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Ghidul de față se adresează cetățenilor Republicii Moldova și este dedicat 
alegerilor prezidențiale ce vor avea loc la 30 octombrie 2016. Informațiile cu-
prinse în prezentul Ghid oferă o imagine de ansamblu asupra procesului elector-
al în general, defi nește principalele noțiuni ce țin de acest proces, dar și prezintă 
detalii despre funcția de Președinte al Republicii Moldova și specifi cul alegerilor 
pentru această funcție.

După o pauză de mai bine de 15 ani, președintele țării va fi  ales prin vot direct 
de către cetățeni, și nu de Parlament. Posibilitatea organizării alegerilor reiese 
din Hotărîrea din 4 martie 2016 a Curții Constituționale, prin care modifi cările 
art.78 din Constituția Republicii Moldova din 5 iulie 2000 sînt declarate necon-
stituționale și astfel prevederile constituționale au revenit la redacția anterioară 
modifi cărilor. 

Existența unor alegători conștienți și bine informați reprezintă o condiție im-
portantă ca alegerile să fi e libere și corecte. Ne-am străduit ca acest Ghid să dea 
răspuns la toate întrebările legate de organizarea și desfășurarea acestui tip de 
alegeri, să lămurească drepturile electorale, modul în care se votează la aceste 
alegeri.    

INTRODUCERE
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Președintele Republicii Moldova este 
șeful statului ce reprezintă țara pe plan 
internațional și asigură garanția de su-
veranitate, independență națională, 
unitate și integritate teritorială a țării.

Din anul 2000 pînă în 2016 Președin-
tele Republicii Moldova era ales de Par-
lament prin vot secret. Între anii 1991-
2000 și din anul 2016, președintele țării 
este ales prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat, întreg teritoriul ţării constituind o circumscripţie elec-
torală.

Mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la 
data depunerii jurămîntului. Mandatul Președintelui Republicii Moldova poate 
fi  prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova 
decît pentru cel mult două mandate consecutive.

Calitatea de Președinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea 
oricărei alte funcții retribuite. Șeful statului se bucură de imunitate și nu poate fi  
tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 

Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Președintelui Republicii Mol-
dova, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul deputaților aleși, în cazul în care 
săvîrşeşte o infracțiune, iar competența de judecată aparține Curții Supreme de 
Justiție, în condițiile legii. Președintele este demis de drept la data rămînerii de-
fi nitive a sentinței de condamnare.

1. PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

CAPITOLUL I
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Pentru alegerea președintelui țării se aplică sistemul electoral majoritar. Astfel, 
în cazul în care nici unul dintre candidați la funcția de președinte nu a întrunit 
cel puțin jumătate din voturile valabil exprimate, se organizează al doilea tur de 
scrutin pentru primii doi candidați, stabiliți în ordinea descreșterii numărului de 
voturi obținute în primul tur de scrutin.

Alegerile prezidențiale se consideră valabile dacă la scrutin au participat nu mai 
puțin de 1/3 din numărul de alegători înscriși în listele electorale. La al doilea 
tur de scrutin se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de 
voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.

Vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova intervine în caz de:
- expirare a mandatului;
- demisie; 
- demitere; 
- imposibilitate defi nitivă a exercitării atribuţiilor;
- deces.

Cererea de demisie a Președintelui Republicii Moldova este prezentată Parla-
mentului, care se pronunță asupra ei.

Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către șeful statului 
este confi rmată de Curtea Constituțională în termen de 30 de zile de la sesizare. 
În termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte 
al Republicii Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru 
un nou Președinte.

Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă 
Președintele este demis, ori dacă se afl ă în imposibilitate temporară de a-şi exer-
cita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului 
sau de Primul-ministru.

