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inTrODuCErE.

“Sînt două alegeri primordiale în viață: 
să accepți lucrurile așa cum sînt sau 

să îți asumi responsabilitatea de a le schimba” 
Denis Waitley

Calea.pe.care.o.urmează.fiecare.țară.în.consolidarea.democrației.depinde.într-o.mare.mă-
sură.de.nivelul.de.angajament.în.procesul.electoral.al.tuturor.subiecților. interesați.-.gu-
vernul,.alte.instituții.ale.statului,.partidele.politice,.mass-media,.societatea.civilă,.cetățenii.
în.general..pentru.ca.alegerile.să.fie.cu.adevărat.libere,.alegătorii.trebuie.să.aibă.acces.la.
suficiente.informații.cu.privire.la.procesul.electoral.și.concurenții.electorali.pentru.a.face.o.
alegere.conștientă.și.responsabilă.

Mass-media.joacă.un.rol.vital.în.alegeri,.deoarece.informează.alegătorii.despre.concurenții.
electorali.și.campania.electorală,.precum.și.despre.deciziile.și.acțiunile.organelor.electora-
le..Mass-media.oferă.spațiu.de.ziar.sau.virtual.candidaților.pentru.comunicarea.mesajelor.
de.campanie,.analizează.campania,.comunică.punctele.de.vedere.ale.diferitelor.grupuri.
politice.și.își.prezintă.viziunea.despre.cei.care.dețin.puterea.și.încearcă.să.o.cîștige.din.nou,.
ceea.ce.îi.conferă.un.rol.deosebit.–.de.formare.a.opiniei.publice.

Ghidul.jurnalistului.în.domeniul.electoral.vine.cu.informații.utile.în.ajutorul.jurnaliștilor..În.
el.puteți.găsi.răspunsuri.concrete.la.multe.întrebări.ce.țin.de.reflectarea.alegerilor..
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AspECTE.GEnErAlE.

1. SiStemul electoral în republica moldova
sistemul.electoral.reprezintă.procedurile.utilizate.pentru.desemnarea.reprezentanților.po-
porului.în.organele.puterii.centrale.și.locale..

Cu.alte.cuvinte,.sistemul.electoral.constituie.un.mecanism.pentru.transformarea.voturilor.
în.mandate,.este.un.ansamblu.de.norme,.reguli.şi.procedee.care.determină.calea,.forma.şi.
metodele.de.activitate.a.organelor.reprezentative.ale.conducerii.de.stat..

În. republica. Moldova. se. aplică. sistemul. electoral. proporţional. (alegerea. deputaților. în.
parlamentul.republicii.Moldova,.consilierilor.în.consiliile.locale).și.sistemul.electoral.majo-
ritar.(alegerea.președintelui.republicii.Moldova,.primarilor.localităților),.în.funcție.de.tipul.
alegerilor.

sistemul.electoral.proporţional.asigură.reprezentarea.nu.doar.a.majorităţii,.ci.şi.a.minorită-
ţii..reprezentarea.proporţională,.cel.mai.des,.înseamnă.votarea.listelor.de.candidaţi,.iar.re-
partizarea.mandatelor.se.face.proporţional.cu.numărul.de.voturi.obţinute.de.partide..Dar,.
odată.cu.reprezentarea.tuturor.categoriilor.de.voturi,.reprezentarea.proporţională.duce.şi.
la.dispersarea.voturilor.prin.accederea.în.parlament.a.mai.multor.partide..sistemele.pro-
porţionale.–.prin.votarea.listelor.de.partid.–.oferă.un.mai.mare.avantaj.partidelor.politice,.
care.pot. include.după.bunul.plac.diverse.persoane.pe. listă.şi,. respectiv,.dezavantajează.
alegătorii.care.votează.o.listă.şi.nu.un.candidat.concret.

Majoritare. sînt. acele. sisteme.
în.care.cel.care.obţine.majori-
tatea.este.declarat. învingător,.
se. aplică. principiul.„cîştigăto-
rul. ia.tot”..Majoritatea.poate.fi.
relativă,. în. acest. caz. scrutinul.
este. cu. un. singur. tur,. iar. cel.
care.obţine.cele.mai.multe.vo-
turi.se.consideră.învingător,.fie.
majoritatea. poate. fi. absolută,.
caz.în.care.scrutinele.sînt.orga-
nizate. în. două. tururi,. iar. cîşti-

I.
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gător.este.acela.care.obţine.50.plus.unul.din.voturile.valabil.exprimate..sistemele.majoritare.
sînt.în.principal.uninominale,.ceea.ce.înseamnă.că.fiecărei.circumscripţii.îi.corespunde.un.
singur.loc.disputat,.alegătorul.alege.între.candidaţi.individuali.şi.are.un.singur.vot.

