost utilizată metoda interviului, iar ca 
instrument de investigare chestionarul, în cazul 
nostru Chestionarul de evaluare a nivelului de 
accesibilitate a secțiilor de votare prin intermediul 
căruia au fost obținute date cu privire la dotarea 
localurilor secțiilor de votare cu mijloace ce facili-
tează exercitarea votului de către persoanele cu 
dizabilități.

III. Generalități 

3.1. Ce se înțelege prin „dizabilitate”
Dizabilitatea este parte a condiţiei umane. 

Aproape oricine are parte la un moment dat în 
viaţă de o dizabilitate temporară, iar cei care 
ajung la vîrste înaintate vor trece prin momente 
tot mai dese de difi cultăţi de funcţionare. Fieca-
re epocă s-a confruntat cu chestiunea morală şi 
politică legată de cum ar fi  mai bine să includă 
şi să sprijine persoanele cu dizabilităţi. Această 
chestiune va deveni tot mai acută pe măsură ce 
demografi a societăţilor se schimbă şi tot mai mul-
ţi oameni ajung la o vîrstă înaintată.

Dizabilitatea este unul dintre mijloacele sem-
nifi cative de diferențiere socială în societățile mo-
derne, marcat substanțial de infl uența unor ideo-
logii. Modul în care o societate exclude anumite 

grupuri sau indivizi implică procese de încadrare 
în categorii, punîndu-se accentul pe apariția și 
identifi carea unor incapacități, pe aspectele infe-
rioare și inacceptabile ale unei persoane.

Dizabilitatea apare ca o problemă de drepturi 
umane, care implică lupta pentru alegere, justi-
ție socială și participare. În toate țările se afi rmă 
necesitatea integrării și se explică ritmul lent al 
progresului din cauza barierelor arhitecturale, fi -
nanciare, tehnice, psihologice, sociale.

Actualmente se folosesc termeni, precum 
„persoană cu handicap”, „invalid” sau „persoa-
nă cu dizabilitate”, dîndu-se preferință celei din 
urmă. Cu toate că se insistă asupra ultimei noți-
uni, deoarece ar fi  o noțiune neutră și nu lezează 
în nici un fel persoanele respective, totuși chiar în 
practica unor state, ca de exemplu Franța care a 
atins un nivel avansat al democrației și al dezvol-
tării economice, se utilizează noțiunea de „per-
soană handicapată” („personne handicapée”), 
dar cu explicațiile de rigoare care constau în ace-
ea că, deși pentru marea majoritate a oamenilor 
viziunea asupra handicapului rămîne în aria stig-
matului, noțiunea de handicap a evoluat enorm 
de-a lungul timpului și actualmente se referă la 
numeroase forme de defi ciențe. În Franța legea 
în vigoare privind persoanele în cauză se numeș-
te „Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées”.1  

Actele normative și legislative ale Federației 
Ruse utilizează termenul „invalid”2, acesta fi ind 
un termen consacrat. În prezent se folosește 
tot mai des termenul „persoane cu posibilități li-
mitate de sănătate” („лица с ограниченными 
возможностями здоровья”). 

Noile tendințe pe plan mondial impun terme-
nul de „persoană dizabilitată” (de către societate) 
în locul celei de „persoană cu dizabilități”, tocmai 
pentru a sublinia faptul că dizabilitatea nu este 
un atribut al persoanei, ci este un atribut al rela-
ției persoană – mediu. Mediul neadaptat este cel 
care „dizabilitează” o persoană din cauza barie-
relor arhitecturale pe care aceasta le întîmpină.3

Potrivit Organizației Internaționale a Per-
soanelor cu Dizabilități (DPI), dizabilitatea este 
defi nită ca fi ind „rezultatul interacțiunii dintre o 
persoană care are o infi rmitate și barierele ce țin 
de mediul social și atitudinal de care ea se poate 
lovi”.
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=-
JORFTEXT000000809647
2 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
3 http://www.eupd.ro/wp-content/uploads/2011/09/Curricu-
lum.pdf
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Organizația Mondială a Sănătății propune 
următoarea defi niție a dizabilității: „Dizabilitatea 
este reprezentată de orice restricție sau lipsă (re-
zultată în urma unei infi rmități) a capacitații (abi-
litații) de a îndeplini o activitate în maniera sau la 
nivelul considerate normale pentru o fi ință uma-
nă”.

Organizația Națiunilor Unite (ONU), în baza 
Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Di-
zabilități, utilizează următoarea defi niție: „Per-
soanele cu dizabilități includ acele persoane care 
au defi cienţe fi zice, mentale, intelectuale sau 
senzoriale de durată, defi cienţe care, în interac-
ţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea 
deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi“. Această formulă 
o regăsim şi în Legea Republicii Moldova nr. 60  
din  30 martie 2012 privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități. 

La nivelul Uniunii Europene, dizabilitatea este 
văzută ca o problemă a întregii societăți. Aceas-
ta presupune pregătirea și adaptarea continuă în 
toate sferele vieții, pentru primirea și menținerea 
acestor persoane în curentul principal al vieții so-
ciale.

Există două modele ale dizabilităţii, cu viziuni 
opuse:

– modelul social al dizabilității (coincide cu vi-
ziunea actuală a Uniunii Europene),

– modelul medical al dizabilității (predominant 
în trecut).

Modelul social al dizabilității. Acest model a 
fost creat chiar de către persoanele cu dizabilități. 
El s-a constituit, în primul rînd, într-un rezultat al 
răspunsului pe care societatea l-a dat nevoilor 
lor, dar și ca urmare a experiențelor trăite de ele, 
în cadrul sistemului sanitar și de asigurări socia-
le, care le determina sa se simte izolate și opri-
mate din punct de vedere social. Negarea șanse-
lor, restricționarea alegerii și a autodeterminării, 
precum și lipsa controlului asupra sistemelor de 
sprijin din viața lor, le-au determinat să pună la 
îndoială părerile subiacente care asigurau domi-
nația tradițională a modelului medical.

În cadrul modelului social, dizabilitatea este 
înțeleasă ca o relație inegală în cadrul unei socie-
tăți, în care nevoilor persoanelor cu infi rmități li se 
acordă adesea prea puțină atenție sau deloc. Aici 
dizabilitatea este văzută ca o problemă individu-
ală. Dacă o persoană are o infi rmitate vizuală, de 
mobilitate sau auditivă de exemplu, incapacitatea 
sa de a vedea, a merge sau auzi este percepută 
ca fi ind dizabilitatea sa personală.

Modelul medical este uneori, de asemenea, 
cunoscut drept „modelul tragediei personale” 

pentru că privește difi cultățile prin care trec per-
soanele cu infi rmități, ca fi ind provocate de modul 
în care sînt formate trupurile lor și de experiența 
pe care o au în a face anumite lucruri.4

Reacţiile la dizabilitate s-au schimbat în-
cepînd cu anii 1970, declanşate în mare parte de 
auto-organizarea persoanelor cu dizabilităţi şi de 
tendinţa crescîndă de a vedea dizabilitatea ca pe 
o chestiune care ţine de drepturile omului. 

Din punct de vedere istoric, persoanele cu 
dizabilităţi au fost în mare parte îngrijite prin ofe-
rirea unor soluţii care le segregau, cum ar fi  in-
stituţii rezidenţiale şi şcoli speciale. În prezent în 
Republica Moldova funcționează astfel de insti-
tuții, 

Actualmente politicile se schimbă în sensul 
unei includeri sociale şi educaţionale, iar soluţiile 
concentrate pe partea medicală cedează în faţa 
unor abordări mai interactive care recunosc fap-
tul că persoanele sînt dizabilitate atît de factori de 
mediu, cît şi de propriile corpuri. 

În statele Uniunii Europene dizabilitatea se 
grupează în mod diferit. De exemplu, legislația 
franceză distinge următoarele 5 mari grupuri de 
dizabilitate: dizabilitate motoare, dizabilitate psi-
hică, dizabilitate mentală, dizabilitate senzorială, 
boli invalidante (On distingue aujourd’hui 5 gran-
des familles de handicap: le handicap moteur, le 
handicap psychique, le handicap mintal, le handi-
cap sensoriel, les maladies invalidantes5).

În România, sînt recunoscute următoarele di-
zabilităţi: fi zice, vizuale, auditive, surdo-cecitate, 
somatice, mintale, psihice, HIV/SIDA, asociate, 
boli rare.

În Federația Rusă persoanele cu dizabilități 
sînt acele persoane care au defi ciențe fi zice și 
(sau) psihice de dezvoltare, adică surzii, hipoacu-
zii, orbii, slabvăzătorii, cu defi ciențe grave ale vor-
birii, cu defi ciențe ale aparatului locomotor ș.a. (– 
это люди, имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, то есть глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 
тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие). Ter-
menul larg „invalid” este defi nit în Legea nr. 181 
menționată mai sus prin „persoană care are o 
problemă de sănătate cu tulburări persistente ale 
funcțiilor organismului din cauza bolii, consecin-
țelor rănilor sau defectelor, ceea ce duce la limi-
tarea activității sale și necesită protecție socială” 
(„лицо,  которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством   функций организма, 
обусловленное  заболеваниями, последствия-
4 http://www.onphr.ro/dizabilitatea/ce-este-dizabilitatea/
5 https://informations.handicap.fr/art-defi nition-du-handi-
cap-874-6028.php
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ми травм или  дефектами, приводящее  к  огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее 
необхо димость  его  социальной защиты”)6.

În zilele noastre, foarte multă lume are o vizi-
une clișeizată asupra dizabilității, își imaginează 
că persoana cu dizabilități este infi rmă, se mișcă 
într-un cărucior pe roți, dar nu trebuie să se uite 
că în realitate dizabilitatea de foarte multe ori nu 
se vede. De la 80% pînă la 85% din persoanele 
cu dizabilități au o defi ciență invizibilă și această 
majoritate nu poate fi  neglijată.

Prezentul studiu vizează în principal persoa-
nele cu dizabilități vizuale, auditive și locomotorii.

3.2. Date statistice privind situaţia persoa-
nelor cu dizabilităţi în Republica Moldova 

Conform Raportului mondial privind dizabilita-
tea din anul 2011 emis de Organizația Mondială  
a Sănătății în colaborare cu Banca Mondială, la 
nivel global persoanele cu dizabilitate constituie 
circa 15% din populaţia lumii. La nivel european 
numărul persoanelor cu dizabilităţi reprezintă circa 
80 milioane sau şi mai mult de 15% din întreaga 
populaţie. Unul din patru europeni are un mem-
bru de familie cu dizabilitate7. Totodată, numărul 
copiilor cu dizabilităţi variază între 93 milioane în 
cazul copiilor în vîrstă de 0-14 ani, pînă la 150 de 
milioane pentru grupa 
de vîrstă de 0-18 ani.

În acest context, 
dizabilitatea este o 
provocare tot mai se-
rioasă la nivel mon-
dial, inclusiv în Re-
publica Moldova, din 
cauza procesului de 
îmbătrînire a popula-
ţiei, a riscului de ac-
cidente, precum şi a 
numărului în creştere a cazurilor de afecţiuni cro-
nice. Conform datelor prezentate de Biroul Na-
țional de Statistică al Republicii Moldova (BNS) 
numărul total al persoanelor cu dizabilităţi în Re-
publica Moldova este de 184,3 mii persoane, in-
clusiv 14,0 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Persoa-
nele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia 
totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 2% 
din numărul total al copiilor din Republica Moldo-
va. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 
3,8% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 
7,9%. În medie la 10 mii locuitori revin 518 per-
6 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
7 http://www.coe.md/index.php?option=com_content&-
view=article&id=328%3Aghid-hr-disbilities-2011&ca-
tid=132%3Apublications&Itemid=176&lang=en

soane cu dizabilităţi şi 199 copii cu dizabilităţi la 
10 mii copii cu vîrsta 0-17 ani. Aproape fi ecare a 
şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în 
categoria celor cu dizabilitate severă.8

Potrivit calculelor privind dizabilitatea în sta-
tele Europei de Est și Asiei Centrale, estimate de  
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) situația efectivă din aceste state diferă 
de cea ofi cială. Calculele USAID sînt bazate pe 
statistica națională și internațională disponibilă 
privind dizabilitatea, de asemenea pe estimări-
le efectuate de organizațiile persoanelor cu di-
zabilități.9 Astfel, numai datele ofi ciale furnizate 
de autoritățile Federației Ruse arată o cifră de 
peste 9,2% (2010) din totalul populației și peste 
10% din totalul de alegători10, Armenia dă cifra de 
5,8% (2011), iar Belarus 5,3% (2011). În opinia 
autorilor raportului11 aceste cifre demonstrează 
o diminuare a datelor cu privire la dizabilitate în 
aceste țări. Am adus aceste cifre pentru a avansa 
supoziția că datele furnizate de BNS a RM, pro-
babil, nu refl ectă situația de facto: sau cu dizabi-
lități nu sînt recunoscute toate acele persoanele 
care s-ar raporta la această categorie, sau cifrele 
privind numărul total al populației nu sînt corecte 
și de aici rezultă procentul atît de mic al celor cu 
dizabilități.

