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INTRODUCERE

Alegătorii conştienți şi bine informați reprezintă una din principalele 
condiții pentru garantarea desfăşurării unor alegeri libere şi corecte. Este 
important ca un alegător să-şi cunoască drepturile sale electorale, aceasta 
ajutîndu-l să ia decizii corecte, pentru că alegerea de azi influențează re-
zultatul de mîine. 

Ghidul de față oferă tuturor alegătorilor din țară o imagine comple-
tă asupra procesului electoral. Acesta vine cu informații utile în ajutorul 
alegătorilor, în care acesta va găsi răspunsuri concrete la multe întrebări 
ce țin de dreptul de vot, procedura de votare, modalități de votare şi alte 
subiecte relevante. 

Lucrarea de față este elaborată în conlucrare cu Centrul de Instruire 
Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală.
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CAPITOLUL I

1. CE ESTE PARLAMENTUL 
REPUBLICII MOLDOVA?

Forma de guvernămînt a statului nostru este republică parlamentară. 

Parlamentul Republicii Moldova este organul reprezentativ suprem al 
poporului şi este unica autoritate a statului care adoptă legi. 

Parlamentul este ales de către cetățenii Republicii Moldova o dată la 
4 ani prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Cu toate 
acestea, alegerile parlamentare pot avea loc mai devreme de 4 ani, în cazul 
dizolvării Parlamentului, sau activitatea Parlamentului ar putea fi prelun-
gită, prin lege organică, în caz de război sau situații excepționale.

Parlamentul poate fi dizolvat înainte de termen:

a. în cazul imposibilităţii formării Guvernului (în termen de 45 de 
zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin 
două solicitări de învestitură) sau al blocării procedurii de adop-
tare a legilor timp de 3 luni;

b. dacă nu reuşeşte să aleagă Preşedintele Republicii Moldova.
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2. CÎȚI DEPUTAȚI ARE PARLAMENTUL?

Parlamentul Republicii Moldo-
va este unicameral şi este compus din 
101 deputați. 

Deputaţii sînt în serviciul poporu-
lui. Calitatea de deputat este incompa-
tibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii 
retribuite, cu excepţia activităţii didac-
tice şi ştiinţifice.

3. CE FUNCȚII ARE PARLAMENTUL?

Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an: 

- sesiunea de primăvară, care începe în luna februarie şi nu poate de-
păşi sfîrşitul lunii iulie; 

- sesiunea de toamnă − începe în luna septembrie şi nu poate depăşi 
sfîrşitul lunii decembrie. 

Parlamentul are următoarele atribuții principale:

ü	adoptă legi, hotărîri şi moțiuni; 

ü	declară referendumuri;
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ü	exercită controlul parlamentar asupra puterii executive – oricînd 
consideră necesar, deputații pot solicita informații de la membrii 
Guvernului cu privire la orice aspect ce ține de activitatea Guver-
nului;

ü	aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui;

ü	inițiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la in-
teresele societăţii - deputații pot să solicite informații ce țin de 
securitatea statului sau oricare alte probleme similare; 

ü	suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale – de 
exemplu: Parlamentul poate dizolva consiliul local dacă a adoptat 
în mod repetat o decizie, iar aceasta este anulată de instanța de 
judecată pe motiv că se încalcă grav prevederile Constituției;

ü	îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Cele mai importante probleme ale societății şi ale statului sînt supuse 
referendumului.
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4. DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, în care suvera-
nitatea naţională aparţine poporului, care o exercită în mod direct şi prin 
organele sale reprezentative. 

La alegerile parlamentare au dreptul să participe toți cetățenii cu drept 
de vot.  

Alegerile parlamentare se desfăşoară în baza sistemului electoral 
proporțional, întreg teritoriul ţării constituind o circumscripţie electorală 
în care se aleg cei 101 deputaţi.