2. ce Sînt alegerile?
În.funcţie.de.organul.ales,.deosebim.următoarele.tipuri.de.alegeri:

 ; alegeri parlamentare –.scrutinul.prin.intermediul.căruia.sînt.aleşi.reprezentanţii.po-
porului.în.organul.legislativ.suprem.al.ţării;

 ; alegeri locale –.scrutinul.prin.intermediul.căruia.sînt.aleşi.reprezentanţii.cetăţenilor.
în.autorităţile.publice.locale..În.cazul.republicii.Moldova,.prin.acest.tip.de.alegeri.sînt.
aleşi.primarii.oraşelor.(municipiilor),.satelor.(comunelor).şi.consilierii.în.consiliile.raiona-
le,.orăşeneşti.(municipale).şi.săteşti.(comunale);

 ; alegeri prezidenţiale –.scrutinul.prin.intermediul.căruia.este.ales.preşedintele.repu-
blicii.Moldova.

alegeri parlamentare

Organul.reprezentativ.suprem.al.poporului.republicii.Moldova.este.parlamentul,.ales.prin.
vot.universal,.egal,.direct,.secret.şi.liber.exprimat,.pentru.un.mandat.de.4.ani..Începînd.cu.
anul.1994,.alegerile.parlamentare.se.desfăşoară.în.baza.sistemului.proporţional,.întreg.teri-
toriul.ţării.constituind.o.circumscripţie.electorală,.în.care.se.aleg.cei.101.deputaţi.

Alegerile.parlamentare.se.organizează.şi.se.desfăşoară.în.baza.Codului.electoral.nr..1381-Xiii.
din.21.noiembrie.1996..statutul.deputatului.în.parlament.este.determinat.de.Constituția.
republicii.Moldova,.de.legea.nr..39-Xiii.din.7.aprilie.1994.despre.statutul.deputatului.în.
parlament.și.de.regulamentul.parlamentului,.aprobat.prin.legea.nr..797-Xiii.din.2.aprilie.
1996.

Mandatul.parlamentului.se.prelungeşte.pînă.la.întrunirea.legală.a.noii.componenţe..

parlamentul.poate.fi.dizolvat.înainte.de.termen.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.adoptare.a.legilor.timp.de.3.luni.

În.cazul.survenirii.circumstanţelor.menţionate.mai.sus,.președintele.republicii.Moldova,.
după.consultarea.fracțiunilor.parlamentare,.poate.emite.decretul.privind.dizolvarea.parla-
mentului.și.stabilirea.datei.alegerilor.parlamentare.anticipate.
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cum se stabilește data alegerilor parlamentare?
Data.alegerilor.parlamentare.se.stabilește.prin.hotărîre.a.parlamentului.cu.cel.puțin.60.de.
zile.înainte.de.ziua.alegerilor..

Alegerile.se.desfăşoară.în.cel.mult.3.luni.de.la.expirarea.mandatului.sau.de.la.dizolvarea.
parlamentului. precedent.. rezultatele. alegerilor. parlamentare. sînt. confirmate. de. Curtea.
Constituţională.a.republicii.Moldova.

alegeri prezidențiale

președintele.republicii.Moldova.este.șeful statului ce.reprezintă.țara.pe.plan.internațional.
și.asigură.garanția.de.suveranitate,.independență.națională,.unitate.și.integritate.terito-
rială.a.țării.

Din.anul.2000.pînă.în.2016.președintele.republicii.Moldova.era.ales.de.parlament.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.

la.funcția.de.președinte.al.republicii.Moldova.pot.candida.cetățenii.republicii.Moldova.cu.
drept.de.vot.care.au.împlinit.vîrsta.de.40.de.ani,.au.locuit.sau.locuiesc.în.țară.nu.mai.puțin.
de.10.ani.și.posedă.limba.de.stat.

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.
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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.con-
sideră.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.definitivă.a.exercitării.atribuţiilor;

.; deces.

cum se stabilește data alegerilor prezidențiale?
Data.alegerilor.pentru.funcția.de.președinte.al.republicii.Moldova.se.stabilește.prin.hotă-
rîre.a.parlamentului.cu.cel.puțin.60.de.zile.înainte.de.ziua.primului.tur.de.scrutin.

Alegeri locale

Alegerile.pentru.funcția.de.primar.se.desfășoară.în.baza.sistemului electoral majoritar,. iar.
alegerea.consilierilor.–.în.baza.sistemului electoral proporțional..

primarii.oraşelor.(municipiilor),.satelor.(comunelor).şi.consilierii.în.consiliile.raionale,.orăşe-
neşti.(municipale).şi.săteşti.(comunale).se.aleg.prin.vot.universal,.egal,.direct,.secret.şi.liber.
exprimat,.pentru.un.mandat.de.4.ani.

numărul.consilierilor.este.stabilit.de.legea.nr..436-XVi.din.28.decembrie.2006.privind.ad-
ministraţia.publică.locală.