Figura 1. Numărul estimat al persoanelor cu diza-
bilităţi în Republica Moldova12

Numărul persoanelor cu dizabilităţi la eviden-
ţa organelor asigurării sociale de stat reprezintă 
183,4 mii persoane, iar restul de circa 0,9 mii per-
soane sînt persoane cu dizabilităţi afl ate în evi-
denţa organelor de forţă.
8 http://www.ombudsman.md/sites/default/fi les/rapoarte/ra-
port_adaptare_fi nal.pdf
9 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/-
--ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/
wcms_384826.pdf
10 http://www.cikrf.ru/inv/postancik/Zp091067.jsp
11 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---euro-
pe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/
wcms_384826.pdf
12 http://speranta.md/?p=251&lang=en
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Tabelul 1 
Numărul persoanelor cu dizabilităţi la evi-
denţa organelor asigurării sociale de stat

 2009 2010 2011 2012 2013
Total persoa-
ne cu dizabi-
lităţi, mii

176,7 179,1 179,8 183,7 183,4

inclusiv cu 
(%):      
dizabilităţi 
severe 14,9 14,8 14,8 14,9 15,1
dizabilităţi 
accentuate 65,9 65,8 66,0 66,1 65,7
dizabilităţi 
medii 19,2 19,4 19,2 18,9 19,2
inclusiv co-
pii, mii 15,2 15,1 14,1 14,7 14,0
inclusiv cu 
(%):      
dizabilităţi 
severe 40,1 41,1 42,6 42,9 43,6
dizabilităţi 
accentuate 50,0 49,0 47,5 46,9 45,0
dizabilităţi 
medii 9,9 9,9 9,9 10,2 11,4

Circa 61% din numărul persoanelor cu dizabi-
lităţi sînt din mediul rural, numărul lor fi ind în con-
tinuă creştere din 2009 cu 2,6 % pînă în prezent.

Rata dizabilităţii pentru mediul rural constitu-
ie 547 persoane cu dizabilităţi la 10 mii locuitori, 
comparativ cu 472 persoane cu dizabilităţi la 10 
mii locuitori din mediul urban. Sub aspectul re-
partiției pe sexe, la 10 mii femei revin în medie 
475 femei cu dizabilităţi comparativ cu 559 pen-
tru bărbaţi.

Numărul benefi ciarilor de pensii de dizabilita-
te s-a majorat cu 2,3% comparativ cu anul 2009.

Biroul Național de Statistică prezintă pentru 
anul 2014 doar date cu privire la repartizarea 

persoanelor în vîrstă de 18 ani și peste, recunos-
cute cu dizabilitate primară, pe clase de boli și 
pe medii. Astfel, în total au fost recunoscute cu 
dizabilitate primară 12 254 persoane, dintre care 
în mediul urban – 4 532 persoane și în mediul 
rural – 7 722 persoane. 

Nivelul de trai al gospodăriilor cu persoa-
ne cu dizabilităţi

Conform datelor studiului selectiv în gospo-
dării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casni-
ce, 41,4% din persoanele cu dizabilitate în vîrstă 
de 15 ani şi peste sînt ocupate în cîmpul muncii, 
comparativ cu 65,9% în cazul persoanelor fără 
dizabilitate. Nivelul de ocupare al persoanelor cu 
dizabilităţi este determinat de gradul de severita-
te, astfel încît în cazul persoanelor cu dizabilitate 
medie sînt ocupate 57,6%, persoanele cu dizabi-
litate accentuată în proporţie de 44,8%, iar cele 
cu dizabilitate severă - 11,2%.

După statutul ocupaţional, preponderent per-
soanele cu dizabilităţi sînt angajate pe cont pro-
priu în agricultură (66,4%), numărul acestora fi ind 
dublu comparativ cu persoanele fără dizabilităţi, 
în special fi ind caracteristic preponderent pentru 
persoanele din mediul rural (76,3%). Totodată, 
persoanele cu dizabilităţi din mediul urban în pro-
porţie de 56 la sută din total persoane ocupate 
sînt salariaţi.

Dacă ne referim la numărul total de salariaţi 
din Republica Moldova la sfîrşitul anului 2013, 
constatăm că doar 0,8% reprezintă persoanele 
cu dizabilităţi. Cea mai mare pondere a persoane-
lor cu dizabilităţi în total salariaţi se înregistrează 
în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale - 1,8%, 
industrie - 1,2% şi administraţie, învăţămînt, artă 
şi activităţi de recreere - 1,0% din numărul total 
de salariaţi. Persoanele cu dizabilităţi cu statut de 
salariat în proporţie de 31 la sută activează în do-

Figura 2. Rata dizabilităţii totale pe sexe
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meniul administraţie, învăţămînt, artă şi activităţi 
de recreere, 24 la sută în industrie, 19 la sută în 
domeniul sănătate şi asistenţă socială, 8 la sută 
în agricultură, silvicultură şi pescuit.

În anul 2013 la Agenţia Naţională de Ocupa-
re a Forţei de Muncă s-au înregistrat cu statut 
de şomer 565 persoane cu dizabilităţi, din care 
168 persoane au fost plasate în cîmpul muncii. 
Aproape 2 mii persoane cu dizabilităţi au benefi -
ciat de informare şi consiliere profesională.

În anul 2013 din total gospodării, 15,5% au 
avut în componenţa lor cel puţin o persoană cu 
dizabilitate. Din aceste gospodării, 24,4% erau 
formate doar din persoane cu dizabilităţi, iar 
restul 75,6% fi ind gospodării în componenţa că-
rora erau şi alte persoane. Majoritatea gospodă-
riilor cu persoane cu dizabilităţi sînt gospodăriile 
în componenţa cărora persoană cu dizabilitate 
este un adult şi doar în cazul a 5,8% din gospo-
dării, persoana cu dizabilitate este copilul. 

În general, gospodăriile cu persoane cu diza-

bilităţi rămîn a fi  în condiţii mai puţin avantajoase 
cu referire la nivelul de dotare şi confort al locuin-
ţelor, chiar dacă comparativ cu anul 2012 accesul 
gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi la princi-
palele utilităţi s-a îmbunătăţit. 

Prezenţa a cel puţin o persoană cu dizabili-
tate în gospodărie infl uenţează nivelul de trai al 
acesteia. Astfel, gospodăriile care nu au în com-
ponenţă persoane cu dizabilităţi mai frecvent 
apreciază nivelul de trai ca fi ind foarte bun sau 
bun (11,1%), pe cînd cele cu persoane cu dizabi-
lităţi mai rar apreciază nivelul de trai ca fi ind bun 
sau foarte bun (6,7%). La fel e şi în cazul aprecie-
rii nivelului de trai comparativ cu anul precedent, 
unde ponderea celor care trăiesc mai rău este 
semnifi cativ mai mare pentru gospodăriile cu cel 
puţin o persoană cu dizabilităţi (36,2% faţă de 
28,4% gospodării fără persoane cu dizabilităţi).

În cazul aprecierii stării de sănătate consta-
tăm că  56,6% dintre persoanele cu dizabilitate 
îşi apreciază starea de sănătate ca fi ind rea şi 

Figura 3. Structura persoanelor cu dizabilităţi după statutul ocupaţional în anul 2013

Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie
Construcții
Comerț cu ridicata și cu amănuntrul
Transport și depozitare
Activității de cazare și de alimentație publică
Informații și comunicații
Sănătate și asistență socială
Administrație, învățământ, artă, activității de recreere
Alte activității

Figura 4. Structura persoanelor cu dizabilităţi pe tipuri de activităţi, anul 2013
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foarte rea, 42,3% menţionează o stare de sănă-
tate satisfăcătoare, iar 1,1% - foarte bună sau 
bună. Cel mai des îşi percep starea de sănătate 
ca fi ind rea şi foarte rea persoanele cu dizabilita-
te severă (80,2%) şi copiii cu vîrsta 0-17 ani cu 
dizabilităţi medii (58,5%).

Așadar, potrivit datelor prezentate de BNS, 
numărul persoanelor cu dizabilități este de apro-
ximativ 5,2% din numărul total al populației care 
constituia 3 555 159 persoane la situația din 1 
ianuarie 2015 (fără teritoriul transnistrean și mu-
nicipiul Tighina). 

Din datele statistice prezentate mai sus con-
statăm o creștere anuală ușoară a numărului per-
soanelor cu dizabilități de diferite grade, existen-
ța problemelor de ordin economic și ocupațional 
în cîmpul muncii cu care se confruntă persoanele 
cu dizabilități și de aici trebuie trase concluzii în 
ceea ce privește atragerea acestor persoane în 
sfera de interese sub aspect electoral.

IV. Cadrul normativ internațional și prac-
tica altor țări în materie de incluziune a per-
soanelor cu dizabilități în procesul electoral. 
Prezentare comparativă

Principalele acte internaționale în ceea ce 
privește participarea persoanelor cu dizabilități la 
viața politică și publică sînt Declarația Universa-
lă a drepturilor omului din 10 decembrie 194813; 
Pactul internațional cu privire la drepturile civile 
și politice din 16 decembrie 196614; Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
din 13 decembrie 200615; Codul bunelor practici 
în materie electorală16; Codul de bune practici în 
materie de referendum17; Declarația interpretati-
vă (revizuită) a codului bunelor practici în materie 
electorală a participării persoanelor cu dizabilități 
la alegeri18.

Iniţiativele internaţionale au înglobat  treptat 
drepturile omului în cazul persoanelor cu dizabili-
tăţi. ONU şi-a concentrat, în mod deosebit, aten-
ţia asupra drepturilor persoanelor cu dizabilităţii 
13 Republica Moldova a aderat la Declarația Universală a 
drepturilor omului prin hotarîrea Parlamentului nr. 217-XII 
din 28 iulie 1990.
14 În vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993.
15 Ratifi cată de către Republica Moldova la 9 iulie 2010 prin 
Legea nr. 166.
16 Adoptat de Comisia europeană pentru Democrație prin 
Drept la 18-19 octombrie 2002 în cadrul celei de-a 52-a Re-
uniune Plenară.
17 Adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea 
de-a 19-a reuniune (Veneția, 16 decembrie 2006) și de Co-
misia de la Veneția la cea de-a 70-a sesiune plenară.
18 Adoptată de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea 
de-a 39-a adunare (Veneția, 15 decembrie 2011) și de Co-
misia de la Veneția la cea de-a 89-a sesiune plenară.

în special după anul 1970, deşi primele referin-
ţe la tematica respectivă datează încă din 1948, 
cînd a fost adoptată Declaraţia universală a drep-
turilor omului. Enumerăm, în continuare, princi-
palele acte adoptate la nivel internaţional privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi:

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
„Declaraţia privind drepturile persoanelor handi-
capate mintal” - 1971;

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
„Declaraţia privind drepturile persoanelor handi-
capate” - 1975;

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
„Anul internaţional al persoanelor handicapate” - 
1981;

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
„Programul mondial de acţiune în favoarea per-
soanelor cu handicap. Deceniul persoanelor han-
dicapate: 1983-1992” - 1982;

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
„Convenţia cu privire la drepturile copilului” - 
1989;

 Rezoluţia Adunării Generale a ONU „Re-
guli standard privind egalizarea şanselor persoa-
nelor cu handicap”, culminînd cu semnarea la 30 
martie 2007 de către Naţiunile Unite a Convenţiei 
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(CRPD).19

După adoptarea Convenţiei un număr record 
de state şi-au demonstrat angajamentul pentru 
respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
prin semnarea acesteia, inclusiv Republica Mol-
dova.

La 3 mai 2008 Convenţia a intrat în vigoare, 
fi ind recunoscută drept primul instrument juridic 
obligatoriu care vizează direct drepturile şi liber-
tăţile persoanelor cu dizabilităţi, oferind un nivel 
de protecţie fără precedent, stabilind standarde 
universale minime de acţiune, precum și paşi 
concreţi care ar asigura incluziunea persoanelor 
cu dizabilităţi în toate domeniile de activitate.

Principiul nediscriminării pe motiv de dizabi-
litate reprezintă fi rul roşu al acestei Convenţii. În 
special, Convenţia prevede că invalizii se bucură 
de aceleaşi drepturi și libertăţi fundamentale ca și 
ceilalţi membri ai societăţii - egalitate și nediscri-
minare, transport, informaţie, egalitate în faţa le-
gii, învățămînt, sănătate, muncă, protecţie socia-
lă, participare la viaţa politică, socială, culturală.20

Pentru exercitarea mai efi cientă a drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi Convenţia specifi că 
19 http://www.coe.md/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=328%3Aghid-hr-disbilities-2011&ca-
tid=132%3Apublications&Itemid=176&lang=en
20 http://www.ombudsman.md/sites/default/fi les/rapoarte/ra-
port_adaptare_fi nal.pdf
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modul în care toate drepturile se aplică persoa-
nelor cu dizabilităţi, identifi cînd domeniile unde 
urmează a fi  efectuate adaptări.

Declarația Universală a drepturilor omului 
prevede:

Articolul 1 
Toate fi inţele umane se nasc libere şi egale în 

demnitate şi în drepturi. Ele sînt înzestrate cu ra-
ţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele 
faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. 

Articolul 2 
1. Fiecare se poate prevala de toate dreptu-

rile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta 
Declaraţie, fără nici o deosebire, în special de 
rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de 
opinie politică sau de orice altă opinie, de origine 
naţională sau socială, de avere, de naştere sau 
decurgînd din orice altă situaţie. 