Distribuirea mandatelor se face prin sistemul proporțional pe bază de 
liste, toate raioanele țării constituind o singură circumscripție electorală, 
în care pragul electoral este de 6 % pentru listele de partid şi de 2 % - pen-
tru candidații independenți. 

Rezultatele alegerilor parlamentare sînt confirmate de Curtea Consti-
tuţională a Republicii Moldova.

Primele alegeri democratice (după declararea independenței) în Repu-
blica Moldova au avut loc pe 27 februarie 1994.
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CAPITOLUL II

1. CE SÎNT ALEGERILE?

Alegerile reprezintă actul de transmitere a puterii de la cetățean la repre-
zentanţii săi. 

În funcţie de organul ales, deosebim următoarele tipuri de alegeri:
Ø	alegeri parlamentare – scrutinul prin intermediul căruia sînt 

aleşi reprezentanţii poporului în organul legislativ suprem al ţării;
Ø	alegeri locale – scrutinul prin intermediul căruia sînt create au-

torităţile publice locale. În cazul Republicii Moldova, prin acest 
tip de alegeri sînt aleşi primarii oraşelor (municipiilor), satelor 
(comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (muni-
cipale) şi săteşti (comunale);

Ø	alegeri prezidenţiale – Preşedintele Republicii Moldova este ales 
de Parlament prin vot secret, cu votul a 2/3 din cei 101 deputaţi.

2. CUM SE STABILEȘTE DATA  
ALEGERILOR PARLAMENTARE?

Data alegerilor parlamentare se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului 
cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. 

În 2014 alegerile parlamentare sînt stabilite pentru 30 noiembrie. 
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3. CE ESTE O CIRCUMSCRIPȚIE  
ELECTORALĂ? 

Circumscripția electorală este o unitate electorală administrativă în 
care se organizează şi se desfăşoară alegeri. Circumscripțiile electorale co-
respund hotarelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea 
ale Republicii Moldova (raioane), unității teritoriale autonome Găgăuzia, 
municipiilor Chişinău şi Bălți.

4. CINE SÎNT PINCIPALII ACTORI 
AI PROCESULUI ELECTORAL?

Ø	alegător – cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot;
Ø	organ electoral – instituţie de stat care organizează desfăşurarea 

alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei publice lo-
cale, precum şi desfăşurarea referendumurilor;

Ø	observator – persoană care monitorizează procesul electoral fără 
a se implica, reprezintă o instituţie abilitată şi este acreditată de 
organul electoral corespunzător;

Ø	concurenţi electorali - candidaţii1 independenţi, partidele, alte or-
ganizaţii social-politice, blocurile electorale care înaintează liste 
de candidaţi şi sînt înregistraţi de către organele electorale cores-
punzătoare;

Ø	reprezentant – persoană cu drept de vot, ce reprezintă interesele 
concurentului electoral în organele electorale şi în alte organe im-
plicate în procesul electoral;

Ø	persoană de încredere – persoană cu drept de vot ce are dreptul 
să facă agitaţie electorală în favoarea concurentului electoral care 
l-a desemnat. 

1 Candidatul reprezintă persoana cu drept de vot care candidează 
pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile, independent sau din partea 
partidelor, a altor organizaţii social-politice, a blocurilor electorale.
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5. CINE ARE DREPT DE VOT?

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

6. CINE NU ARE DREPT DE VOT?

Nu au drept de vot persoanele:

Ø	care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîr-
sta de 18 ani;

Ø	care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definitivă a instan-
ţei de judecată.
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7. CINE POATE CANDIDA LA FUNCŢIA DE 
DEPUTAT?

Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele:
ü	cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta 

de 18 ani; 
ü	deţin cetăţenia Republicii Moldova; 
ü	au domiciliul în ţară; 
ü	întrunesc condiţiile prevăzute de Codul electoral.