Alegeri locale noi.se.desfășoară.în.cazul.în.care:

a.. consiliul.a.demisionat,.a.fost.dizolvat.ori.componenţa.lui.s-a.redus.cu.mai.mult.de.1/3.
din.numărul.stabilit.de.legea.privind.administraţia.publică.locală;

b.. primarul.a.demisionat,.a.fost.revocat.sau.nu.poate.să-şi.exercite.funcţiile,.inclusiv.din.
cauza.privării.de.dreptul.la.ocuparea.unor.funcţii,.stabilite.prin.hotărîre.judecătorească.
definitivă;
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c.. dacă.şi.după.votarea.repetată.nu.a.fost.ales.consiliul.şi/sau.primarul;

d.. dacă.s-a.efectuat.reorganizarea.administrativ-teritorială.şi.în.unităţile.administrativ-te-
ritoriale.nou-formate.este.necesară.alegerea.autorităţilor.administraţiei.publice.locale.
(consiliilor,.primarilor).

cum se stabilește data alegerilor locale?
Data. alegerilor. locale. generale. se. stabileşte. prin. hotărîre. a. parlamentului,. cu. cel. puţin.
60. de. zile. înainte. de. alegeri.. Data. votării. repetate,. a. alegerilor. noi. şi. a. celor. parţiale. se.
stabilește.de.către.Comisia.Electorală.Centrală.

Data. alegerilor. locale. noi. se. stabilește. de. către. Comisia. Electorală. Centrală. și. ele. se.
desfășoară.în.a.doua.sau.a.treia.zi.de.duminică.din.lunile.mai.şi.noiembrie.ale.fiecărui.an.

Re
m

ar
că

! 

Alegerile au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă 
zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul 
țării sau al localității respective.

N
ot

ă!
 

În teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (U.T.A. Gă-
găuzia) au loc alegeri regionale, pentru alegerea Adunării Popu-
lare şi a Guvernatorului Găgăuziei. Aceste alegeri se organizează 
şi se desfăşoară în conformitate cu Legea privind statutul juridic 
special al Găgăuziei (Gagauz Yeri) şi actele normative ale U.T.A. 
Găgăuzia.

cine sînt concurenții electorali? 
Concurenţi electorali:

.; candidaţii.independenţi,.înregistraţi.de.Comisia.Electorală.Centrală,.precum.şi.partide-
le,.alte.organizaţii.social-politice.şi.blocurile.electorale,.ale.căror.liste.de.candidaţi.au.
fost.înregistrate.de.Comisia.Electorală.Centrală.–.în.cazul.alegerilor.parlamentare;

.; candidaţii.independenţi,.înregistraţi.de.Comisia.Electorală.Centrală,.precum.şi.candidații.
desemnați.de.partide,.alte.organizaţii.social-politice.şi.blocurile.electorale.care.au.fost.
înregistrați.de.Comisia.Electorală.Centrală.–.în.cazul.alegerilor.prezidențiale;
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.; partidele,.alte.organizaţii.social-politice,.blocurile.electorale,.şi.persoanele.care.candi-
dează.pentru.funcţia.de.primar.sau.de.consilier.în.consiliul.local.şi.care.sînt.înregistrate.
de.consiliile.electorale.de.circumscripţie.respective.–.în.cazul.alegerilor.locale..

Candidatul.independent.este.persoana.care.îşi.desemnează.candidatura.pentru.ocuparea.
unei.funcţii.publice.eligibile.independent.de.partide,.de.alte.organizaţii.social-politice.şi.
de.blocurile.electorale.

3. ce este un referendum?
Referendumul.este.scrutinul.prin.care.poporul.îşi.exprimă.opţiunea.în.cele.mai.importan-
te.probleme.ale.statului.şi.societăţii.în.ansamblu,.avînd.drept.scop.soluţionarea.acestora,.
precum.şi.consultarea.cetăţenilor.în.probleme.locale.de.interes.deosebit.

În.funcţie.de.nivel,.referendumurile.pot.fi:

 ; republicane.-.se.desfăşoară.pe.întreg.teritoriul.ţării,.în.scopul.exercitării.directe.a.pu-
terii.poporului.şi.participării.lui.nemijlocite.la.conducerea.şi.administrarea.treburilor.de.
stat;

 ; locale.-.reprezintă.consultarea.cetăţenilor.în.probleme.de.interes.deosebit.pentru.lo-
calitate.sau.regiune..revocarea.primarului.localităţii.poate.fi.efectuată,.de.asemenea,.
prin.referendum.local.

În.funcţie.de.natura.juridică.a.problemelor.supuse.referendumului,.referendumurile.repu-
blicane.pot.fi:

 ; constituţionale. –. referendumului. constituțional. sînt. supuse. propunerile. privind.
adoptarea/revizuirea.Constituţiei;

 ; legislative.–.referendumului.legislativ.sînt.supuse.proiectele.de.legi.sau.unele.preve-
deri.ale.acestora.de.importanță.deosebită;

 ; consultative.–.referendumului.consultativ.sînt.supuse.problemele.de.interes.naţional,.
în.scopul.consultării.opiniei.poporului.asupra.unor.astfel.de.probleme.şi.adoptării.ulte-
rioare,.de.către.autorităţile.publice.competente,.a.unor.hotărîri.definitive.