2. Pe lîngă aceasta, nu se va face nici o deo-
sebire bazată pe statutul politic, juridic sau inter-
naţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine 
o persoană, fi e această ţară sau teritoriu inde-
pendente, sub tutelă, neautonome sau supuse 
unei limitări oarecare a suveranităţii. 

Articolul 6 
Fiecare are dreptul să i se recunoască perso-

nalitatea sa juridică, oriunde s-ar afl a. 
Articolul 7 
Toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au drep-

tul fără deosebire la o protecţie egală a legii. Toţi 
oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva 
oricărei discriminări care ar încălca prezenta De-
claraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel 
de discriminare. 

Articolul 21 
1. Orice persoană are dreptul să participe la 

conducerea treburilor publice ale ţării sale, fi e di-
rect, fi e prin intermediul unor reprezentanţi liber 
aleşi. 

2. Orice persoană are dreptul de acces, în 
condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale ţării 
sale. 

3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, 
această voinţă trebuie să fi e exprimată prin ale-
geri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin 
sufragiu universal egal şi prin vot secret sau după 
o procedură echivalentă care să asigure liberta-
tea votului.

Pactul internațional cu privire la drepturile ci-
vile și politice conține următoarele prevederi:

Articolul 25
Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, 

fără nici una din discriminările  la care se referă 
articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile:

a) de a lua parte  la conducerea treburilor 

publice, fi e direct, fi e prin intermediul unor repre-
zentanţi liber aleşi;

b) de a alege şi de a fi  ales, în cadrul unor 
alegeri  periodice, oneste, cu sufragiu universal 
şi egal şi cu scrutin secret, asigurînd exprimarea 
liberă a voinţei alegătorilor;

c) de a avea acces, în condiţii generale de 
egalitate, la funcţiunile publice din ţara sa.

Ar ticolul 26
Toate persoanele  sînt egale în faţa legii şi au, 

fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din 
partea legii.

În această privinţă legea trebuie să interzică 
orice discriminare şi să garanteze  tuturor per-
soanelor o ocrotire egală şi efi cace contra orică-
rei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, 
limbă, religie, opinie  politică  sau orice altă opi-
nie, origine naţională sau  socială, avere, naştere 
sau întemeiată pe orice altă împrejurare.

Convenția ONU privind drepturile persoane-
lor cu dizabilități se referă la participarea acesto-
ra în art. 29:

Articolul 29 Participarea la viaţa politică şi pu-
blică

Statele Părţi vor garanta persoanelor cu diza-
bilităţi drepturi politice şi posibilitatea de a bene-
fi cia de acestea, în condiţii de egalitate cu alţii, şi 
se angajează:

 (a) Să se asigure că persoanele cu dizabili-
tăţi pot participa efectiv şi deplin la viaţa politică şi 
publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în mod 
direct sau prin reprezentanţi liber aleşi, precum şi 
dreptul şi oportunitatea de a vota şi de a fi  alese, 
printre altele, prin:

 (i) Asigurarea de proceduri, facilităţi şi materi-
ale de vot adecvate, accesibile şi uşor de înţeles 
şi utilizat;

 (ii) Protejarea dreptului persoanelor cu diza-
bilităţi de a vota prin vot secret la alegerile şi refe-
rendumurile publice, fără intimidare, de a candida 
la alegeri, de a deţine efectiv un mandat ales şi 
de a îndeplini orice funcţie publică, la orice nivel 
guvernamental, facilitînd utilizarea tehnologiilor 
noi şi de asistare, acolo unde este cazul;

 (iii) Garantarea exprimării libere a voinţei 
persoanelor cu dizabilităţi ca electori şi în acest 
scop, dacă este cazul, la solicitarea acestora, să 
permită asistarea la vot de către o persoană la 
alegerea lor;

 (b) Să promoveze activ un mediu în care 
persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi 
pe deplin la administrarea afacerilor publice, fără 
discriminare şi în condiţii de egalitate cu ceilalţi şi 
să încurajeze participarea lor la afacerile publice, 
inclusiv:
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 (i) Să activeze în cadrul organizaţiilor negu-
vernamentale şi asociaţiilor care se ocupă de 
viaţa publică şi politică a ţării şi la activităţile şi 
administrarea partidelor politice;

 (ii) Să formeze şi să adere la organizaţii ale 
persoanelor cu dizabilităţi pentru a le reprezenta 
pe acestea din urmă la nivel internaţional, naţio-
nal, regional şi local.

Codul bunelor practici în materie electorală sti-
pulează cinci principii fundamentale care stau la 
baza patrimoniului electoral european: sufragiul 
universal, egal, liber exprimat, secret și direct.

Referindu-se la sufragiul universal, Codul 
prevede:

1. Sufragiul universal 
1.1. Norme şi excepţii
Sufragiul universal înseamnă, în principiu, că 

fi ecare persoană are dreptul de a alege şi de a fi  
ales. Cu toate acestea, acest drept poate şi tre-
buie să fi e exercitat sub rezerva anumitor condiţii.

a. Condiţia de vîrstă:
i. dreptul de a alege şi de a fi  ales poate fi  

exercitat numai sub rezerva limitei minime de vîr-
stă;

ii. dreptul de a alege trebuie să fi e dobîndit cel 
tîrziu la atingerea vîrstei majoratului.

iii. dreptul de a fi  ales ar trebui garantat la 
aceeași vîrstă cu dreptul de a alege, în orice caz 
nu mai tîrziu de vîrsta de 25 de ani, cu excepţia 
cazurilor cînd pentru ocuparea anumitor posturi 
este impus un cenz special de vîrstă (de exem-
plu membru în camera deputaţilor, Preşedinte al 
Statului).

b. Condiţia de naţionalitate:
i. condiţia de naţionalitate poate fi  aplicată;
ii. cu toate acestea, se recomandă de a per-

mite străinilor să participe la alegerile locale după 
o anumită perioadă de domiciliere în ţară.

c. Condiţia de reşedinţă:
i. condiţia de reşedinţă poate fi  impusă;
ii. în acest context reşedinţa înseamnă domi-

ciliul obişnuit;
iii. condiţia de a domicilia o anumită perioada 

poate fi  impusă cetăţenilor numai în cazul partici-
pării la alegerile locale sau regionale;

iv. perioada obligatorie de reşedinţă nu trebu-
ie să depăşească şase luni; o perioadă mai lungă 
poate fi  cerută numai pentru a garanta protecţia 
minorităţilor naţionale;

v. dreptul de a alege şi de a fi  ales poate fi  
acordat cetăţenilor care domiciliază în afara ţării. 
d. Privarea de dreptul de a alege şi de a fi  ales:

i. privarea cetăţenilor de dreptul de a alege 
şi de a fi  ales poate fi  prevăzută, dar numai sub 
rezerva următoarelor condiţii cumulative:

ii. privarea trebuie să fi e prevăzută de lege: 
iii. principiul proporţionalităţii trebuie să fi e 

respectat; condiţiile privării cetăţenilor de dreptul 
de a fi  ales pot fi  mai fl exibile decît cele prevăzute 
pentru dreptul de a alege;

iv. Suspendarea drepturilor electorale trebuie 
să se bazeze pe recunoaşterea incapacităţii min-
tale sau condamnarea la privaţiune de libertate 
prin hotărîre defi nitivă a instanţei de judecată 
pentru comiterea unor infracţiuni grave.

v. Mai mult decît atît, suspendarea drepturi-
lor politice sau constatarea incapacităţii mintale 
poate fi  impusă numai prin hotărârea specială a 
instanţei de judecată.

Codul de bune practici în materie de referen-
dum conține prevederi referitoare la votul univer-
sal:

1. Votul universal 
1.1. Regulă şi excepţii 
Votul universal implică în principiu ca toţi oa-

menii să aibă drept de vot. Cu toate acestea, 
anumite condiţii pot fi  prevăzute – şi este necesar 
a fi  prevăzute:

 a. Vîrsta: dreptul de vot trebuie să fi e supus 
unei cerinţe a vîrstei minimale, însă va fi  dobîndit 
cel tîrziu o dată cu vîrsta majoratului; 

b. Cetăţenia: 
i. cetăţenia poate fi  prevăzută drept condiţie; 
ii. cu toate acestea, este recomandabil ca, 

după o anumită perioadă de rezidenţă, străinilor 
să li se permită să voteze la un referendum pe 
plan local. 

c. Rezidenţa: 
i. rezidenţa poate fi  impusă ca o condiţie; 
ii. în acest caz, prin rezidenţă se înţelege re-

şedinţa obişnuită;
iii. pentru persoanele avînd cetăţenia acelui 

stat, o condiţie de durată a rezidenţei poate fi  im-
pusă doar în cazul unui referendum pe plan local 
sau regional; 

iv. această durată de rezidenţă trebuie să fi e 
rezonabilă şi, ca regulă generală, să nu depă-
şească şase luni; 

v. este de dorit ca dreptul de vot să le fi e acor-
dat cetăţenilor rezidenţi în străinătate. 

d. Pierderea dreptului de vot:
i. poate fi  prevăzută pierderea (interzicerea) 

dreptului de vot al unei persoane, însă cu întruni-
rea cumulativă a următoarelor condiţii: 

ii. trebuie să fi e prevăzută de lege; 
iii. trebuie să respecte principiul proporţiona-

lităţii;
iv. trebuie să se justifi ce printr-o interdicţie 

pentru motive legate de sănătatea mintală sau de 
condamnarea penală pentru o infracţiune gravă; 
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v. de asemenea, retragerea drepturilor po-
litice sau interdicţia pentru motive de sănătate 
mintală poate fi  impusă doar în baza unei hotărîri 
pronunţate în acest sens de o instanţă judecăto-
rească.

Declarația interpretativă (revizuită) a codului 
bunelor practici în materie electorală a participării 
persoanelor cu dizabilități la alegeri completează 
Codul bunelor practici în materie electorală și sti-
pulează că „persoanele cu  dizabilităţi trebuie să 
poată să îşi exercite dreptul la vot şi să participe 
la viaţa publică şi politică ca reprezentanţi elec-
torali pe baze egale cu alţi cetăţeni. Participarea 
tuturor cetăţenilor la viaţa publică şi politică pre-
cum şi la procesul  democratic este esenţial pen-
tru dezvoltarea  societăţilor democratice”. 

Aspectele care completează Codul bunelor 
practici în materie electorală sînt următoarele:

1. Sufragiu universal
 Sufragiul universal este un principiu 

fundamental al moştenirii electorale europene. 
Persoanele cu dizabilităţi nu pot fi  discriminate 
în această privinţă, în conformitate cu Art. 29 a 
Convenţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile per-
soanelor cu dizabilităţi şi jurisprudenţa Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului.

 Procedurile de  vot şi facilităţile trebuie 
să fi e accesibile persoanelor cu dizabilităţi, aşa 
ca aceştia să poată să îşi exercite drepturile lor 
democratice şi să permită în caz de necesitate 
asigurarea asistenţei la vot, cu respectarea prin-
cipiului, în care procesul de vot trebuie să fi e in-
dividual (Codul, art. I.4.b.).

 Aplicarea principiilor de design universal 
şi participarea directă şi indirectă a participanţilor 
la toate etapele de proiectare, sînt mijloace efi ci-
ente pentru îmbunătăţirea accesibilităţii la secţi-
ile de votare şi a procedurilor electorale, pentru 
acordarea votului unei persoane şi  pentru a obţi-
ne acces la informaţiile referitoare la alegeri. 

2. Sufragiu egal
 Principiul „oportunităţii egale trebuie 

să fi e garantat părţilor şi candidaţilor în aceiaşi 
măsură/la fel” (Codul,   art. I. 2.3. a.). Aplicarea 
acestui principiu trebuie să fi e extinsă pentru a 
include egalitatea de oportunităţi pentru persoa-
nele cu dizabilităţi care candidează la alegeri.

3. Sufragiu liber
 În obligaţia de a „permite alegătorilor 

să cunoască lista şi candidaţii ce candidează  la 
alegeri” (Codul, art. I.3.1.b.ii), autorităţile publice 
trebuie să se asigure că informaţia dată este dis-

ponibilă şi accesibilă în toate formatele  alterna-
tive necesare,  sub restricţia siguranţei comune,  
reglementarea juridică şi fezabilitate realistă, în 
cea mai mare măsură posibilă, ţinînd cont de 
principiul de acomodare rezonabilă. Informaţia  
furnizată trebuie să fi e uşor  de citit şi de înţeles.

4. Sufragiu secret
Dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a vota 

prin vot secret trebuie să fi e protejat, inter alia, 
prin „garantarea exprimării libere a dorinţei per-
soanei cu dizabilităţi ca alegători şi, în acest 
scop, unde este necesar, la cererea lor, să-şi 
poată permite folosirea tehnologiilor de asistenţă 
şi/sau să fi e asistat la votare de o persoană la 
propria alegere” în condiţiile în care este sigur că 
persoana aleasă nu exercită o infl uență necuve-
nită.