Nu pot fi aleşi:
Ø	militarii cu serviciul în termen;
Ø	persoanele care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre definiti-

vă a instanţei de judecată. Despre existenţa unor astfel de cazuri, 
Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea 
Registrului de stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală;

Ø	persoanele care sînt condamnate la închisoare (privaţiune de li-
bertate) prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pe-
deapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au 
antecedente penale nestinse pentru in-
fracţiuni săvîrşite cu intenţie. Orga-
nele electorale sînt informate despre 
existenţa antecedentelor penale de 
către organele Ministerului Afaceri-
lor Interne;

Ø	persoanele private de dreptul de a 
ocupa funcţii de răspundere prin 
hotărîre judecătorească definitivă. 
Organele electorale sînt informate 
despre existenţa interdicţiei de către 
Ministerul Justiţiei şi/sau de către 
Ministerul Afacerilor Interne.
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8. CE ESTE UN PROGRAM ELECTORAL?

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

9. CUM POATE FI MONITORIZAT 
PROCESUL ELECTORAL?

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

Observatorii sînt: 
Ø	naţionali – cetăţeni ai RM, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, ai 

concurenţilor electorali, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală 
sau consiliul electoral de circumscripţie. 

Ø	internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai 
guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale 
din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul elec-
toral, acreditaţi doar de Comisia Electorală Centrală.
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CAPITOLUL III

1. CINE ORGANIZEAZĂ ȘI DESFĂȘOARĂ  
ALEGERI ÎN ȚĂRĂ? 

Ierarhia organelor electorale:

1. Comisia Electorală Centrală (CEC) – instituție de stat, care activează 
permanent şi care este constituită pentru realizarea politicii electorale, or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală este con-
stituită din 9 membri cu vot delibe-
rativ: un membru este desemnat de 
către Preşedintele Republicii Mol-
dova, 8 membri - de către fracţiunile 
parlamentare, proporţional numă-
rului de mandate obţinute. 

CEC este asistat de către un 
aparat de lucru. Structura Aparatu-
lui CEC include un şef de aparat, 6 
direcții şi 2 servicii autonome.

Pentru perioada electorală, CEC 
poate angaja, după caz, prin con-
tract individual de muncă, personal 
în cadrul aparatului Comisiei.

2. Consiliile electorale de circumscripţie – organe electorale constituite 
cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri de către CEC. Consiliile se con-
stituie la nivel de raion/municipiu şi au în componenţa lor 7-11 membri 
cu drept de vot deliberativ. 

3. Birourile electorale ale secţiilor de votare – organe electorale consti-
tuite de către consiliile electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile 
înainte de ziua alegerilor, din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ. 
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NOTĂ! Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activează 
temporar, de la constituire şi pînă la data cînd Comisia Electorală Cen-
trală a adus la cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor. Consilii-
le electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare 
încetează să mai activeze de îndată ce acestea au prezentat documentele 
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 domi-
ciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul 
unei secţii de votare. Alegătorul poate fi 
înscris numai într-o singură listă elec-
torală şi la o singură secţie de votare.

Începînd cu 10 noiembrie şi pînă 
pe 29 noiembrie inclusiv, puteți să 
verificați, la secția de votare, corectitu-
dinea datelor dvs. înscrise în lista electorală. Aveți dreptul să solicitați 
includerea/excluderea dvs., corectarea altor erori comise la înscrierea 
datelor despre dvs. sau despre alţi alegători. Pentru efectuarea oricăror 
modificări, este necesară prezentarea actului de identitate şi/sau altor do-
cumente doveditoare.

De asemenea, puteți verifica on-line pe pagina oficială a CEC (www.
cec.md) secția de votare la care sînteți arondat, introducînd IDNP-ul dvs. 

Dacă după ultima participare la alegeri v-ați schimbat locul de şedere, 
sînteți în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de alegeri, să vă declarați 
noul loc de şedere la primărie/pretură. 
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Lista electorală este un document public. Însă 
aceasta nu înseamnă că oricine poate face modifi-
cări în listă sau poate multiplica lista. Dacă un ale-
gător nu poate merge la biroul electoral să verifice 

personal datele înscrise în listă, un membru al familiei o poate face în 
numele lui. Ruda prezintă un act de identitate şi menţionează că doreşte 
să verifice numele unui membru de familie. Modificările în lista electo-
rală se efectuează în baza actelor de identitate sau certificatelor oficiale.    