Re
m

ar
că

! 

Alegerile parlamentare, prezidențiale, locale generale şi referen-
dumurile republicane sînt scrutine naționale.
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4. Principiile participării la alegeri
principiile.participării.la.alegeri.sînt:

votul.universal.–.cetăţenii.republicii.Moldova.pot.alege.şi.pot. fi.aleşi. fără.deosebire.de.
rasă,.naţionalitate,.origine.etnică,.limbă,.religie,.sex,.opinie,.apartenenţă.politică,.avere.sau.
origine.socială;

votul.egal.–.în.cadrul.oricărui.scrutin.fiecare.alegător.are.dreptul.la.un.singur.vot,.fiecare.
vot.are.putere.juridică.egală;

votul.direct.–.alegătorul.votează.personal,.votarea.în.locul.unei.alte.persoane.este.interzisă;

votul.secret.–.votarea.este.secretă,.excluzîndu-se.astfel.posibilitatea.influenţării.voinţei.ale-
gătorului;

votul.liber.exprimat.–.nimeni.nu.are.dreptul.să.exercite.presiuni.asupra.alegătorului.pentru.
a-l.face.să.voteze.sau.să.nu.voteze,.precum.şi.pentru.a-l.împiedica.să-şi.exprime.voinţa.în.
mod.independent.

5. cine organizează și desfășoară alegeri?
1. comisia electorală centrală 

Comisia.Electorală.Centrală.este.un.organ.de.stat.independent,.înființat.pentru.realizarea.
politicii. electorale. în. scopul. unei. bune. desfășurări. a. alegerilor,. pentru. supravegherea. și.
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controlul.respectării.prevederilor.legale.privind.finanțarea.partidelor.politice.și.a.campa-
niei.electorale..Comisia.este.constituită.din.9.membri:.un.membru.este.desemnat.de.că-
tre.preşedintele.republicii.Moldova,.ceilalţi.8.membri.sînt.desemnaţi.de.către.parlament,.
cu.respectarea.reprezentării.proporţionale.a.majorităţii.şi.a.opoziţiei.

Comisia.este.asistată.de.un.aparat.de.lucru.

2. consiliile electorale de circumscripție 

pentru.organizarea.și.desfășurarea.alegerilor,.Comisia.Electorală.Centrală.constituie,.după.
caz:

a.. consilii.electorale.de.circumscripție.de.nivelul.al.doilea.(cu.cel.puţin.50.de.zile.înainte.
de.alegeri).–. înfăptuiește.legătura.dintre.consiliile.electorale.de.nivelul. întîi,.birourile.
electorale.ale.secțiilor.de.votare.și.Comisia.Electorală.Centrală;

b.. consilii.electorale.de.circumscripție.de.nivelul.întîi.(cu.cel.puţin.40.de.zile.înainte.de.
alegeri).–.înfăptuiește.legătura.dintre.consiliile.electorale.de.nivelul.al.doilea.și.birourile.
electorale.ale.secțiilor.de.votare..Acestea.sunt.constituite.numai.pentru.alegerile.locale.
și.referendumurile.locale.

3. Birourile electorale ale secțiilor de votare 

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

N
ot

ă!
 

Membrii consiliilor electorale şi ai birourilor electorale activea-
ză temporar, de la constituirea şi pînă la dizolvarea organului 
electoral din care aceştia fac parte. De regulă, consiliile electorale 
de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare în-
cetează să mai activeze de îndată ce acestea au prezentat docu-
mentele respective la Comisia Electorală Centrală şi, după caz, în 
instanța de judecată.

6. ce este un ciclu electoral? 
Ciclu.electoral.-.succesiune.de.activități.electorale.planificate.și.concepute.într-un.anumit.
interval.de.timp.

Într-un.ciclu.electoral.alegerile.sînt.mai.mult.un.proces.continuu,.decît.un.eveniment.izo-
lat.
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la.nivel.general,.ciclul.electoral.este.împărțit.în.trei.perioade:.

.; perioada.preelectorală.–.perioadă.de.timp.în.care.are.loc.planificarea.și.pregătirea.pen-
tru.desfășurarea.alegerilor,.totodată.în.timpul.căreia.dispozițiile.legale.și.procedurale.
sînt.revizuite;

.; perioada.electorală.–.perioadă.de.timp.cuprinsă.între.ziua.aducerii.la.cunoştinţă.pu-
blică.a.datei.alegerilor.şi.ziua.în.care.rezultatele.finale.ale.alegerilor.sînt.confirmate.de.
către.organele.competente;

.; perioada.postelectorală.–.perioadă.de.timp.de.după.alegeri.în.care.are.loc.evaluarea.de.
audit,.iar.reglementarea.și.administrarea.sînt.reformate.și.dezvoltate..

Re
m

ar
că

! 