2. CUM SE ALEGE PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA?
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convoacă Parlamentul în cel mult 30 de zile de la alegeri;
are dreptul la inițiativă legislativă;
poate lua parte la lucrările Parlamentului și adresează Parlamentului me-
saje cu privire la principalele probleme ale națiunii;
promulgă legile;
dizolvă Parlamentul, în condițiile legii;
după consultarea fracțiunilor parlamentare, desemnează un candidat 
pentru funcția de Prim-ministru, iar, în baza votului de încredere al Par-
lamentului, numește Guvernul;
poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în 
numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit 
de lege, spre ratifi care Parlamentului; 
la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplo-
matici ai Republicii Moldova și aprobă înfi ințarea, desfi ințarea sau schim-
barea rangului misiunilor diplomatice;  
primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților dip-
lomatici ai altor state în Republica Moldova;
este comandantul suprem al forțelor armate. El poate declara, cu aprobar-
ea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală; 
în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, ia măsuri pentru 
respingerea agresiunii, declară stare de război și le aduce, neîntîrziat, la 
cunoștința Parlamentului;
numește în funcție judecătorii instanțelor judecătorești, la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii;
conferă decorații și titluri de onoare;
acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil po-
litic;
numește în funcții publice în condițiile prevăzute de lege; 
acordă grațiere individuală;
poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra prob-
lemelor de interes național;
acordă ranguri diplomatice;
conferă grade superioare de clasifi care lucrătorilor din procuratură, ju-
decătorii și altor categorii de funcționari în condițiile legii;
suspendă actele Guvernului, ce contravin legislației, pînă la adoptarea 

Atribuțiile Președintelui Republicii Moldova sînt:

3. CE ATRIBUȚII ARE PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA?

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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hotărîrii defi nitive a Curții Constituționale;
exercită și alte atribuții stabilite prin lege.

CAPITOLUL II

Alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova se vor desfășura 
cu cel puțin 30 de zile și cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului 
președintelui în funcție. Data alegerilor prezidențiale se stabilește de către 
Parlament cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.

Circumscripția electorală este o unitate electorală administrativă în care se orga-
nizează și se desfășoară alegeri. Circumscripțiile electorale corespund hotarelor 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea ale Republicii Moldova 
(raioane), unității teritoriale autonome Găgăuzia, municipiilor Chișinău și Bălți.

1. CUM SE STABILEȘTE DATA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE?

2. CE ESTE O CIRCUMSCRIPȚIE ELECTORALĂ?

3. CINE SÎNT PINCIPALII ACTORI ÎN CADRUL ALEGERILOR 
PREZIDENȚIALE?

alegătorii – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot;
grupurile de inițiativă – grupuri de cetățeni cu drept de vot și înregistrate 
în condițiile Codului electoral de către CEC pentru colectarea semnă-
turilor în susținerea unui candidat la funcția de Președinte al Republicii 
Moldova;
concurenţii electorali – candidaţii pentru funcția de Președinte al Repub-
licii Moldova, înregistrați de CEC;
organele electorale – Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de 
circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare;

✔

✔

✔

✔

✔
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Dreptul de a alege îl au cetăţenii Repub-
licii Moldova care au împlinit, inclusiv 
în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu 
excepţia celor privați de acest drept în 
modul stabilit de lege.

Poate fi  ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care 
are 40 de ani împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii 
Moldova nu mai puțin de 10 ani și posedă limba de stat. 

4. CINE ARE DREPT DE VOT?

6. CINE POATE CANDIDA LA FUNCŢIA 
DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA?

5. CINE NU ARE DREPT DE VOT?

Nu au drept de vot persoanele:
          care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîrsta de 18
          ani;
          care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre defi nitivă a instanţei de 
          judecată.

observatorii – persoane care monitorizează procesul electoral fără a se 
implica, reprezintă instituţii  abilitate şi sînt acreditați de organul electoral 
corespunzător;
reprezentanții concurenților electorali – persoane cu drept de vot, ce 
reprezintă interesele concurentului electoral în organele electorale şi în 
alte organe implicate în procesul electoral;
persoanele de încredere ale concurenților electorali – persoane cu drept 
de vot ce au dreptul să facă agitaţie electorală în favoarea concurentului 
electoral care i-a desemnat. 

✘

✘

✔

✔

✔
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Desemnarea candidaților la funcția 
de Președinte al Republicii Moldova se 
face începînd cu 60 de zile înainte de 
data alegerilor  pentru funcția respec-
tivă  și terminînd cu 30 de zile înainte 
de ziua alegerilor. 