3. UNDE PUTEȚI VOTA?

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

ATENŢIE! Dacă vă prezentați la secția de votare, însă constatați că ați 
fost omis din lista electorală de bază, faceți dovada cu actul de identita-
te că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective.

Care este secția dvs. de votare?

Accesați site-ul www.voteaza.md 
la rubrica Lista secțiilor de votare.

Faceți click pe raionul în care ur-
mează să vă exercitați votul. Va apare 
lista cu adresele secțiilor de votare.

4. CÎND PUTEȚI VOTA?

Votarea este stabilită pentru 30 noiembrie 2014 şi se desfăşoară între 
orele 7.00 şi 21.00.

Dacă vă aflați în incinta secției de votare după ora 21.00, aveți dreptul 
să vă exercitați votul. 
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5. CU CE ACTE PUTEȚI VOTA?

Puteți vota în baza următoarelor acte:

ü	buletinul de identitate al 
cetăţeanului Republicii Mol-
dova, cu fişa de însoţire care 
confirmă domiciliul sau reşe-
dinţa titularului pe teritoriul 
secţiei de votare;

ü	buletinul de identitate 
provizoriu cu menţiunile 
privind cetăţenia Republicii 
Moldova, domiciliul titula-
rului;

ü	legitimaţia de serviciu pentru 
militarii în termen;

ü	livretul eliberat de Centrul Ser-
viciului Civil pentru persoanele 
care satisfac serviciul civil (de al-
ternativă). 

ATENŢIE! Nu se poate vota în baza paşaportului emis de fosta U.R.S.S., 
modelul anului 1974.
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6. CUM VOTAȚI DACĂ ÎN ZIUA ALEGERILOR 
NU VEȚI FI LA DOMICILIU/ REȘEDINŢĂ?

În cazul în care aveți şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii 
reşedinţei, veți vota la secţia de votare ce corespunde reşedinţei. Domici-
liul 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 parlamentare sau referendumul republican:

SITUAŢII SOLUŢII

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

  1. Cel tîrziu cu 30 de zile înain-
te 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 
personal şi se legitimează cu act 
de identitate în original şi în copie.

  2. Veți depune personal o cere-
re la biroul electoral al secției de 
votare corespunzător domiciliului 
dvs., începînd cu 22 de zile înainte 
şi pînă în ziua alegerilor. 
  Biroul vă va elibera un certificat 
pentru drept de vot, în baza căru-
ia veți putea vota la orice secţie de 
votare de pe teritoriul RM.
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Sînteți student/elev şi nu aveți do-
miciliul sau reşedinţa în localitatea 
din RM în care vă faceți studiile, 
însă doriți să votați în această loca-
litate, cum procedați?

Studenţii şi elevii cu drept de vot 
înmatriculaţi la instituţii de în-
văţămînt într-o localitate în care 
nu au domiciliu sau reşedinţă pot 
vota la orice secţie de votare des-
chisă în această localitate.
Pentru aceasta ei trebuie:
- să prezinte actul de identitate;
- să prezinte carnetul de student 
cu înscrieri privind instituţia de 
învăţămînt la care sînt înmatricu-
laţi în localitatea respectivă;
- să completeze şi să semneze o 
declaraţie pe proprie răspundere 
că vor vota doar la o singură secţie 
de votare.

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

Cetăţenii RM care în ziua alege-
rilor se vor afla peste hotarele ţă-
rii pot vota, în baza paşaportului 
pentru intrare-ieşire din țară, la 
orice secţie de votare deschisă în 
afara ţării, indiferent de statutul 
aflării lor pe teritoriul statului re-
spectiv.