Ciclul electoral nu are puncte fixe de pornire şi încheiere, acest 
lucru fiind valabil şi pentru cele trei perioade şi segmente din ca-
drul ciclului electoral.

Campanie.electorală.–.perioadă.de.activitate.care.se.desfăşoară.cu.scopul.de.a-i.determina.
pe.alegători. să-şi.exprime.voturile.pentru.alegerea.unui. sau.altui.concurent.electoral. şi.
care.începe,.pentru.fiecare.concurent.electoral,.la.data.înregistrării.acestuia.de.către.Co-
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misia.Electorală.Centrală.sau.de.consiliul.electoral.de.circumscripţie.şi.se.încheie.la.data.
excluderii.concurentului.electoral.din.alegeri.sau.în.ziua.votării.

At
en

ție
! 

Perioada electorală şi campania electorală sînt noțiuni diferite.

.

Ciclul electoral

PERIOADA
POSTELECTORALĂ

PERIOADA
ELECTORALĂ

PERIOADA
PREELECTORALĂ

• Constituție
• Codul electoral
• Legislație conexă
• Sistemul electoral 
• Organisme electorale
• Coduri de conduită

• Întocmirea bugetului,
finanțare și alocare de fonduri
• Calendar electoral
• Recrutare și achiziții
• Logistică și securitate

• Formarea operațională a
funcționarilor implicați în
organizarea alegerilor
• Educația civică
• Informarea participanților
la vot

• Înregistrarea participanților la vot
• Acreditarea oservatorilor
• Partide și candidați
• Observatori interni

• Campania electorală
• Încălcări și sanțiuni

• Finanțarea partidelor
• Codul de conduită

• Numărarea voturilor
• Votul

• Votul în străinătate

• Rezultatele oficiale
• Plîngeri și căi de atac

• Afișarea rezultatelor

• Audit de evaluare
• Actualizarea listelor de vot
• Consolidarea instituțională

și dezvoltarea profesională
• Reforma juridică

• Arhivare și cercetare

1
2
3

45
6

7
8

Cadrul 
juridic

Perioada
postelectorală

Verificarea
rezultatelor Planificare și

punere în
aplicare

Formare și
educație

Campania
electorală

Operațiunile
de vot și ziua
alegerilor

Înregistrarea
participanților
la vot
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7. reglementări juridice 
Cadrul.normativ.de.referință.și.conex:

.; Constituţia.republicii.Moldova;

.; Codul.audiovizualului.al.republicii.Moldova.(legea.nr.260-XVi.din.27.07.2006);

.; Codul.electoral.(legea.nr.1381-Xiii.din.21.11.1997);

.; regulamentul. privind. reflectarea. campaniei. electorale. la. alegeri. în. mijloacele. de.
informare.în.masă.din.republica.Moldova,.aprobat.de.Comisia.Electorală.Centrală;

.; Concepția.privind.reflectarea.în.mijloacele.de.informare.în.masă.din.republica.Moldo-
va.a.campaniei.electorale,.adoptată.de.către.Consiliul.Coordonator.al.Audiovizualului;

.; legea.nr.982-XiV.din.11.05.2000.privind.accesul.la.informaţie;

.; Codul.penal.al.republicii.Moldova.(legea.nr.985-XV.din.18.04.2002);

.; Codul.contravențional.al.republicii.Moldova.(legea.nr..218.din.24.10.2008)

.; Codul.civil.al.republicii.Moldova.(legea.nr.1107-XV.din.06.06.2002).

Categoriile.de.mijloace.de.informare.în.masă.supuse.reglementărilor.în.alegeri:

.; radiodifuzori. publici. –. instituţia. publică. naţională. a. Audiovizualului. Compania.„Tele-
radio-Moldova”.şi.instituţia.publică.regională.a.Audiovizualului.Compania.„Găgăuziya.
radio.Televizionu”;

.; radiodifuzori.privaţi;

.; publicaţii.periodice;

.; publicaţii.periodice.fondate.de.autorităţile.publice;

.; publicaţii.periodice.private;

.; agenţii.de.presă.fondate.de.autorităţile.publice;

.; agenţii.de.presă.private;

.; pagini.web.ce.constituie.mijloace.de.informare.în.masă.fondate.de.autorităţile.publice;

.; pagini.web.ce.constituie.mijloace.de.informare.în.masă.private.
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MAss-MEDiA.și.prOCEsul.
ElECTOrAl

1. Principiile de reflectare a alegerilor

echitatea –.principiu.conform.căruia.tuturor.concurenților.electorali.se.oferă.posibilitatea.
de.a.se.face.cunoscuți.electoratului.

echilibrul.(echilibrul.surselor/pluralismul.de.opinie).–.principiu.conform.căruia.concurenții.
electorali.sînt.prezentați.în.mod.echilibrat,.de.asemenea.publicului.îi.este.asigurat.accesul.
la.o.multitudine.de.păreri.diverse.care. i-ar.ajuta.să-şi.creeze.propria.opinie.asupra.celor.
întîmplate..

imparțialitatea.–.principiu.conform.căruia.toți.concurenții.sînt.tratați.obiectiv.și.echidis-
tant..Obiectivitatea.jurnalistică.presupune.o.distincţie.clară.între.opinie.şi.fapte,.atît.prin.
alegerea.unghiului.de.abordare,.cît.și.prin.detaliile.furnizate..

transparența.–.principiu.conform.căruia.mass-media.își.desfășoară.activitatea.într-o.ma-
nieră.deschisă.față.de.public,.în.care.accesul.liber.și.neîngrădit.la.informațiile.de.interes.pu-
blic.constituie.regulă,.iar.limitarea.accesului.la.informație.constituie.excepția,.în.condițiile.
legii..