Pentru a fi  înregistrați de CEC, toți 
candidații la funcția de Președinte al 
Republicii Moldova depun liste de sub-
scripție, care conțin semnăturile a cel puțin 15 000 și nu mai mult de 25 000 de 
alegători din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea ale Republicii Moldova.

Un program electoral este documentul prin care concurentul electoral îşi expune 
viziunea asupra modului de soluţionare a celor mai stringente probleme ale so-
cietăţii/comunităţii.

Pentru a putea monitoriza alegerile, 
persoana trebuie să fi e acreditată în 
calitate de observator. 

Observatorii sînt: 

7. CE ESTE UN PROGRAM ELECTORAL?

8. CUM POATE FI MONITORIZAT PROCESUL ELECTORAL?

naţionali – cetăţeni ai RM, 
reprezentanţi ai asociaţiilor 
obşteşti, acreditaţi de Comisia 
Electorală Centrală sau consi-
liile electorale de circumscripţie 
și reprezentanți ai concurenților 
electorali acreditați de către 

☛
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consiliile electorale de circumscripție;
internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guver-
nelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, 
precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi doar de 
Comisia Electorală Centrală.

1. Comisia Electorală Centrală 
Comisia Electorală Centrală este un 
organ de stat independent, înfi ințat 
pentru realizarea politicii electorale          
în scopul unei bune desfășurări a 
alegerilor, pentru supravegherea și 
controlul respectării prevederilor 
legale privind fi nanțarea partide-
lor politice și a campaniei electorale. 
Comisia este constituită din 9 mem-
bri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 
8 membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării pro-
porţionale a majorităţii şi a opoziţiei. Comisia este asistată de un aparat de lucru.

2. Consiliile electorale de circumscripție 
Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, Comisia Electorală 
Centrală constituie consilii electorale de circumscripție de nivelul al doilea (cu 
cel puţin 50 de zile înainte de alegeri). Consiliile electorale se constituie la nivel 
de raion/municipiu și au în componenţa lor 7-11 membri. 

3. Birourile electorale ale secțiilor de votare 
Birourile electorale ale secțiilor de votare sînt organe electorale constituite de 
către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua 
alegerilor, din 5-11 membri. 

1. CINE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ ALEGERILE PENTRU 
FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA? 

CAPITOLUL III

☛
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Notă!
Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activează tempo-
rar, de la constituirea şi pînă la dizolvarea organului electoral din care 
aceștia fac parte. De regulă, consiliile electorale de circumscripţie și biro-
urile electorale ale secţiilor de votare încetează să mai activeze de îndată 
ce acestea au prezentat documentele/materialele respective la Comisia 
Electorală Centrală.

2. CUM VERIFICAȚI DACĂ AȚI FOST INCLUS 
ÎN LISTA ELECTORALĂ?

Listă electorală - listă ce cuprinde toţi 
cetăţenii cu drept de vot care domicili-
ază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei 
secţii de votare. Alegătorul poate fi  în-
scris numai într-o singură listă elector-
ală şi la o singură secţie de votare.

Începînd cu  10 octombrie și pînă pe 
29 octombrie inclusiv, puteți să verifi -
cați, la secția de votare, corectitudinea 
datelor dvs. înscrise în lista elector-
ală. Aveți dreptul să solicitați includerea/excluderea dvs., corectarea altor erori 
comise la înscrierea datelor despre dvs. sau despre alţi alegători. Pentru efectu-
area oricăror modifi cări, este necesară prezentarea actului de identitate şi/sau a 
altor documente doveditoare.

Lista electorală este un document public. Însă aceasta nu înseamnă că oricine 
poate face modifi cări în listă sau poate multiplica lista. Dacă un alegător nu poate 
merge la biroul electoral să verifi ce personal datele înscrise în listă, un mem-
bru al familiei o poate face în numele lui. Ruda prezintă un act de identitate şi 
menţionează că doreşte să verifi ce numele unui membru de familie. Modifi cările 
în lista electorală se efectuează în baza actelor de identitate sau a certifi catelor 
ofi ciale.  
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Notă!  
Dacă vă prezentați la secția de 
votare, însă constatați că ați fost 
omis din lista electorală de bază, 
faceți dovada cu actul de identitate 
că domiciliați în raza teritorială a 
secției de votare respective.