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, 
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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 certificat 
medical. 

ATENŢIE! 
Atît declaraţia locului de şedere, cît şi certificatul pentru drept de 
vot sînt utilizate doar pentru votare. După încheierea alegerilor vala-
bilitatea lor se pierde şi pentru următorul scrutin va trebui să repetaţi 
procedura.

8. CUM SE VOTEAZĂ?

Pasul 1. Prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul va verifica 
în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) dacă sînteți arondat 
anume la secția de votare respectivă şi nu ați mai votat la o altă 
secție de votare în cadrul acestor alegeri.

Pasul 2. Prezentați mem-
brului biroului 
electoral al secţiei 
de votare actul de 
identitate.

Pasul 3. Semnați în lista 
electorală în drep-
tul numelui dvs. 
Membrul biroului 
secției de votare 
vă va înmîna bu-
letinul de vot.
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Dacă nu sînteți înscris în lista electorală de bază, veți fi înscris în lista elec-
torală suplimentară în cazul în care vă aflați în una din situațiile de mai jos:

- dacă ați fost omis din lista electorală de bază şi faceți dovada cu actul 
de identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective;

- dacă vă exercitați dreptul de vot cu ajutorul urnei mobile;

- dacă votați în baza certificatului pentru drept de vot, care rămîne la 
biroul secției de votare şi se anexează la lista suplimentară;

- dacă nu aveți înregistrare la domiciliu sau la reşedință.

Pasul 4. Intrați de unul singur în cabina pentru vot secret pentru a com-
pleta buletinul de vot. 

Numai dacă nu puteți vota de sine statătător din motive temeinice, 
aveți dreptul să invitați în ca-
bină un însoțitor ales de dvs., 
pentru a vă ajuta. Însoțitorul 
nu poate membru al birou-
lui electoral, observatori şi 
reprezentanți ai concurenților 
electorali.

Pasul 5. Aplicați ştampila cu 
inscripţia “Votat” 
în interiorul cercu-
lui din patrulaterul 
în care este tipărit 
numele/denumirea 
concurentului elec-
toral pentru care vă 
dați votul. Cercuri-
le din celelalte pa-
trulatere trebuie să 
rămînă curate.
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Nu stați prea mult în cabina de vot.

ATENŢIE! Dacă ați completat greşit buletinul de vot, dar 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 greşit se va anula şi se va 
face mențiune specială în lista electorală şi în procesul-verbal cu privi-
re la votare.

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

ATENŢIE! Verificați dacă în actul de identitate vi s-a aplicat 
ştampila cu mențiunea „Alegeri 30.11.2014”.
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9. REGISTRUL DE STAT AL ALEGĂTORILOR

Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) este un sistem informaţional 
unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în 
baza Registrului de Stat al Populaţiei. RSA reprezintă un instrument sigur 
pentru crearea unor liste electorale corecte şi veridice, analiza informaţiei 
despre alegătorii Republicii Moldova, precum şi analiza informației pri-
vind votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării.

La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 vor fi utilizate pentru 
prima dată la nivel naţional liste electorale electronice, generate în baza 
RSA. Acest sistem este simplu de operat şi nu va mări cu mult timpul 
necesar pentru votare. Ca să înregistrezi un alegător este nevoie de 1 mi-
nut. Prezentîndu-se la secția de voatre, alegătorul va fi înregistrat la un 
calculator conectat la Sistemul in-
formaţional automatizat de stat 
“Alegeri”. 

Aşa cum acest sistem repre-
zintă o inovaţie, deocamdată 
listele electronice vor fi utiliza-
te în paralel cu cele electorale 
tradiționale pe suport de hîrtie. 
Informaţia cu privire la opțiunea 
alegătorului la votare nu va fi 
divulgată nimănui, fiind astfel 
respectate cele două principii ale 
participării la votare: vot secret 
şi liber exprimat. 
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10. DESPRE ILEGALITĂȚI

În cazul în care prin violenţă, înşelăciune, ameninţare, substituire sau 
prin oricare alte mijloace vă este împiedicată exercitarea liberă a drepturi-
lor electorale, puteți depune o contestaţie la organul electoral, respectînd 
ierarhia sistemului acestor organe şi în instanţele de judecată. 