Mijloacele.de.informare.în.masă:

.; reflectă.campania.electorală.pe.bază.de.egalitate.şi.tratament.nediscriminato-
riu.al.concurenţilor.electorali;.

.; nu.au.dreptul.să.adopte.tratamente.privilegiate.faţă.de.concurenţi.în.virtutea.
statutului.social.şi/sau.a.funcţiilor.pe.care.le.deţin.candidaţii.şi.reprezentanţii.
acestora.

Mass-media.oferă.informație.în.mod.onest,.veridic,.complet.și.adecvat..

II.
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2. drepturile și obligațiile mass-mediei în procesul electoral
Mijloacele.de.informare.în.masă.reflectă.alegerile.şi.informează.publicul.cu.privire.la.toate.
aspectele.electorale.liber.de.orice.ingerinţă.din.partea.autorităţilor.publice,.concurenţilor.
electorali./candidaţilor.sau.a.altor.entităţi.

Re
m

ar
că

! 

Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă beneficiază de 
aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali.

reprezentanţii.mass-media.(în.perioada.electorală.și.în.ziua.alegerilor):

au dreptul:

.; să.asiste.la.toate.operaţiunile.electorale.(ședinţele.organelor.electorale,.numărarea.și.
totalizarea.voturilor,.cele.în.legătură.cu.listele.electorale,.buletinele.de.vot,.certificatele.
pentru.drept.de.vot,.la.întocmirea.proceselor-verbale.de.totalizare.a.rezultatelor.alege-
rilor.și.referendumurilor);

.; să.participe.la.toate.întîlnirile.concurenţilor.electorali.cu.alegătorii;

.; să. facă. înregistrări,. poze. și. să. filmeze. procesul. electoral. (cu. aprobarea. președintelui.
biroului.electoral.al.secţiei.de.votare);
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.; să. intervieveze. alegătorii. și. observatorii,. dacă. persoana. respectivă. este. de. acord,. în.
afara. secţiei.de.votare,. fără.a.admite. în. realizarea. reportajului.agitaţia.electorală. sau.
dezvăluirea.secretului.votului;

.; să.informeze.președintele.biroului.electoral.al.secţiei.de.votare.despre.orice.încălcări.
ale.prevederilor.legale.sau.regulilor.votării.pe.care.le.observă;

.; să. informeze.publicul.cu.privire. la.activitatea.partidelor.şi.a.altor.organizaţii.
social-politice.în.conformitate.cu.principiile.reflectării.echitabile,.echilibrate.şi.
imparţiale.a.alegerilor.şi.referendumurilor;

.; să. informeze. publicul. cu. privire. la. toate. aspectele. electorale,. liber. de. orice.
ingerinţă.din.partea.autorităţilor.publice,.partidelor.şi.altor.organizaţii.social-
politice;

.; să.difuzeze.dezbateri.electorale.fără.participarea.(reprezentanţilor).concurenţilor.elec-
torali.şi/sau.a.(reprezentanţilor).participanţilor.la.referendum;

.; să.reflecte.evenimentele.electorale.în.programele.de.actualităţi.într-un.mod.ce.evită.
denaturarea.mesajelor.concurenţilor.electorali.şi/sau.participanţilor.la.referendum,.asi-
gurîndu-se.respectarea.principiilor.reflectării.campaniei.electorale;

.; să.acorde.concurenţilor.electorali.şi.participanţilor.la.referendum.timpi.de.antenă.într-
un.volum.mai.mare.decît.cel.prevăzut.în.Codul.electoral.

nu au dreptul:

.; să. intervieveze. alegătorii,. observatorii,. reprezentanţii. concurenţilor. electorali. sau.
membrii.biroului.electoral.în.interiorul.secţiei.de.votare.în.timpul.votării;

.; să.filmeze.sau.să.fotografieze.alegătorii.cînd.aceștia.marchează.buletinele;

.; să.obţină.orice.poze,.materiale.filmate.sau.comentarii.audio.care.înregistrează.datele.
personale.ale.persoanei.ce.oferă.informaţii;

.; să.intervină.în.procesul.electoral,.în.procedurile.din.ziua.alegerilor.sau.în.procesul.de.
numărare.a.voturilor;