Bune practici internaționale în materie de 
incluziune a persoanelor cu dizabilități în pro-
cesul electoral

După cum am menționat mai sus, majoritatea  
țărilor membre ale Uniunii Europene au semnat 
Convenţia privind drepturile persoanelor cu diza-
bilități, adoptată la New York de Adunarea Gene-
rală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în data de 13 
decembrie 200621. Unele țări din Uniunea Euro-
peană, cum ar fi  Austria, Suedia și Țările de Jos, 
au eliminat din constituțiile lor toate restricțiile 
stabilite anterior pentru persoanele cu dizabilități 
psihosociale și intelectuale. Cele mai multe state, 
însă, au stabilite restricții la realizarea dreptului 
de a alege sau de a fi  ales pentru persoanele cu 
astfel de dizabilități, a căror incapacitate a fost 
declarată în mod legal. Acestor persoane le este 
limitată participarea atît la alegerile naționale și 
locale, cît și la alegerile în Parlamentul Euro-
pean. Uneori, aceste restricții se aplică chiar și 
nerezidenților, dar cetățeni ai UE, care dacă ar fi  
în statul lor ar avea dreptul să aleagă Parlamen-
tul European. 

Austria: Austria nu limitează dreptul de vot al 
persoanelor cu dizabilități psihosociale sau inte-
lectuale. Constituția austriacă interzice discrimi-
narea pe motive de handicap, consfi nțind „trata-
mentul egal al persoanelor cu handicap și fără 
handicap în toate sferele vieții de zi cu zi”.22

În Austria toate secțiile de votare la care sînt 

21 Convenția a fost semnată de Republica Moldova la 30 
martie 2007, ratifi cată prin Legea nr. 166/09.07.2010 și pu-
blicată în Monitorul Ofi cial al RM nr. 126-128/428 din 23 iulie 
2010.
22 Art. 7 (1) din Constituția Austriei, disponibilă la link-ul 
http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/AT/Austria%20
Conststitution.pdf/view
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arondați nevăzători sau slabvăzători au în dotare 
șabloane speciale pentru a putea vota de sine 
stătător. Aceste persoane pot fi  asistate, la ale-
gerea lor, de o altă persoană  sau pot să solicite 
ajutorul unui ofi cial electoral. Legislația electora-
lă austriacă prevede acordarea asistenței la vot. 
În fi ecare raion se constituie o secție de votare 
accesibilă persoanelor cu dizabilități și cu siste-
me de ghidare pentru persoanele cu handicap de 
vedere.23

Belgia: Încă în anul 1980, un decret minis-
terial stabilea existența obligatorie în fi ecare 
secție de votare a cel puțin unei cabine de vot 
special concepute pentru alegătorii cu dizabili-
tăți. În 2007, ministrul de interne și secretarul de 
stat pentru problemele persoanelor cu dizabilități 
au emis un șir de recomandări care să facilite-
ze acestor persoane accesul la procesul de vot, 
inclusiv prin a le fi  oferită asistența necesară în 
cadrul exercitării dreptului la vot. Aceste reco-
mandări au fost remise autorităților locale res-
ponsabile pentru constituirea secțiilor de votare.

În anul 2009, acele recomandări au fost com-
pletate cu o serie de principii directoare și pre-
cizări. Conform acestora, votantul care nu se 
poate deplasa la secția de votare și nici nu poate 
fi  transportat, a cărui boală este confi rmată prin-
tr-un certifi cat medical, poate să-și exercite drep-
tul la vot prin procură.

În campania electorală „Votează decent” din 
anul 2009, materialele de informare (documente, 
broșuri, pachete educaționale etc.) au fost con-
fecționate într-un format ”ușor de citit” („easy to 
read”). La alegerile federale din 13 iunie 2010, 
Partidul Socialist a tradus programul său electo-
ral în limbajul semnelor. 

În cadrul alegerilor locale din anul 2012, pes-
te 20 de organizații neguvernamentale cu acti-
vități în domeniul apărării drepturilor omului au 
elaborat un Ghid despre amenajarea secțiilor de 
votare accesibile persoanelor cu dizabilități. Ghi-
dul a fost publicat de organizația „Accesibilitate 
Wallonie Bruxelles” (CAWAB)24 și a avut drept 
scop modifi carea și îmbunătățirea legislației elec-
torale sub aspectul incluziunii acestor persoane 
în alegeri.

În cadrul alegerilor din 2009 desfășurate în 
municipalitatea Ottignies, un grup din 15 persoa-
ne cu dizabilități mentale au organizat, cu spri-
jinul secretarului de stat pentru persoanele cu 
handicap, o campanie de informare și conștienti-
23 Art. 52 și 66 din Legea privind alegerea Parlamentului (an. 
1992, amendată în 2002), disponibilă la link-ul http://www.
legislationline.org/topics/country/44/topic/6
24 https://sites.google.com/site/cawabasbl/

zare a necesității participării la vot a persoanelor 
cu astfel de dizabilități.

În ceea ce privește votarea asistată, alegăto-
rul care, din cauza incapacității fi zice, nu se poa-
te deplasa singur în cabina de vot sau de a-și 
exprima votul în mod individual poate fi  ajutat de 
un ghid sau de o altă persoană, la alegerea sa, 
cu autorizarea președintelui biroului electoral. 
Asistență persoanelor cu dizabilități pot acorda 
toți ofi cialii electorali din cadrul secției de votare 
sau aceasta poate fi  o persoană special desem-
nată în acest scop.

Bulgaria: Unele municipalități din această 
țară asigură transportarea persoanelor cu diza-
bilități locomotorii către secția de votare, în baza 
cererii depuse din timp. În afară de aceasta, se 
organizează traininguri tematice cu participarea 
membrilor secțiilor de votare, în cadrul cărora se 
discută despre drepturile și necesitățile persoa-
nelor cu dizabilități. Cu o lună înainte de ziua ale-
gerilor, persoanele nevăzătoare și slabvăzătoare 
primesc materiale informative despre scrutinul ce 
urmează să aibă loc și modul în care acestea vor 
putea vota. Informația privind persoanele care au 
nevoie de asistență o furnizează birourilor elec-
torale centrele medicale din raza secțiilor de vo-
tare.

Republica Cehă: În această țară alegătorii 
care, din cauza handicapului sau analfabetismu-
lui, nu pot să completeze de sine stătător buleti-
nul de vot, pot fi  asistați de o altă persoană, cu 
condiția ca aceasta să nu fi e un ofi cial electoral 25. 

Legea privind alegerea Parlamentului Repu-
blicii Cehe conține prevederi referitoare la urnele 
de vot mobile și procedura de vot la locul afl ării. 
Această procedură este realizată de doi membri 
ai secției de votare, iar prin intermediul urnei de 
vot mobile pot vota persoanele internate în spita-
le, maternități, sanatorii, case de odihnă. 

Danemarca: Spre deosebire de alte țări, în 
Danemarca se înregistrează un progres consi-
derabil și un nivel înalt de accesibilitate a proce-
sului electoral pentru persoanele cu dizabilități. 
Spre exemplu, pentru persoanele cu dizabilități 
auditive, instituțiile mass-media din Danemarca 
utilizează limbajul mimico-gestual și subtitrările 
în cadrul buletinelor de știri, dezbaterilor dintre 
candidați și emisiunilor referitoare la alegeri.

În ziua alegerilor, dacă persoana cu dizabilita-
te auditivă mai are și o altă dizabilitate, ea poate fi  
25 Art. 19 (6) din Legea privind alegerea Parlamentului în 
Republica Cehă (1995, amendată în 2006), disponibilă la 
link-ul http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=183
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însoțită de un asistent care să o conducă la sec-
ția de votare. Interpreții în limbajul mimico-gestu-
al nu sînt prezenți permanent în secția de votare, 
însă, la solicitarea persoanei cu dizabilitate audi-
tivă, ofi cialii electorali invită un interpret care să-i 
acorde asistență acesteia. Asociația Surzilor din 
Danemarca organizează cluburi de dezbateri și 
mese rotunde la care invită candidați în alegeri.

De asemenea, autoritățile responsabile de 
organizarea alegerilor în Danemarca au elaborat 
un manual cu toate procedurile și obligațiile ce 
revin ofi cialilor electorali în ceea ce privește faci-
litarea exercitării dreptului la vot de către persoa-
nele cu dizabilități. 

Finlanda: Legislația electorală din Finlanda 
interzice discriminarea pe motiv de dizabilitate, 
iar constituția garantează drepturile persoanelor 
care au nevoie de interpretare în limbajul semne-
lor. Legea prevede că alegătorii a căror capacita-
te de a completa buletinul de vot este limitată să 
poată fi  ajutați de un ofi cial electoral sau de o altă 
persoană, dar care să păstreze secretul votului. 
Aceste prevederi se aplică și în cazul procedurii 
de votare la locul afl ării sau la domiciliu.26  

Alegătorii cu defi ciențe de vedere pot fi  asis-
tați de o persoană la alegerea lor, pot solicita 
ajutorul funcționarilor electorali sau pot vota an-
ticipat la domiciliu (la prezentarea unui certifi cat 
despre dizabilitate).

Franța: Legislația franceză stabilește reguli 
pentru ca toate site-urile publice, peste 10 mii la 
număr, inclusiv site-urile autorităților responsabi-
le de organizarea alegerilor, să fi e accesibile per-
soanelor cu handicap.27 Această obligație a fost 
stabilită prin Legea nr. 2005-102 din 11 februa-
rie 200528, care prevede normele, metodologia, 
termenele limită pentru îndeplinirea obligațiilor în 
acest sens de către funcționarii publici. De ase-
menea, se organizează cursuri de instruire pen-
tru președinții secțiilor de votare.

Secțiile de votare sînt dotate cu cabine de vot 
pentru persoanele cu dizabilități, însă buletinele 
de vot nu se tipăresc în alfabetul Braille și nu se 
acordă interpretare în limbajul semnelor. În bule-
tinele de vot poate fi  imprimată poza candidatului, 
fapt ce simplifi că votul persoanelor cu dizabilitate 
mentală. Codul electoral francez prevede că ale-

26 Art. 6, Constituția Finlandei (1999, amendată în anul 
2007).
27 Legea nr. 2005-102 din 11 februarie 2005 pentru drepturi 
și oportunități egale, participarea și cetățenia persoanelor 
cu handicap.
28 Decretul nr. 2009-546 din 14 mai 2009, privind aplicarea 
articolului 47 al Legii nr. 2005-102 din 11 februarie 2005.

gătorul cu dizabilități poate fi  însoțit în cabina de 
vot de o altă persoană care să o ajute la comple-
tarea buletinului de vot. O evoluție pozitivă este și 
prevederea potrivit căreia mașinile de vot trebuie 
să permită votarea neasistată, indiferent de tipul 
de handicap29. 

Potrivit legislației electorale franceze, „secți-
ile de votare, cabinele de vot și mijloacele teh-
nice utilizate în alegeri trebuie să fi e accesibile 
persoanelor cu handicap, indiferent de tipul han-
dicapului, fi e motor, fi e senzorial, fi e mental, fi e 
psihic”.30 

Germania: Datorită campaniilor promovate 
de Federația germană a nevăzătorilor și slabvă-
zătorilor votarea a devenit mai accesibilă pen-
tru această categorie de persoane încă din anul 
2003. Pentru a vota, se folosește o „matrice”, sau 
altfel spus un șablon, cu părțile solide marcate cu 
caractere Braille. Instrucțiunile pentru utilizarea 
acestui dispozitiv mic sînt disponibile pe suporturi 
accesibile persoanelor cu defi ciențe de vedere. 
Federația a avut o colaborare strînsă cu Guver-
nul german la proiectarea șablonului, confecțio-
narea matrițelor și promovarea utilizării acestora. 
Toate cheltuielile legate de confecționare sînt su-
portate de Guvern, iar înainte de fi ecare scrutin 
șabloanele se distribuie alegătorilor prin interme-
diul organizațiilor regionale ale Federației.

Conform legii, alegătorii cu diverse dizabilități 
pot vota fi ind asistați de o altă persoană, la ale-
gerea lor. 

Irlanda: În Irlanda este posibilă votarea prin 
poștă, dar și votarea asistată la secția de votare. 
Alegătorul poate fi  asistat de o persoană la ale-
gerea lui sau de președintele secției de votare, 
dar sub supravegherea unui alt ofi țer electoral. 
De asemenea, se permite votarea cu urna mobilă 
în instituțiile medicale, unde sînt afi șate panouri 
informative, postere cu modelul buletinului de vot 
și cu instrucțiuni pentru completarea buletinului 
etc.31. 

Italia: Legile nr. 104/1992 și nr. 118/1971 
conțin reglementări privind eliminarea oricăror 
bariere arhitecturale în spațiile unde sînt ampla-
sate secțiile de votare. Persoanele care, din ca-
uza dizabilității, nu se pot deplasa la secția de 
votare au posibilitatea să voteze la domiciliu. 
Articolul 294 din Codul penal al Italiei prevede 
sancțiuni pentru încălcarea drepturilor politice 
29 Art. 57 (1) din Codul electoral, http://www.legislationline.
org/topics/country/30/topic/6
30 Idem, Art. 64
31 Art. 98, 100 și 103 din Actul electoral nr. 23 din anul 1992
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ale cetățenilor, inclusiv pentru împiedicarea, prin 
orice mijloace, a exercitării dreptului de vot: „Art. 
294. Atentate împotriva drepturilor politice ale ce-
tăţeanului. Persoana care, prin violență, amenin-
țare sau înșelăciune, împiedică în întregime sau 
parţial exercitarea unui drept politic (prevăzute în 
art. 48-54 din Constituția Italiei) sau convinge pe 
cineva să-l exercite în sens diferit față de voinţa 
sa este pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani 
(art. 311, 312)”.