4. CÎND PUTEȚI VOTA?

3. UNDE PUTEȚI VOTA?

Votarea este stabilită pentru 30 octombrie 2016 și se desfășoară între orele 7.00 
și 21.00.

Dacă vă afl ați în încăperea secției de votare după ora 21.00, aveți dreptul să vă 
exercitați votul. 

Votarea se face la secția de votare la care sînteți arondat.

Accesați site-ul www.voteaza.md la rubrica “Lista secțiilor de votare”. Faceți 
click pe raionul în care urmează să vă exercitați votul, va apărea lista cu adresele 
secțiilor de votare. Totodată, puteți accesa pagina ofi cială a Comisiei  Electorale 
(www.cec.md), la rubrica “Verifi că-te în RSA”, sau pe pagina www.verifi ca.cec.
md, la rubrica “Afl ă unde să votezi”, selectați adresa de domiciliu și veți vedea 
secția de votare asociată adresei. 

Care este secția dvs. de votare?
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buletinul de identitate al 
cetăţeanului Republicii Moldo-
va, cu fi şa de însoţire care con-
fi rmă domiciliul sau reşedinţa 
titularului pe teritoriul secţiei 
de votare;

buletinul de identitate provi-
zoriu, cu menţiunile privind 
cetăţenia Republicii Moldova, 
domiciliul titularului;

legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen;
livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care 
satisfac serviciul civil (de alternativă). 

6. CUM VOTAȚI DACĂ ÎN ZIUA ALEGERILOR NU VEȚI FI LA 
DOMICILIU/ REŞEDINŢĂ?

În cazul în care aveți şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei 
veți vota la secţia de votare ce corespunde reşedinţei. 

Domiciliul este permanent, reşedinţa e temporară (de ex., în perioada studiilor, 
studenţilor/elevilor li se acordă reşedinţă la cămin). Totodată, există şi excepţii 
de la regulă, care sînt aplicate doar pentru alegerile prezidențiale, parlamentare 
sau referendumul republican:

✔

✔

✔

✔

5. CU CE ACTE PUTEȚI VOTA?

Puteți vota în baza următoarelor acte:
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1. Cu cel tîrziu 30 de zile înainte 
de ziua alegerilor, veți depune 
personal o declaraţie a locului de 
şedere (fără a face dovada adresei 
de şedere) la primărie/pretură din 
localitatea în care doriți să votați.
Cetățeanul depune declaraţia per-
sonal și se legitimează cu act de 
identitate în original şi în copie.

Soluţii

2. Veți depune personal o cerere la 
biroul electoral al secției de votare 
corespunzător domiciliului dvs., 
începînd cu 22 de zile înainte de și 
pînă în ziua alegerilor. 
Biroul vă va elibera un certifi cat 
pentru drept de vot, în baza căruia 
veți putea vota la orice secţie de 
votare de pe teritoriul RM.

Cetăţenii RM, care în ziua alegeril-
or se vor afl a peste hotarele ţării, 
pot vota, în baza paşaportului 
cetățeanului Republicii Moldova, 
la orice secţie de votare deschisă 
în afara ţării, indiferent de statutul 
afl ării lor pe teritoriul statului re-
spectiv.

În ziua alegerilor vă veți afl a într-o 
altă localitate din Republica Moldo-
va decît cea în care aveți domiciliul 
sau reşedinţa, cum puteți vota?
   

Situaţii

În ziua alegerilor vă veți afl a peste 
hotarele ţării, cum votați?



16

8. CARE ESTE PROCEDURA DE VOT?

Pasul 1. Prezentați operatorului actul 
de identitate. Operatorul va verifi ca 
în Sistemul Informațional Automatizat 
de Stat ”Alegeri” (SIASA) cu ajutorul 
modulului ”Prezența la vot” dacă sînteți 
arondat anume la secția de votare respec-
tivă și nu ați mai votat la o altă secție în 
cadrul acestor alegeri.