.; să.difuzeze.programe.cu.participarea.candidaţilor.independenți,.candidaților.sau.per-
soanelor.de.încredere.la.alegeri.în.calitate.de.prezentatori.de.ştiri,.realizatori.sau.mode-
ratori.de.dezbateri.electorale,.talk-show-uri.sau.alte.tipuri.de.programe;

.; să.difuzeze.programe.sponsorizate.de.partide.politice.și/sau.alte.organizaţii.social-po-
litice,.blocuri.electorale,.persoane.care.candidează.pentru.funcţia.de.primar.și/sau.de.
consilier.în.consiliul.local,.participanți.la.referendum;
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Re
m

ar
că
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În alegeri organele electorale NU acreditează reprezentanţi ai 
mass-media. Jurnaliştii străini vor fi acreditaţi numai de către 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Jurnaliştii 
naţionali vor prezenta legitimaţia de serviciu, iar jurnaliştii stră-
ini – carnetul de acreditare pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene. 

 
au obligaȚia:

.; să.reflecte.evenimentele.electorale.în.programele.de.ştiri,.fără.a.fi.însoţite.de.comenta-
rii,.într-un.mod.ce.evită.denaturarea.mesajelor.concurenţilor.electorali,.în.conformitate.
cu.principiile.reflectării.campaniei.electorale;

.; să.păstreze. imprimările.video.şi/sau. înregistrările.audio.ale.programelor.şi.spoturilor.
electorale..potrivit.practicii.existente,.acest.termen.este.de.trei.luni.după.data.difuzării.
lor.



Ghidul jurnalistului în domeniul electoral 18

3. declarațiile radiodifuzorilor privind politica editorială
În.cadrul.scrutinelor.naționale.radiodifuzorii.adoptă.o.Declaraţie.privind.politica.editorială.
pentru.reflectarea.alegerilor.sau.referendumului.republican.

Astfel,.Declaraţia.privind.politica.editorială:

.; a.radiodifuzorului.public.se.adoptă.de.către.Consiliul.de.Observatori.al.ipnA.Compania.
„Teleradio-Moldova”.și,.respectiv,.de.Consiliul.de.Observatori.al.iprA.Compania.„Găgă-
uziya.radio.Televizionu”,.în.baza.propunerii.președintelui,.directorului.radiodifuziunii.și.
directorului.televiziunii.radiodifuzorului.public.respectiv;

.; al.radiodifuzorului.privat.–.de.către.administrația.acestuia.

Declarația.se.expediază.Consiliului.Coordonator.al.Audiovizualului.(CCA).în.primele.7.zile.
de.la.aprobarea.regulamentului.privind.reflectarea.campaniei.electorale.în.mijloacele.de.
informare.în.masă.din.republica.Moldova,.în.formă.scrisă.și.electronică..

ce trebuie să conțină o declaraţie privind politica editorială pentru reflectarea ale-
gerilor?

Declaraţiile.vor.conţine.următoarea.informație:.
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a.. numele. proprietarului/proprietarilor. (fondatorilor/co-fondatorilor). persoanei. juridice,.
avînd.responsabilitatea.editorială.pentru.alcătuirea.serviciilor.de.programe.destinate.
recepţionării.de.către.public,.care.asigură.difuzarea.acestora.direct.sau.prin.intermediul.
unui.terţ;

b.. principiile.reflectării.campaniei.electorale.de.către.instituţia.de.informare.în.masă;

c.. principiul.de.programare.şi.acordare.a.timpilor.de.antenă;

d.. orarul.timpilor.de.antenă.contra.plată.sau.condiţiile.de.programare.a.timpilor.de.ante-
nă.contra.plată;

e.. tarifele.pentru.timpii.de.antenă.contra.plată,.care.nu.pot.depăşi.tarifele.stabilite.în.mod.
obişnuit.pentru.publicitatea.comercială;

f.. principiile.de.organizare.a.dezbaterilor.electorale;.

g.. ordinea.în.care.sînt.invitaţi.participanţii.la.dezbateri,.precum.şi.gruparea.aces-
tora,.cu.respectarea.egalităţii.de.şanse.pentru.fiecare.participant;.

h.. modul.de.evidenţă.a.timpilor.de.antenă.acordaţi.concurenţilor.electorali,. în.
conformitate.cu.art.64.din.Codul.electoral;

i.. grila.emisiunilor.cu.caracter.electoral.sau.condiţiile.de.programare.a.acestora;

j.. numele.şi.prenumele,.numerele.telefonului.de.serviciu.şi.al.telefonului.mobil,.
faxul.şi.adresa.electronică.ale.responsabilului.de.reflectarea.alegerilor.şi/sau.
referendumului.

CCA.examinează.declaraţiile.în.şedinţă.publică.şi.în.cazul.conformităţii.acestora,.le.plasea-
ză.pe.pagina.sa.web.în.termen.de.24.ore..Dacă.declarațiile.nu.corespund.cerințelor,.CCA.
poate.să.le.respingă.și.să.solicite.radiodifuzorilor.să.le.aducă.în.concordanţă.cu.legislaţia.în.
termen.de.pînă.la.3.zile..