În Italia, cartea alegătorului are prevăzută o 
rubrică unde se face mențiunea că persoana cu 
dizabilitate are nevoie de sprijin în procesul de 
votare, fapt datorită căruia nu este necesar ca 
aceasta să prezinte certifi cat medical la fi ecare 
scrutin.

În cadrul alegerilor în Parlamentul European 
din anul 2004, Uniunea italiană a nevăzătorilor și 
ambliopilor a plasat pe site-ul său web programe-
le electorale ale partidelor politice într-un format 
accesibil persoanelor cu acest handicap (efortul 
nu a fost din partea guvernului sau a partidelor 
politice). Persoanele cu dizabilități pot fi  asista-
te în procesul de votare de o altă persoană, la 
alegerea lor, dacă prezintă un certifi cat medical 
înregistrat în modul corespunzător. 

Malta: Legea electorală generală din Malta32 

prevede aplicarea ”sistemului de matrice” (a șa-
bloanelor speciale) pentru alegătorii cu defi ciențe 
vizuale. Matricea este executată în alfabetul Brai-
lle și conține numele/prenumele candidaților, de-
numirea partidelor politice. Textul se pipăie ușor 
datorită benzilor lipite în ferestrele șablonului. În 
dreptul fi ecărui candidat sînt prevăzute 2 feres-
truici, dispuse alături, una cu ”Pentru” și alta cu 
”Împotrivă”, iar alegătorii care nu pot citi în Braille 
folosesc un echipament care reproduce conținu-
tul buletinului de vot în format audio.

Olanda: Constituția și legea electorală au 
fost modifi cate în anul 1998 în vederea abrogă-
rii prevederilor care îi privau de dreptul la vot pe 
cetățenii lipsiți de capacitatea juridică din cauza 
handicapului mintal. În anul 2009 a  fost lansat 
un proiect pilot, în cadrul căruia a fost pus la dis-
poziția cetățenilor un server de telefonie, la care 
alegătorii puteau audia un set de informații utile 
publicului cu privire la organizarea și desfășura-
rea alegerilor, spre exemplu: informații despre 
candidații înregistrați și programele electorale ale 
acestora, conținutul buletinului de vot etc. Ace-
leași informații, la cerere, pot fi  oferite solicitanți-
lor, pe suport de hîrtie, tipărite cu un corp de litere 
mărit sau în Braille. 
32 https://electoral.gov.mt//elections

Acest lucru se referă numai la informațiile fur-
nizate înainte de votare, nu și la procedura de vot 
în sine. Unele partide politice olandeze au difuzat 
programele lor electorale în formate corespunză-
toare cerințelor persoanelor cu dizabilități. 

Legea electorală din anul 1989, modifi cată ul-
tima dată în 1998, obligă autoritățile municipale 
de a  depune eforturi necesare pentru a deschi-
de cît mai multe secții de votare posibil, echipate 
și amenajate pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și să anunțe locația acestora. Legislația 
electorală prevede că „În cazul în care comisia 
electorală constată că alegătorul necesită ajutor 
din cauza stării sale fi zice, acesta poate vota fi ind 
asistat de o persoană terță”. 

În Olanda este de asemenea admisă și vota-
rea prin procură.

V. Situația curentă și de perspectivă a ca-
drului normativ național ce vizează partici-
parea persoanelor cu dizabilități în procesul 
decizional 

Analiza cadrului normativ național
Obiectivul capitolului de față constă în analiza 

cadrului normativ național existent care vizează 
participarea persoanelor cu dizabilități în proce-
sul decizional în raport cu actele internaționale în 
materie și identifi carea posibilităților de dezvolta-
re în viitor a acestuia.

Republica Moldova a semnat la 30 martie 
2007 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. După 
aceasta a urmat o perioadă de ajustare a cadru-
lui legal naţional la standardele internaţionale, de 
asemenea ratifi carea acestei Convenţii prin Le-
gea nr. 166 din 9 iulie 2010 a Parlamentului Re-
publicii Moldova33. Ratifi carea Convenţiei repre-
zintă un exemplu de implicare activă a societăţii 
civile, organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi şi 
a persoanelor cu dizabilităţi în avansarea proce-
sului de ratifi care (circa 63 de organizaţii au fost 
implicate). 

Ratifi carea Convenţiei a pus bazele unei re-
forme substanţiale în domeniul dizabilităţii în 
Republica Moldova. Acest proces a coincis cu 
tranziţia de la abordarea persoanelor cu dizabi-
lităţi prin prisma modelului medical şi a protecţiei 
sociale la abordarea prin prisma drepturilor omu-
lui şi a recunoaşterii demnităţii umane. În pofi da 
faptului că este un stat cu resurse foarte limitate, 
Republica Moldova înregistrează progrese şi an-
gajament constant în implementarea Convenţiei.

Primul pas în vederea implementării Conven-
33 http://speranta.md/?p=251&lang=en
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ţiei a fost elaborarea şi promovarea Strategiei de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 
(2010-2013), adoptată de Parlament prin Legea 
nr. 169 din 9 iulie 2010.34 Strategia defi neşte re-
formarea politicii statului în domeniul dizabilităţii 
şi cuprinde liniile directoare de activităţi pe care 
diferiţi actori publici şi privaţi urmează să le rea-
lizeze.

Schimbarea paradigmei în abordarea persoa-
nelor cu dizabilităţi este refl ectată şi în decizia 
de a substitui Legea nr. 821-XII din 24 decem-
brie1991 privind protecţia socială a invalizilor cu 
o nouă lege comprehensivă axată pe incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi, care este 
în concordanţă cu prevederile Convenţiei şi ale 
Cartei Sociale Europene revizuite.35  Cadrul legal 
existent anterior ratifi cării Convenţiei necesita 
numeroase ajustări, atît din perspectiva concep-
telor privind dizabilitatea, cît şi din perspectiva re-
cunoaşterii drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
în egală măsură cu drepturile celorlalţi cetăţeni. 

Ca rezultat, Parlamentul a adoptat Legea nr. 
60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socia-
lă a persoanelor cu dizabilităţi. Din punct de ve-
dere structural, noua lege cuprinde 11 capitole, 
care prevăd asigurarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi în egală măsură cu alţi cetăţeni la: 
protecţie socială, asistenţă medicală, reabilita-
re, educaţie, muncă, viaţă publică, mediul fi zic, 
transport, tehnologii şi sisteme informaţionale, de 
comunicare şi la alte utilităţi şi servicii la care are 
acces publicul larg. Legea introduce noţiuni noi, 
precum „adaptare rezonabilă”, „design univer-
sal”, „accesibilitate” şi defi neşte „dizabilitatea”/ 
„persoană cu dizabilităţi” în baza defi niţiilor Con-
venţiei.36

Odată cu ratifi carea Convenţiei, Republica 
Moldova şi-a asumat angajamentul de a respec-
ta şi a pune în practică principiile documentului, 
asigurîndu-se că noile proiecte de acte legislative 
şi normative corespund prevederilor Convenţiei. 
Măsurile care se întreprind au drept scop să eli-
mine prevederile discriminatorii din cadrul legal 
existent şi să asigure promovarea, protejarea şi 
asigurarea exercitării tuturor drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului de către toate per-
soanele cu dizabilităţi în baza principiului egalită-
ţii şi nediscriminării.

În acelaşi timp, ţinînd cont de evoluţia con-
ceptului de dizabilitate şi în contextul tranziţiei de 
34 http://lex.justice.md/index.php?action=view&-
view=doc&lang=1&id=336276
35 http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Ra-
port-initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-pri-
vind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
36 http://lex.justice.md/md/344149/

la modelul medical la modelul social în abordarea 
persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova 
continuă să-şi ajusteze legislaţia şi să implemen-
teze politici consistente cu prevederile Convenţiei.

Așadar, cadrul normativ național ce vizează 
participarea persoanelor cu dizabilități în proce-
sul decizional este constituit din Constituția Re-
publicii Moldova, Codul electoral, Legea nr. 60 
din 30 martie 2012, Declarația  Comisiei Elec-
torale Centrale privind accesibilitatea procesului 
electoral pentru persoanele cu dizabilități37, Re-
gulamentul cu privire la accesibilitatea procesului 
electoral pentru persoanele cu dizabilități38, pre-
cum și alte acte normative ale Comisiei Electo-
rale Centrale cu privire la măsurile de incluziune 
socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit art. 38 din Constituția Republicii Mol-
dova „voința poporului se exprimă prin alegeri 
libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu 
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de 
la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor 
inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în 
modul stabilit de lege. Dreptul de a fi  aleşi le este 
garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept 
de vot, în condiţiile legii.”

Prin urmare, Constituția exprimă forma gene-
rală a dreptului de vot, iar mecanismul de realiza-
re a acestor prevederi generale este reglementat 
în Codul electoral.

Codul electoral cuprinde prevederi care regle-
mentează cîteva aspecte legate de asigurarea 
participării persoanelor cu dizabilități la alegeri:

- procedurile de vot;
- restricțiile privind participarea la vot;
- accesibilitatea secțiilor de votare.
În privința procedurilor de vot care pot fi  apli-

cate în cazul persoanelor cu dizabilități, Codul 
electoral prevede votarea asistată (art. 54 alin. 
(1)) și votarea la locul afl ării (art. 55 alin. (4)).

Votarea asistată este stabilită în cazurile cînd 
„alegătorul care nu este în stare să completeze 
de sine stătător buletinul are dreptul să invite în 
cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor 
biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concu-
renţilor electorali şi a persoanelor autorizate să 
asiste la operaţiile electorale. Aceste cazuri vor fi  
consemnate aparte în raportul biroului electoral 
al secţiei de votare.”
37 Declarația a fost aprobat prin hotărîrea Comisiei Electora-
le Centrale nr. 3272 din 21 aprilie 2015
http://www.cec.md/f i les/f i les/hcec327221042015a-
nexadeclaratia_5392245.pdf
38 Regulamentul a fost aprobat prin hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale nr. 4463 din 26 ianuarie 2016 
http://www.cec.md/index.php?pa-
g=ews&id=1002&rid=14417&l=ro
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„În cazul în care alegătorul, din motive de să-
nătate sau din alte motive temeinice, nu poate 
veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei 
de votare desemnează, la cererea scrisă a aces-
tuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se depla-
sează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul 
necesar votării la locul unde se afl ă alegătorul 
pentru ca acesta să voteze. Cererile pot fi  făcute 
în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua 
votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente vo-
tării. În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris 
pînă la ora 15.00 dacă se prezintă şi certifi cat me-
dical. Aceste persoane votează conform listei de 
alegători pentru votarea la locul afl ării, întocmită 
de biroul electoral al secţiei de votare în baza ce-
rerilor acestora, iar persoanele neînscrise într-o 
asemenea listă nu pot vota la locul afl ării. În lista 
electorală, în dreptul numelui persoanei respecti-
ve se face menţiunea „Votat la locul afl ării”.

Codul electoral impune o restricție cu privire 
la dreptul de a alege și de a fi  ales pentru per-
soanele „care sînt recunoscute incapabile prin 
hotărîre defi nitivă a instanţei de judecată” (art. 
13). Această prevedere vizează persoanele care 
în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau 
defi cienţe mintale) nu poate conştientiza sau di-
rija acţiunile sale” (art. 24 din Codul civil). Asupra 
acestor persoane se instituie tutela. 

Referitor la accesibilitatea secțiilor de votare, 
art. 29 alin. (2) din Codul electoral prevede că 
„sediile secţiilor de votare se stabilesc, de regulă, 
în sediile afl ate în proprietate publică şi se ame-
najează astfel încît să faciliteze accesul în ele al 
persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi”.

Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind inclu-
ziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.7 
alin. (2)) garantează o serie de drepturi privind 
participarea persoanelor cu dizabilități la viața 
publică și politică și anume:

a) drepturi politice şi posibilitatea de a bene-
fi cia de acestea în condiţii de egalitate cu ceilalţi; 

b) dreptul şi oportunitatea de a alege şi de a 
fi  alese; 

c) dreptul la proceduri şi materiale de vot adec-
vate, accesibile şi uşor de înţeles şi de utilizat (im-
plementarea modalităţilor alternative de vot); 

d) dreptul de a-şi exprima opţiunea prin vot 
secret la alegeri şi referendumuri, fără intimidare; 

e) dreptul de a deţine efectiv un mandat de 
persoană aleasă şi de a îndeplini orice funcţie 
publică la nivel executiv sau legislativ, facilitînd 
utilizarea tehnologiilor noi şi de asistare, acolo 
unde este cazul; 

f) dreptul de exprimare liberă a voinţei ca ale-
gători şi, în acest scop, dacă este cazul şi la soli-

citare, permite asistarea acestora la vot de către 
o persoană la alegerea lor; 

g) dreptul la libera formare a opiniei cu pri-
vire la partidele politice şi candidaţii electorali, 
inclusiv prin organizarea de dezbateri electorale 
şi emisiuni radio-televizate în limbaj mimico-ges-
tual, prin tipărirea de materiale electorale cu uti-
lizarea sistemelor de scriere folosite de persoa-
nele cu defi cienţe de vedere, prin utilizarea altor 
instrumente de informare accesibile persoanelor 
cu dizabilităţi. 