Pasul 2. Prezentați membrului birou-
lui electoral al secţiei de votare  actul de 
identitate.

Pasul 3. Semnați în lista electorală 
în dreptul numelui dvs. și primiți de la 
membrul biroului electoral al secției de 
votare buletinul de vot.

ATENŢIE! 

Spre deosebire de declaraţia locului de şedere, certifi catul pentru drept 
de vot vă va fi  eliberat doar pentru turul I al alegerilor prezidențiale. 
În cazul celui de-al II tur de scrutin, va trebui să repetaţi procedura.

7. CUM VOTAȚI DACĂ NU VĂ PUTEȚI DEPLASA 
LA SECŢIA DE VOTARE?

În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu puteți 
veni în localul de votare, aveți dreptul să vă exercitați votul cu ajutorul urnei 
mobile. 

Pentru aceasta, veți depune o cerere în scris, la biroul secției de votare, cu 2 
săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. 
În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi 
certifi cat medical. 
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Pasul 4. Intrați de unul singur în cabina pentru vot secret pentru a com-
pleta buletinul de vot.  Numai dacă, din motive temeinice, nu puteți vota 
singur, aveți dreptul să invitați în cabină un însoțitor ales de dvs., pentru a 
vă ajuta. Însoțitorul nu poate fi  membru al biroului electoral, observator sau 
reprezentant al concurentului electoral.

Pasul 5. Aplicați ştampila cu 
inscripţia ”Votat”  în interiorul 
cercului din patrulaterul în care este 
tipărit numele concurentului electoral 
pentru care vă dați votul. Cercurile din 
celelalte patrulatere trebuie să rămînă 
curate.

Nu stați prea mult în cabina de vot.

Pasul 6. Pliați buletinul de vot şi introduceți-l în urna de vot.  

ATENŢIE! 

Dacă ați completat greșit buletinul de vot, dar încă nu l-ați introdus în 
urnă, puteți solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou 
buletin de vot. Buletinul de vot greșit se va anula și se va face mențiune 
specială în lista electorală și în procesul-verbal cu privire la votare.

17

ATENŢIE! 

Prezența oricărei alte persoane în cabina de vot, cu excepția celei care 
votează, este interzisă. De asemenea, nu se admite votarea în locul altei 
persoane, chiar dacă aveți procură să-i reprezentați interesele.

Veți fi  înscris în lista electorală suplimentară:
- dacă ați fost omis din lista electorală de bază și faceți dovada cu actul de identi-
tate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective;
- dacă vă exercitați dreptul de vot cu ajutorul urnei mobile;
- dacă votați în baza certifi catului pentru drept de vot (certifi catul rămîne la bir-
oul electoral al secției de votare și se anexează la lista suplimentară);
- dacă nu aveți înregistrare la domiciliu sau la reședință.
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9. REGISTRUL DE STAT AL ALEGĂTORILOR ȘI SISTEMUL 
INFORMATIONAL AUTOMATIZAT DE STAT “ALEGERI”

10. DESPRE ILEGALITĂȚI

Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) este un sistem informaţional unic inte-
grat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în baza Registru-
lui de Stat al Populaţiei. RSA reprezintă un instrument sigur pentru a avea liste 
electorale corecte şi veridice.

Și la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 vor fi  utilizate liste electorale 
generate în baza RSA. 

Modulul „Prezența la vot” al Sistemului Informațional Automatizat de Stat 
„Alegeri” permite asistarea informaţională a pregătirii şi desfăşurării alegerilor, 
calcularea operativă în ziua alegerilor a ratei de participare la vot, prevenirea 
votului multiplu, obţinerea în aceeași zi a informaţiei prealabile privind rezul-
tatele votării după fi nalizarea procedurii de numărare a voturilor, prelucrarea şi 
analiza statistică a rezultatelor.

În cazul în care, prin violenţă, înşelăciune, ameninţare, substituire sau prin ori-
care alte mijloace, vă este împiedicată exercitarea liberă a drepturilor electorale, 
puteți depune o contestaţie la organul electoral cu respectarea ierarhiei sistemu-
lui acestor organe şi în instanţele de judecată. 

Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să fi e conştienţi de faptul că 
poartă răspundere juridică dacă vor comite contravenții. Constituie contravenții 
administrative următoarele acțiuni (art.47-53 din Codul contravențional): 

împiedicarea accesului în localul de votare;
folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau 
a fondurilor nedeclarate public;
distrugerea, deteriorarea intenţionată, prin orice mod, a listei electorale sau 
a afi şului electoral;
scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru 
votare;
afi şarea materialului de agitaţie electorală în alt loc decît cel stabilit;
continuarea agitaţiei electorale în ultima zi dinaintea alegerilor sau în ziua 
votării.

-
-

-

-

-
-
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Pentru încălcări grave ale legislaţiei electorale se aplică pedeapsa penală. Acţiu-
nile enumerate mai jos în tabel sînt considerate infracţiuni penale (art.181-182 
din Codul penal):

Împiedicarea prin 
orice mijloace a 
exercitării libere a 
dreptului electoral 
sau împiedicarea 
activității organ-
elor electorale.

Coruperea 
alegătorilor.

- Săvîrșită prin blocarea sau 
atacarea localurilor secţiilor de 
votare prin orice mijloc şi în 
orice formă;
- săvîrșită prin sustragerea ur-
nelor de vot sau a documen-
telor electorale;
- săvîrșită cu periclitarea vieţii 
persoanei;
- însoţită de vătămarea gravă 
a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii;
- soldată cu alte urmări grave.

Oferirea sau darea de bani, 
bunuri, servicii ori de alte fo-
loase în scopul determină-
rii alegătorului să îşi exercite 
drepturile sale electorale în-
tr-un anumit mod în cadrul 
alegerilor.

Cu amendă sau  
muncă neremu-
nerată în folosul 
comunităţii, sau 
cu închisoare de 
pînă la 3 ani.

Cu amendă sau cu 
închisoare de la 
un an la 5 ani.

Infracțiunea 
electorală

Detalii Se pedepsește

În cazul persoa-
nei juridice: cu 
amendă și inter-
zicerea exercitării 
unor drepturi sau 
lichidarea persoa-
nei juridice.

*Nu intră în categoria bunurilor 
materialele și obiectele cu 
valoare simbolică inscripțion-
ate cu însemnele unei formați-
uni politice.
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Falsifi carea rezul-
tatelor votării.

Votarea unei persoane: 
- fără a avea acest drept;
- de două sau mai multe ori; 
- prin introducerea în urnă 
a mai multor buletine de vot 
decît are dreptul;
- prin utilizarea unui act de 
identitate fals sau a unui bule-
tin de vot fals.

Falsifi carea, prin orice 
mijloace, a rezultatelor votării.

Cu amendă sau 
cu muncă nere-
munerată, sau cu 
închisoare de pînă 
la 3 ani.

Cu amendă sau cu 
muncă neremu-
nerată în folosul 
comunităţii, sau 
cu închisoare de 
pînă la 2 ani.

11. DE CE SĂ VOTAŢI?

Implică responsabilitate. Trebuie să fi m responsabili, să fi m activi şi să 
înţelegem că neparticiparea la alegeri cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de 
la conducere” înseamnă, de fapt, a ne pedepsi pe noi înşine.
Datorie morală şi civică. Votul este modalitatea prin care se poate schim-
ba viitorul.
Fiecare vot contează. Fiecare vot „pro” sau „contra” are un efect mai 
puţin negativ decît o banală şi nejustifi cată abţinere.  

☛

☛

☛
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12. CE POATE FACE UN VOT DIFERENȚĂ?

Cu un singur vot diferenţă:

în 1800 Th omas Jeff erson a fost ales preşedinte al SUA;
în 1867 Senatul SUA a ratifi cat tratatul de cumpărare de la Imperi-
ul Rus a teritoriului Alaska, care a devenit în 1958, unul dintre cele 
mai mari state ale SUA;
în 2015 a fost ales primarul com. Albota de Sus, raionul Taraclia şi 
primarul com. Logoft eni, raionul Fălești.

✔

✔

✔
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