Totodată, cetăţenii şi alţi subiecţi electorali trebuie să fie conştienţi de 
faptul că poartă răspundere juridică dacă vor comite contravenții. Consti-
tuie 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 stră-

inătate sau a fondurilor nedeclarate public;
-	 distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei elec-

torale sau a afişei electorale;
-	 scoaterea din localul sec-

ţiei de votare a buletinului 
de vot înmînat pentru vo-
tare;

-	 afişarea materialului de 
agitaţie electorală în alt loc 
decît cel stabilit;

-	 continuarea agitaţiei elec-
torale în ultima zi dinain-
tea alegerilor sau în ziua 
votării.

Pentru încălcări grave ale legis-
laţiei electorale se aplică pedeapsa 
penală. Acţiunile enumerate mai 
jos în tabel sînt considerate in-
fracţiuni penale (art.181-182 din 
Codul penal):
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Infracțiunea 
electorală Detalii Se pedepseşte

Împiedicarea 
prin orice mij-
loace a exer-
citării libere 
a dreptului 
electoral sau 
împiedicarea 
activității or-
ganelor elec-
torale

- săvîrşită prin blocarea sau ata-
carea localurilor secţiilor de vo-
tare  prin orice mijloc şi în orice 
formă;
- săvîrşită prin sustragerea urnelor 
de vot sau a documentelor electo-
rale;
- săvîrşită cu periclitarea vieţii per-
soanei;
- însoţită de vătămarea gravă a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii;
- soldată cu alte urmări grave.

cu amendă sau muncă 
neremunerată în folosul 
comunităţii, sau cu
închisoare de pînă la 3 
ani

C o r u p e r e a 
alegătorilor

Oferirea sau darea de bani, bunuri, 
servicii ori de alte foloase în sco-
pul determinării alegătorului să îşi 
exercite drepturile sale electorale 
într-un anumit mod în cadrul ale-
gerilor.

* Nu intră în categoria bunurilor 
materialele şi obiectele cu valoare 
simbolică inscripționate cu însem-
nele unei formațiuni politice.

cu amendă sau cu închi-
soare de la un an la 5 ani;

în cazul persoanei juri-
dice: cu amendă şi inter-
zicerea exercitării unor 
drepturi sau lichidarea 
persoanei juridice

Falsificarea 
rezultatelor 
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 iden-
titate fals sau a unui buletin de vot 
fals.

cu amendă sau cu 
muncă neremunerată în 
folosul comunităţii, sau 
cu închisoare de pînă 
la 2 ani

Falsificarea, prin orice mijloace, a 
rezultatelor votării

cu amendă sau cu mun-
că neremunerată, sau cu 
închisoare de pînă la 3 
ani
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11. DE CE SĂ VOTEZ?

Ø	Implică responsabilitate. Trebuie să fim responsabili, să fim activi 
şi să înţelegem că neparticipînd la alegeri, cu scopul de „a-i pe-
depsi pe cei de la conducere”, ne „pedepsim” pe noi înşine.

Ø	Datorie morală şi civică. Votul este modalitatea prin care se poate 
schimba viitorul.

Ø	Fiecare vot contează. Fiecare vot „pro” sau „contra” are un efect 
mai puţin negativ decît o banală şi nejustificată abţinere. 
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Cu un singur vot diferenţă:
ü	în 1801 Thomas Jefferson a fost ales preşedinte al SUA;
ü	în 1867 Senatul SUA a ratificat tratatul de cumpărare de la Impe-

riul Rus a teritoriului Alaska, care a devenit în 1958, unul din cele 
mai mari state ale SUA.
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PENTRU NOTIȚE
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