De asemenea, Legea nr. 60 din 30 mar-
tie 2012 conține 3 noțiuni importante, precum 
„adaptarea rezonabilă”39, „designul universal”40 

și „accesibilitatea”41 care are drept scop asigu-
rarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a-şi 
exercita, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
inclusiv dreptul de participare la viața publică și 
politică.

Art. 25 din Legea nr. 60 conține prevederi ge-
nerale referitor la accesul persoanelor cu diza-
bilități la informație în perioada campaniei elec-
torale. Astfel, statul recunoaşte şi promovează 
utilizarea limbajului mimico-gestual şi alte forme 
alternative de comunicare în calitate de mijloc de 
comunicare între persoane; promovează accesul 
persoanelor cu dizabilităţi la informaţie şi mijloa-
cele de informare în masă, precum şi la tehnolo-
gia informaţiei şi comunicaţiile electronice; asigu-
ră, editarea, prin forme alternative de comunicare 
(în sistemul Braille şi în varianta fonetică, în lim-
baj simplu şi uşor de înţeles etc.), a materialelor 
didactice şi mijloacelor de instruire.

Totodată, autorităţile publice şi instituţiile pu-
blice au obligaţia să-şi accesibilizeze paginile 
web pentru persoanele cu dizabilităţi, în confor-
mitate cu liniile directoare internaţionale în mate-
rie de accesibilitate, iar autorităţile publice anga-

39 Adaptare rezonabilă – modifi cările şi ajustările necesa-
re şi adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau 
nejustifi cat atunci cînd este necesar, pentru a permite per-
soanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului.
40 Design universal – proiectarea produselor, mediului, pro-
gramelor şi serviciilor astfel încît să poată fi  utilizate de către 
toate persoanele, pe cît este posibil, fără să fi e nevoie de 
o adaptare sau de o proiectare specială. Designul univer-
sal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite 
grupuri de persoane cu dizabilităţi atunci cînd este necesar.
41 Accesibilitate – ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare 
a mediului fi zic, transporturilor, precum şi a mediului infor-
maţional şi comunicaţional, incluzînd tehnologiile şi siste-
mele informaţionale şi comunicaţiile, conform necesităţilor 
persoanelor cu dizabilităţi, factor esenţial de exercitare a 
drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu di-
zabilităţi în societate. 
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jează, în caz de necesitate, o unitate de interpret 
mimico-gestual care va asigura comunicarea în-
tre autorităţi şi persoanele cu defi cienţe de auz.

Codul audiovizualului al Republicii Moldova 
nr. 260 din 27.07.2006 prevede accesul persoa-
nelor cu defi cienţe de auz (surde) la emisiunile 
televizate de importanţă majoră şi de actualităţi 
prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, 
acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 
de minute din timpul zilnic de emisii ale serviciului 
de programe. (Art.13 al.(4)).

Cu privire la subtitrare, care, de asemenea ar 
facilita accesul la informație a persoanelor cu de-
fi ciențe de auz, aceasta este stipulată numai în 
cazul emisiunilor transmise în alte limbi (art. 11 
alin.(5)) și în cazul fi lmelor artistice și documen-
tare străine (art. 11 alin (7)).

În calitate de organ specializat în domeniul 
electoral, Comisia Electorală Centrală a acordat 
o atenție sporită incluziunii persoanelor cu dizabi-
lități în desfășurarea procesului electoral. Astfel, 
în acest scop au fost întreprinse o serie de acți-
uni: aprobarea Declarației privind accesibilitatea 
procesului electoral pentru persoanele cu diza-
bilități; elaborarea unor regulamente şi instruc-
ţiuni (Regulamentul cu privire la accesibilitatea 
procesului electoral pentru persoanele cu dizabi-
lități; Regulamentul privind modul de publicare şi 
actualizare a materialelor informative pe pagina 
web ofi cială a Comisiei Electorale Centrale42; In-
strucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii 
secției de votare43).

În Declarația privind accesibilitatea procesu-
lui electoral pentru persoanele cu dizabilități se 
stipulează că în calitatea sa de organ de stat 
constituit pentru realizarea politicii electorale, 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, 
Comisia Electorală Centrală întreprinde măsuri 
care să asigure condiții de participare neasistată 
la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități 
în vederea realizării drepturilor constituționale 
ale acestora. Aceste măsuri sînt difuzarea spo-
turilor de educație electorală cu utilizarea limba-
jului mimico-gestual; asigurarea utilizării plicuri-
lor-șablon, a altor dispozitive, mecanisme pentru 
facilitarea completării buletinului de vot de către 
persoanele cu dizabilități de vedere; asigurarea 
executării cu font mare a materialelor informati-
ve și ilustrative ce se afi șează în sediile secțiilor 
de votare; asigurarea unui format accesibil al si-
te-urilor internet pe care își postează informația 
cu privire la alegeri.
42 Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
1347 din 10 iulie 2012.
43 Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
2625 din 12 august 2014.

Totodată, Declarația stabilește măsurile care 
urmează a fi  întreprinse în scopul menționat de 
către organele electorale inferioare, autorită-
țile publice locale, partidele politice, instituțiile 
mass-media.

Conform acestei declarații, organele electora-
le inferioare, în măsura posibilităților, vor:

- identifi ca alegătorii cu dizabilități pe catego-
rii (de vedere – orbi și slabvăzători, de auz – sur-
zi și cu defi ciențe de auz, locomotorii) inclusiv în 
baza informațiilor prezentate la solicitare de către 
conducătorii societăţilor şi asociaţiilor obşteşti ale 
persoanelor cu dizabilităţi, azilurilor, penitencia-
relor etc.;

- asigura acordarea asistenței persoanelor cu 
dizabilități în limita competențelor legale;

- asigura ca materialele informative și ilus-
trative să fi e afi șate în sediile secțiilor de votare 
la niveluri accesibile tuturor categoriilor de ale-
gători, inclusiv persoanelor ce se deplasează cu 
căruciorul;

- lua măsuri pentru a aduce la cunoștința per-
soanelor cu dizabilități rezultatele fi nale, inclusiv 
prin asociațiile invalizilor.

În aceeași declarație autorităților publice lo-
cale se recomandă să realizeze, în măsura posi-
bilităților, următoarele activități:

- să desemneze în cadrul lor persoane res-
ponsabile cu asigurarea condițiilor pentru organi-
zarea votării persoanelor cu dizabilități; 

- să atragă în activitatea organelor electorale 
inferioare reprezentanți ai societăţilor şi asocia-
ţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, uni-
tăților de asistență socială, interpreți în limbajul 
mimico-gestual etc.;

- să asigure amenajarea căilor de acces spre 
sediile secțiilor de votare, astfel încît să se poată 
realiza un parcurs nestingherit al persoanelor cu 
dizabilități locomotorii și de vedere;

- să asigure ca localurile secțiilor de votare să 
se afl e de preferat la parterul clădirilor;

- să asigure ca intrarea în localul secției de 
votare la necesitate să fi e amenajată cu rampă 
specială, iar coridoarele, holurile, culoarele, ves-
tibulurile și alte locuri de trecere să fi e iluminate, 
delimitate și marcate corespunzător;

- să asigure ca iluminarea încăperilor în care 
se desfășoară votarea să fi e sufi cientă, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități de vedere;

- să asigure dotarea secțiilor de votare cu un 
număr sufi cient de cabine de vot destinate per-
soanelor cu dizabilități;

- să asigure dotarea cabinelor de vot cu lămpi 
de iluminare suplimentare, lupe pentru persoane-
le cu dizabilități de vedere;
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- să asigure, după caz, în limita posibilității 
autorității publice locale și la solicitarea persoa-
nelor cu dizabilități, transportarea acestora la se-
diul secției de votare.

În Declarația privind accesibilitatea procesu-
lui electoral pentru persoanele cu dizabilități se 
specifi că faptul că, în cazul în care sediile sec-
țiilor de votare nu vor putea fi  amenajate astfel 
încît să fi e accesibile persoanelor cu dizabilități, 
autoritățile administrației publice în comun cu so-
cietăţile şi asociaţiile obşteşti ale persoanelor cu 
dizabilităţi vor întreprinde măsuri pentru asigura-
rea adaptării rezonabile a acestora la necesitățile 
persoanelor cu dizabilități. Partidele politice vor 
informa alegătorii despre candidați prin toate mij-
loacele posibile, inclusiv prin metode alternative 
de comunicare (în Braille după caz, în varianta 
sonoră, în limbaj simplu și ușor de înțeles etc.), 
iar instituțiile mass-media vor folosi limbajul mi-
mico-gestual, subtitrări sau alte mijloace tehnice 
disponibile pentru asigurarea accesibilității per-
soanelor cu dizabilități la informațiile electorale 
pe care le difuzează.

Urmîndu-și cu tenacitate angajamentul pen-
tru îmbunătățirea accesibilității procesului elec-
toral pentru persoanele cu dizabilități, CEC a 
aprobat prin hotărîrea nr. 4463 din 26 ianuarie 
2016 Regulamentul cu privire la accesibilitatea 
procesului electoral pentru persoanele cu diza-
bilități. Noțiunile defi nitorii ale acestui regulament 
sînt „incluziune socială” și „adaptare/acomodare 
rezonabilă”, fi ind vorba de atragerea tot mai lar-
gă și asigurată, din punct de vedere normativ, a 
persoanelor cu dizabilități în procesul electoral 
și crearea condițiilor adecvate pentru a le facilita 
accesul acestor persoane la procesul de vot, dar 
și asigurarea exercitării dreptului de a fi  ales, pro-
blema fi ind abordată inclusiv din punct de vedere 
logistic. Avînd în vedere imposibilitatea realizării 
prevederilor acestui regulament cu surse aloca-
te de la bugetul de stat, CEC a pus în sarcina 
CICDE, care se bucură de fi nanțare exterioară, 
executarea unei părți din obligații.

Regulamentul cu privire la accesibilitatea pro-
cesului electoral pentru persoanele cu dizabilități 
reglementează accesul neîngrădit și nediscri-
minatoriu al persoanelor cu dizabilități la proce-
sele electorale; prevede principii de care se vor 
conduce organele electorale în scopul asigurării 
accesibilității în procesul electoral a persoane-
lor cu dizabilități.44 Regulamentul stabilește res-
44 Conform pct. 4 din Regulamentul cu privire la accesibili-
tatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, 
principiile sint următoare:
- principiul adaptării rezonabile a secțiilor de votare care 
constă în implementarea ajustărilor necesare şi adecvate 

ponsabilități ale organelor electorale, organelor 
administrației publice locale, ale concurenților 
electorali, instituțiilor mass-media și societății ci-
vile de a asigura drepturile electorale pentru per-
soanele cu dizabilități.45 Responsabilitățile pen-
tru organele electorale de toate nivelurile și cele 
pentru organele administrației publice locale sînt 
menite să asigure adaptarea secțiilor de votare 
necesităților acestor persoane, deci să asigure o 
infrastructură corespunzătoare. 

Astfel, organele electorale de toate nivelurile 
împreună cu organele administrației publice loca-
le asigură adaptarea rezonabilă a secțiilor de vo-
tare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 
persoanele în vîrstă, inclusiv grupurile cu mobili-
tate redusă, pentru parcursul ordonat și nediscri-
minatoriu al acestora.

Comisia Electorală Centrală:
- monitorizează amplasarea secțiilor de vota-

re în locuri publice accesibile pentru persoanele 
cu dizabilități;

- în colaborare cu Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, recomandă concurenților elec-
torali și instituțiilor mass-media utilizarea mijloa-
celor tehnice speciale de informare, accesibile 
pentru persoanele cu dizabilități;

- în limita posibilităților, va asigura persoane-
lor cu dizabilități dispozitive speciale adaptate 
sporirii accesibilității acestora la exercitarea de 
sine stătătoare a dreptului de vot (buletine în lim-
baj Braille, rigle, lămpi, lupe etc).

Organele administrației publice:
- se obligă să pună la dispoziția organelor 

electorale localuri pentru exercitarea drepturilor 
electorale, care vor fi  ușor accesibile pentru per-
soanele cu dizabilități locomotorii, cu o bună și 
funcțională iluminare electrică, inclusiv încălzire 
în cazul temperaturilor joase;

- sînt responsabile pentru amplasarea ram-
pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să-şi exercite, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi, dreptul de a alege în cadrul 
procesului electoral;
- principiul reglementării exprese a dreptului persoanelor cu 
dizabilități la libera formare a opiniei în condiții democratice 
cu privire la concurenții electorali (accesul liber la informa-
ție);
- principiul protecției muncii, securității și sănătății în muncă 
a persoanelor cu dizabilități în cadrul organelor electorale;
- principiul egalității în drepturi a cetățenilor prin asigurarea 
unor anumite condiții și mijloace speciale pentru depășirea 
anumitor bariere ce ar permite persoanelor cu dizabilități să-
și exercite drepturile constituționale la vot și de a fi  alese;
- principiul garantării exprimării libere a voinței alegătorului 
(persoană cu dizabilități) prin care la cererea acestuia să-și 
poată permite folosirea tehnologiilor de asistență și/sau să 
fi e asistată la votare de o persoană la propria alegere, în 
condițiile în care este sigur că persoana aleasă nu exercită 
o infl uență necuvenită.
45 Capitolul III Responsabilități
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pelor la secțiile de votare. Rampele de adapta-
re rezonabilă destinate persoanelor cu dizabili-
tăți trebuie fi xate cu ciment sau șuruburi de sol. 
Rampele semipermanente sunt amplasate pe un 
postament de ciment sau pămînt și sunt folosite 
pe termen scurt. Rampele mobile sunt fabricate 
de obicei din aluminiu și se pot plia pentru a pu-
tea fi  transportate cu ușurință. Parametrii tehnici 
ai rampelor sunt următorii:

a) lățimea minimă a rampei: 90 cm;
b) panta maximă a rampei: 2,5 cm la fi ecare 

30 cm de parcurs;
c) elevația maximă a posteriorului rampei: 75 

cm;
d) distanța minimă între barele rampei și zidul 

clădirii: 3,75 cm;
e) barele - obligatoriu instalate de ambele 

parți ale rampei, la mai puțin de 75 cm înălțime.
În ceea ce privește alte subiecte implicate în 

procesul electoral, CEC s-a limitat în a da reco-
mandări, pentru a nu-și permite vreo ingerință, 
cu privire la utilizarea mijloacelor tehnice specia-
le de informare, accesibile pentru persoanele cu 
dizabilități. Responsabilitățile concurenților elec-
torali, instituțiilor media și societății civile de a asi-
gura drepturile electorale pentru persoanele cu 
dizabilități sunt descrise la general într-un com-
partiment și constau în următoarele: a) partidele, 
organizațiile social-politice, blocurile electorale și 
candidații independenți sunt responsabili de res-
pectarea principiului nediscriminării persoanelor 
cu dizabilități în cadrul promovării politice și agi-
tației electorale; b) persoanelor cu dizabilități le 
este garantat dreptul neîngrădit și nediscrimina-
toriu de a fi  incluși în listele de candidați de către 
concurenții electorali și de a participa pro-activ 
în procesul electoral; c) în cadrul campaniilor 
electorale instituțiile media și membrii societății 
civile asigură respectarea drepturilor electorale 
ale persoanelor cu dizabilități, precum și accesul 
statului la informația despre statisticile privind in-
cluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Dispozițiile fi nale ale Regulamentului stipu-
lează că interpretarea și implementarea normelor 
electorale se va efectua în mod prioritar prin fa-
vorizarea accesului la drepturile electorale pentru 
persoanele cu dizabilități, iar executarea acestu-
ia se pune în sarcina Comisiei Electorale Cen-
trale, Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 
Electoral, consiliilor electorale de circumscripţie, 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, orga-
nelor administrației publice locale, concurenților 
electorali și instituțiilor mass-media.

Regulamentul privind modul de publicare şi 
actualizare a materialelor informative pe pagina 

web ofi cială a Comisiei Electorale Centrale conți-
ne prevederi referitor la persoanele cu dizabilități 
de vedere. Astfel, potrivit pct. 5 din Regulament, 
pagina ofi cială a Comisiei este adaptată în versi-
unea pentru grupul respectiv de persoane.

Instrucțiunea cu privire la asigurarea infras-
tructurii secției de votare are ca scop optimizarea 
şi uniformizarea aplicării procedurilor electorale 
ce ţin de organizarea, amenajarea şi dotarea 
localurilor secţiilor de votare cu echipamente şi 
utilaje necesare desfăşurării votării în bune con-
diţii. Ea stabileşte condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de votare, cabi-
nele şi urnele de vot din dotare, descrie respon-
sabilităţile organelor electorale şi ale autorităţilor 
administraţiei publice privind asigurarea infras-
tructurii necesare desfăşurării în bune condiţii a 
procesului de votare.

Pct. 5 din Instrucțiune prevede că la stabili-
rea localului secţiei de votare se va da preferin-
ţă spaţiilor afl ate la parterul clădirilor, amplasate 
în locuri publice accesibile, încît să faciliteze şi 
accesul persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi, să 
permită o cît mai bună organizare şi desfăşura-
re a operaţiunilor electorale, precum şi afl uirea şi 
defl uirea corespunzătoare a alegătorilor.

Conform pct. 6 accesul în localul secţiei de 
votare se va realiza fi e prin intrare directă în lo-
cal, fi e prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri 
şi alte locuri de trecere, delimitate şi marcate co-
respunzător, prin care persoanele să se poată 
deplasa uşor.

Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi lo-
comotorii, localul secţiei de votare se amenajea-
ză cu rampe speciale (pct. 10 din Instrucțiune).

Potrivit pct. 17 din Instrucțiune, pentru per-
soanele cu dizabilităţi locomotorii sau care, din 
motive de sănătate, nu pot vota la cabina pentru 
vot secret, secţia de votare trebuie să dispună 
de cabină pentru vot secret conform modelului şi 
dimensiunilor specifi cate, iar pentru persoanele 
cu defi cienţe de vedere se recomandă dotarea 
cabinei cu o sursă suplimentară de lumină.

În privința răspunderii pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor privind asigurarea accesibilităţii, art. 
26 din Legea nr. 60 stabilește că persoanele cu 
funcţii de răspundere, întreprinderile, instituţii-
le şi organizaţiile indiferent de forma de propri-
etate, care nu îndeplinesc prevederile legii în 
ceea ce priveşte eliminarea barierelor existente 
şi amenajarea adecvată, conform normativelor 
în vigoare, a clădirilor, instalaţiilor şi încăperilor, 
inclusiv a celor de locuit, a mijloacelor de trans-
port în comun, a mijloacelor de informare şi de 
telecomunicaţii, a obiectivelor culturale, turistice, 
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a complexelor (sălilor) sportive şi a altor obiecte 
ale infrastructurii sociale pentru a asigura acce-
sul la ele şi utilizarea lor de către persoanele cu 
dizabilităţi poartă răspundere în conformitate cu 
Codul contravenţional.

Art. 47 din Codul contravențional prevede 
că împiedicarea accesului în localul de votare 
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de 
unităţi convenţionale aplicată persoanei fi zice, cu 
amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a des-
făşura o anumită activitate pe un termen de la 3 
luni la un an, iar art. 711  - orice deosebire, exclu-
dere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, reli-
gie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opi-
nie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, 
manifestată în domeniul accesului persoanelor la 
serviciile oferite de autorităţile publice, la cele de 
asistenţă medicală şi la alte servicii de sănătate, 
la serviciile de protecţie socială, bancare şi fi nan-
ciare, de transport, culturale şi de agrement, de 
vînzare sau de închiriere de bunuri mobile sau 
imobile, precum şi la alte servicii şi bunuri dispo-
nibile publicului, dacă fapta nu constituie infrac-
ţiune, se sancţionează cu amendă de la 100 la 
140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 
fi zice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei cu funcţie de răs-
pundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juridice.

Constatări și perspective în urma analizei 
cadrului normativ

În legislația electorală națională nu există pre-
vederi care ar limita sau împiedica participarea la 
viața politică a persoanelor cu dizabilități senzori-
ale și locomotorii. În același timp, există restricții 
privind participarea persoanelor cu dizabilități in-
telectuale și psihosociale declarate incapabile și 
asupra cărora se instituie tutela (Codul electoral 
art. 13 alin. (1) lit. b). Această prevedere contra-
vine art. 12 și art. 29 din Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități46. 

În prezent, Ministerul Muncii, Protecției Soci-
ale și Familiei a promovat un proiect de lege care 
a ridicat interdicția de a vota pentru persoanele 
cu dizabilități intelectuale și psihosociale și a fost 
adoptat de către Parlament, însă nu a fost pro-
mulgat de Președinte.

O problemă care urmează a fi  soluționată 
este asigurarea dreptului de vot pentru persoa-
46 Ludmila Ciocan, expert Keystone Human Services Mol-
dova, “Studiu privind accesul persoanelor cu dizabilități în 
procesul electoral”, pg. 11

nele cu dizabilităţi intelectuale. Această opinie 
aparține experților PNUD în domeniul sănătăţii şi 
al drepturilor omului și a fost sonorizată la semi-
narul „Propaganda şi participarea persoanelor cu 
dizabilităţi mintale”, care s-a încheiat la Chişinău 
la 13 august 2013. Potrivit experților, autorităţile 
moldovene trebuie să respecte Convenţia ONU 
cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 
pe care Moldova a ratifi cat-o în anul 2010. PNUD 
împreună cu alte agenţii ale ONU, cu Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) şi cu UNICEF susţin 
realizarea normelor acestei convenţii. În opinia 
acestora, persoanele cu dizabilităţi intelectuale 
trebuie să aibă dreptul la acces în justiţie, la stu-
dii, dreptul de a trăi în societate, de vot. 47

În contextul propunerii înaintate de Ministerul 
Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei, prin care 
persoanele cu dizabilităţi mentale să poată vota 
şi ele, CEC va realiza această propunere cînd va 
lua forma unei prevederi legale.

Comisia Electorală Centrală administrează 
Registrul de stat al alegătorilor, care reprezintă 
un sistem informaţional unic integrat de eviden-
ţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat 
colectării, stocării, actualizării şi analizei infor-
maţiei referitoare la cetăţenii Republicii Moldova 
care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii 
legale de a alege (Codul electoral, art. 381).

În contextul reformei capacităţii legale, aceste 
prevederi urmează a fi  abrogate, astfel încît să fi e 
garantat dreptul la vot tuturor persoanelor, inclu-
siv celor cu dizabilităţi intelectuale şi psiho-soci-
ale.

Conform prevederilor constituţionale actuale, 
„cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de 
la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor 
inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în 
modul stabilit de lege”, iar „dreptul de a fi  aleşi le 
este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu 
drept de vot, în condiţiile legii” (art. 38 alin. (2) şi 
(3) din Constituție).

Codul electoral conţine prevederi privind asi-
gurarea participării la vot a persoanelor cu pro-
bleme de mobilitate, stipulînd că „În cazul în care 
alegătorul, din motive de sănătate sau din alte 
motive temeinice, nu poate veni în localul de vo-
tare, biroul electoral al secţiei de votare desem-
nează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 
membri ai biroului care se deplasează cu o urnă 
de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la 
locul unde se afl ă alegătorul pentru ca acesta să 
voteze”.

Prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru 
modifi carea şi completarea Codului electoral nr. 

47  http://m.noi.md/md/news/26248
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1381-XIII din 21.11.1997, alin. (2) al art. 29 a fost 
expus într-o redacţie nouă, conţinînd următoarea 
prevedere „Sediile secţiilor de votare se amena-
jează astfel încît să faciliteze accesul în ele al 
persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi”.48

Însoțirea alegătorului în cabină afectează 
dreptul persoanei la vot secret, dar în lipsa unor 
echipamente cum ar fi  aparatele electronice de 
vot cu ecran tactil, votul asistat rămîne unica op-
țiune de exprimare a persoanelor, care au mem-
brele superioare lipsă/amputate, sau care sînt 
afectate de paralizie etc. Utilizarea votului asis-
tat în cazul persoanelor cu dizabilități de vedere 
poate implica riscul nerespectării opțiunii alegă-
torului. În aceste cazuri este preferabilă utilizarea 
unor modalități alternative de vot (ex. plic șablon, 
materiale ajutătoare în Braille, instrucțiuni audio 
etc.). Totuși, votul asistat este o opțiune care co-
respunde prevederilor Convenției49. 

Legislația electorală conține premise pentru 
asigurarea accesibilității secțiilor de votare (Co-
dul electoral, art. 29), există instrucțiunea care 
reglementează condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească localurile secţiilor de votare, cabi-
nele şi urnele de vot din dotare, dar nu există fi șe 
standardizate de evaluare/verifi care a accesibili-
tății. Deși există standarde tehnice în construcții, 
care să asigure accesibilitatea persoanelor cu di-
zabilități la infrastructura socială, acestea nu sînt 
respectate.50 

VI. Inițiative și mecanisme aplicate de CEC 
în vederea sporirii accesibilității procesului 
electoral

6.1. Activitățile CEC îndreptate spre asigu-
rarea votului neasistat al persoanelor cu di-
zabilități

Accesul la procesul electoral al persoanelor 
cu dizabilități constituie o prioritate a Comisiei 
Electorale Centrale, care împreună cu partenerii 
săi de dezvoltare întreprinde diverse măsuri pen-
tru a spori implicarea și participarea acestei cate-
gorii de alegători în organizarea și desfășurarea 
alegerilor, în corespundere cu Constituția Repu-
blicii Moldova și cu angajamentele internaționale 
asumate. 

În cadrul ultimelor scrutine naționale, Comisia 
Electorală Centrală a realizat acțiuni semnifi cati-
ve în vederea creșterii accesibilității la procesul 
electoral și promovarea unor politici, programe și 
48 http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Ra-
port-initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-pri-
vind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
49 Idem, pg. 11
50 Idem, pg. 11

inițiative coerente privind incluziunea persoane-
lor cu dizabilități în alegeri, care să fi e în concor-
danță cu standardele europene și internaționale 
în domeniul electoral.

La alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 pentru prima dată, în cadrul unui 
proiect-pilot, a fost testat la o secție de votare din 
sectorul Centru al municipiului Chișinău votul di-
rect şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de 
vedere realizat de CEC în conlucrare cu Repre-
zentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în 
Moldova. Persoanele cu dizabilități de vedere au 
putut vota cu ajutorul unui plic-șablon, iar secția 
de votare respectivă a fost dotată suplimentar cu 
două cabine special amenajate cu echipament 
de vizualizare a textului: diverse lupe cu/şi fără 
suport, cu/şi fără iluminare, hiperoculari, sisteme 
televizate cu circuit închis, masă, scaun, ilumina-
re suplimentară etc.

Asociaţia a efectuat instruirea membrilor biro-
ului electoral, astfel încît aceștia să poată acorda 
asistența corespunzătoare persoanelor cu diza-
bilităţi de vedere, a iniţiat o campanie amplă de 
informare, în cadrul căreia a editat un poster „Vo-
tarea pas cu pas pentru persoanele cu dizabilităţi 
de vedere”, de asemenea au fost transmise la 
domiciliul acestor persoane materiale promoţio-
nale, în format printat şi audio (în parteneriat cu 
Societatea Orbilor din Moldova).

La fel în cadrul alegerilor parlamentare din 
30 noiembrie 2014 CEC și-a continuat eforturile 
în vederea promovării incluziunii persoanelor cu  
dizabilități în procesul electoral. La 24 noiembrie 
2014 a fost aprobată Instrucţiunea privind testa-
rea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şa-
blon pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere în 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Astfel, în baza demersului înaintat de Alianţa 
Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi 
Instruire din Republica Moldova, Asociaţia ob-
ștească „Motivaţie” din Moldova, Asociaţia Surzi-
lor din Republica Moldova şi Centrul de Asistenţă 
Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi, CEC a 
decis testarea votului direct şi secret prin utiliza-
rea plicului-şablon în 57 secţii de votare din ţară 
şi una din străinătate (România). La alegerile lo-
cale generale din iunie 2015 proiectul a fost ex-
tins, plicurile-șablon fi ind repartizate în toate sec-
țiile de votare constituite.

În conlucrare cu autoritățile publice locale și 
în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu pri-
vire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare, 
aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale nr. 2625 din 12 august 2014, secţiile de vota-
re au fost dotate cu cabine pentru vot secret pen-
tru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Pentru 
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a facilita accesul acestora în secţie, la intrarea în 
localurile unor secţii de votare au fost amenajate 
rampe speciale. În acest fel a fost facilitat accesul 
nu doar pentru persoanele cu dizabilităţi motorii, 
dar şi pentru persoanele în etate şi părinţii cu co-
pii în cărucioare.

Totodată, CEC a recomandat dotarea ca-
binelor de vot cu surse suplimentare de lumină 
în secţiile de votare unde în listele electorale de 
bază au fost incluse persoane cu defi cienţe de 
vedere.

În cadrul alegerilor locale generale din iunie 
2015 Comisia Electorală Centrală a aprobat și a 
distribuit organelor electorale inferioare chestio-
narul de evaluare a gradului de accesibilitate a 
procesului electoral pentru persoanele cu diza-
bilități la alegerile locale generale din 14 iunie 
2015. Chestionarul conținea întrebări privind par-
ticiparea la vot a persoanelor cu dizabilități, acce-
sibilitatea în secția de votare și o rubrică pentru 
observații pe marginea desfășurării procesului de 
vot.

La fel pentru alegerile locale generale din 
2015 a fost elaborat și tipărit în 50 de exemplare 
Ghidul alegătorului în limbajul Braille. A fost rea-
lizată și versiunea audio a acestui ghid, precum 
și un poster care ilustrează procedura de votare. 
Toate aceste materiale informative au fost expe-
diate, prin intermediul poștei, tuturor organizați-
ilor teritoriale ale Societății orbilor din Moldova. 

În scrutinul parlamentar din noiembrie 2014, 
Comisia Electorală Centrală a acreditat 31 de 
observatori naționali din partea Asociației ”Mo-
tivație” din Moldova, dintre care 16 observatori 
au fost persoane cu dizabilități locomotorii, 2 
– cu dizabilități auditive. Pentru ziua alegerilor 
și ziua imediat următoare a zilei alegerilor, Co-
misia Electorală Centrală a angajat 2 translatori 
mimico-gestuali care au asigurat traducerea si-
multană a ședințelor CEC. De asemenea, CEC 
a expediat un demers instituțiilor mass-media 
audiovizuale prin care le-a îndemnat să invite 
translatori mimico-gestuali pentru emisiunile cu 
tematică electorală.

Legislaţia naţională obligă autorităţile publice 
să asigure adaptarea infrastructurii fi zice la ne-
cesităţile persoanelor cu dizabilităţi. În prezent 
există puţine instituţii publice (în incinta cărora de 
obicei sînt deschise secţiile de votare) adaptate 
la necesităţile acestor persoane. După cum am 
menționat mai sus, în conformitate cu art. 29 alin. 
(2) din Codul electoral, sediile secţiilor de votare 
trebuie să fi e amenajate astfel încît să faciliteze 
accesul în ele al persoanelor cu dizabilităţi. La 
alegerile locale generale din 5 iunie 2011, Co-
misia Electorală Centrală a emis o circulară la 

adresa autorităţilor administraţiei publice loca-
le şi organelor electorale în care s-a solicitat să 
fi e întreprinse toate măsurile necesare pentru 
asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi 
motorii de a exercita în mod liber dreptul lor con-
stituţional (în cadrul cabinei de votare şi nu prin 
intermediul urnei mobile), inclusiv prin acordarea 
ajutorului fi zic, după caz ridicarea  cărucioarelor 
pe treptele scărilor.51 

În cadrul proiectului menționat mai sus, aso-
ciația „Motivație” din Moldova a elaborat în anul 
2015 o Hartă a accesibilității, care conține infor-
mații despre clădirile accesibile și neaccesibile 
din Republica Moldova.52 

6.2. Rezultatele chestionarelor de evaluare 
a nivelului de accesibilitate și dotare cu echi-
pament logistic a secțiilor de votare

În scopul perfecționării continue a proceduri-
lor electorale și evaluării condițiilor de participare 
la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități, 
a fost aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3477 din 
9 iunie 2015 și transmis birourilor electorale un 
chestionar pe care președinții acestor birouri ur-
mau să îl completeze. Chestionarele completa-
te au constituit sursa de date pentru evaluarea 
situației privind nivelul de amenajare și dotare a 
secțiilor de votare în sensul accesului fi zic și faci-
litării exercitării dreptului la vot a persoanelor cu 
dizabilități. Rezultatele chestionarelor constituie 
de asemenea o sursă de date statistice cu privire 
la numărul persoanelor cu dizabilități care au par-
ticipat la vot, segregate pe aspect de dizabilitate 
(vizuală, auditivă, locomotoare și altele). 

Chestionarul de evaluare a nivelului de acce-
sibilitate și dotare cu echipament logistic a secți-
ilor de votare a fost expediat autorităților publice 
locale pentru completare. Chestionarul s-a adre-
sat primarilor (primăriilor) orașelor (municipiilor), 
satelor (comunelor), pretorilor sectoarelor muni-
cipiului Chișinău și a fost transmis unui număr de 
898 de primării, în scopul evaluării nivelului de 
dotare și gradului de accesibilitate a celor 1977 
de secții de votare constituite la alegerile locale 
generale din 2015. Respondenții urmau să apre-
cieze cît de satisfăcătoare erau amenajate și 
dotate sediile secțiilor de votare, cîți alegători cu 
dizabilități locomotorii și cîți cu dizabilități de ve-
dere au fost arondați la fi ecare secție de votare. 

Rezultatele analizei chestionarelor recepți-
onate sunt refl ectate în diagramele, grafi cele și 
tabelele de mai jos:
51 http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Ra-
port-initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-pri-
vind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf
52 http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
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1. Amplasarea sediului secției de votare asigura accesul liber și nestingherit al
persoanelor cu nevoi speciale?

2. Erau scări la întrarea în sediul secției de votare?

3. Întrarea în localul secției de votare avea amenajată o rampă de acces?

4. Ușile prin care se întra în sediu și în interiorul sediului secției de votare
aveau o lățime de cei puțin 90 de centimetri?

Da   1122   63,9%
Nu   634     36,1%

Da   1447   82,4%
Nu   309     17,6%

Da   549     31,3%
Nu   1207   68,7%

Da    1683   63,8%
Nu    73       4,2%
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5. Sediul secției de votare se afl a la parter (primul etaj al clădirii)?
Da   1682   95,8%
Nu   74       4,2%

5.1 Etajul la care se afl a încăperea secției de votare

6. În localul secției de votare era posibilă deplasarea liberă a persoanelor cu
nevoi speciale, fără a se incomoda din cauza mobilierului, cabinetelor și urnelor
de vot?

1    17    25,4%
2    50    74,6%
3     0       0%

Da   1604     91,3%
Nu   152       8,7%
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7. La secția de votare au fost arondați alegători cu dizabilități?

Da    705      40,1%
Nu    1051    59,9%

7.1.  Alegători cu dizabilități locomotorii
1    164      38,2%
2     88       20,5%
3     50       11,7%
4     31        7,2%
5     25        5,8%
6    13        3%
7     11        2,6%
8      6          1,4%
9      1          0,2%
10   11       2,6%
11    4        0,9%
12    5        1,2%
13    2        0,5%
14    1        0,2%
15    4        0,9%
17    1        0,2%
18    1        0,2%
20    2        0,5%
25    1        0,2%
27    1        0,2%
30    4        0,9%
66    1        0,2%
130   1        0,2%
73    1        0,2%

Notă la p. 7.1:  Primul rînd de cifre refl ectată nr. alegătorilor cu dizabilități locomotorii per secții de votare 
                                Rîndul doi de cifre refl ectă numărul total de secții de votare 
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Notă la p. 7.2:  Primul rînd de cifre refl ectată nr. alegătorilor cu dizabilități de vedere per secții de votare 
                                Rîndul doi de cifre refl ectă numărul total de secții de votare 

7.2. Alegători cu dizabilității de vedere

Da    1564      89,1%
Nu    192        10,9%

1    148    30,8%
2     119     24,7%
3     68     14,1%
4     32      6,7%
5     32      6,7%
6    15     3,1%
7     16      3,3%
8      7        1,5%
9       4          0,8%
10    11       2,3%
11    3       0,6%
12   5       1%
13    1       0,2%
14   5       1%
15    4        0,8%
18    2        0,4%
20    2        0,4%
21    1        0,2%
23    1        0,2%
25    1        0,2%
26    2        0,4%
40    2         0,4%

8. Iluminarea secției de votare a fost sufi cientă pentru persoanele cu 
dizabilități de vedere?
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    9. Considerați utile și necesare: ț ș
9.1. Plicurile-șablon pentru persoane cu dizabilități de vedere?

Da    1218      69,4%
Nu     538       30,6%

9.2. Lămpile de iluminare suplimentară?

9.3. Lupele destinate persoanelor cu dizabilități de vedere?

Da    1135      64,6%
Nu     621       35,4%

Da    1123      64%
Nu     633       36%

 10. Echipamentele în dotare: 

 10.1. Cabine pentru vot secret

Da    1723      98,1%

Nu      33        1,9%
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10.2. Cabine pentru vot secret pentru persoane cu dizabilități

10.3. Urne de vot staționare (80 litri)

10.4. Urne de vot staționare (45 litri)

Da    1442      82,1%
Nu    314        17,9%

Da    1561     88,9%
Nu    195       11,1%

Da    1181      67,3%
Nu    575        32,7%

10.5. Urne de vot mobile (27 litri)

Da    1640      93,4%
Nu    116        6,6%
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11. Echipament necesar:p
11.1. Cabine pentru vot secret

1    160      43,4%
2     86       23,3%
3     63       17,1%
4     30        8,1%
5     30        8,1%

11.2. Cabine pentru vot secret pentru persoane cu dizabilități

11.3. Urne de vot staționare (80 litri)

1    268      91,2%
2     24       8,2%
3      1        0,3%
4      1        0,3%
5     0         0%

1    166      54,6%
2     74       24,3%
3    26       8,6%
4    19        6,3%
5    19        6,3%
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11.4. Urne de vot staționare (45 litri)
1    123    65,4%
2     51      27%
3     10      5,3%
4      3        1,6%
5      1        0,5%

11.5. Urne de vot mobile (27 litri)
1    249    78,5%
2     64     20,2%
3      2       0,6%
4      2       0,6%
5      0        0%

Notă la pct. 11.1 -11.5: Primul rînd de cifre refl ectată echipamentului logistic standardizat din secția de votare 
conform poziției din chestionar. Rîndul doi de cifre refl ectă numărul total de secții de votare care au dispus de 
acest echipament standardizat. 

  12. Durabilitatea echipamentului: 

Cabine pentru vot secret? (Cum apreciați nivelul de durabilitate a echipamentului
logistic standardizat?)
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Cabine pentru vot secret pentru persoane cu dizabilități? (Cum apreciați nivelul 
de durabilitate a echipamentului logistic standardizat?)

Urne de vot staționare (80 litri / 45 litri)? (Cum apreciați nivelul de durabilitate a 
echipamentului logistic standardizat?)

Urne de vot mobile (27 litri)? (Cum apreciați nivelul de durebilitate a echipamentului
logistic standardizat?)
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13. Mijloacele tehnico - materiale de care a dispus secția de votare:j pp țț
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14. Conexiune la internet:
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