Re
m

ar
că

! 

CCA poate aplica sancțiuni dacă declarațiile nu sînt prezentate 
în primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului.
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4. Programele cu caracter electoral
Mass-media.trebuie.să.se.asigure.că.programele.informative.speciale.şi.reflectarea.
ştirilor.sînt.proiectate.în.aşa.fel.încît.să.ajungă.la.cît.mai.mulţi.alegători,.la.publi-
cul-ţintă.şi.grupurile.minoritare..informația.furnizată.către.alegători.este.necesară.
pentru.a.fi.înţeleasă.natura.problemelor,.platformele.şi.programele.concurenților.
electorali,.de.asemenea.pentru.a.cunoaște.caracterul.candidaților..

Materialele.trebuie.să.prezinte.toate.părţile.vizate,.în.special.cînd.e.vorba.de.subiecte.con-
troversate,.şi.să.trateze.în.mod.egal.concurenții..Totodată,.informaţia.se.poate.obţine.din.
diferite.surse.şi.în.diferite.forme:.contactul.cu.candidaţii,.dezbateri,.literatură.electorală,.ştiri.
şi.reportaje,.comunicare.neformală..

5. organizarea dezbaterilor electorale 
În.campania.electorală.pentru:

.; alegeri.parlamentare,.prezidențiale.şi/sau.referendumul.republican,.radiodifuzorii.naţi-
onali.sînt.obligaţi,.iar.cei.locali.și.regionali.au.dreptul.să.difuzeze.dezbateri.electorale.cu.
participarea.concurenților.electorali.și/sau.a.participanților.la.referendum;
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.; alegeri.locale.generale,.radiodifuzorii.locali.și.regionali.sînt.obligaţi,.iar.cei.naţionali.au.
dreptul.să.difuzeze.dezbateri.electorale.cu.participarea.concurenților.electorali..

realizatorii.şi/sau.moderatorii.programelor.de.dezbateri.electorale.au.dreptul.de.a.între-
rupe.dezbaterea.electorală.cu.participarea.concurenţilor.electorali.în.cazul.în.care.partici-
panţii.la.dezbateri.şi/sau.invitaţii:.

a.. pun.în.pericol.ordinea.constituţională,.îndeamnă.la.violenţă.publică,.atentează.la.sigu-
ranţa.persoanei.şi.a.bunurilor.materiale;.

b.. divulgă.secrete.protejate.de.lege;.

c.. incită.la.ură.sau.discriminare;

d.. incită.la.război,.ură.interetnică.sau.separatism.teritorial;.

e.. lezează.onoarea,.demnitatea.şi/sau.reputaţia.unei.persoane;.

f.. utilizează. exprimări. verbale,. scrise. sau. nonverbale. care. nu. corespund. normelor. de.
conduită.

6. Publicitatea electorală
publicitatea. este. o. componentă. intrinsecă. a. campaniilor. electorale. și,. prin. urmare,. are.
influență.asupra.procesului.electoral..

publicitate.electorală.–.formă.de.mesaj.prin.care.concurenții.electorali.difuzează.informații.
pentru.a-i.determina.pe.alegători.să.voteze.pentru.unii.sau.pentru.alți.concurenți.electo-
rali.

publicitatea.politică.–.formă.de.mesaj.prin.care.partidele.politice.sau.persoanele.cu.poziții.
înalte.în.stat.au.posibilitatea.de.a-și.face.cunoscute.opiniile.legate.de.diverse.probleme..
publicitatea.politică.nu.afectează.în.mod.direct.activitatea.jurnaliștilor:.instituțiile.de.presă.
vînd.spațiu.sau.timp.partidelor.politice.pentru.plasarea.mesajelor.concepute.și.elaborate.
de.specialiști.proprii.

publicitatea.ascunsă.se.referă.la.practica.de.încălcare.a.normelor.jurnalistice:.de.exemplu,.
cînd.se.acceptă.bani.sau.beneficii. în.schimbul.reflectării.favorabile.a.unui.anumit.partid.
politic.sau.candidat,.de.regulă.într-o.formă.voalată..

Codul.electoral.prevede.că.mijloacele.de.informare.în.masă.scrise.(cu.excepția.celor.fonda-
te.de.concurenții.electorali).și.radiodifuzorii.au.obligaţia.să.ofere.condiţii.nediscriminatorii.
la.acordarea.spaţiului.publicitar.sau.a.timpilor.de.antenă.pentru.publicitatea.electorală.
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Radiodifuzorii au dreptul să difuzeze publicitate electorală con-
tra plată doar la posturile de radio sau TV care reflectă alegerile 
sau referendumul. Pentru publicitate electorală contra plată, fi-
ecărui concurent electoral i se oferă în condiții transparente nu 
mai mult de 2 minute pe zi, în fiecare serviciu de programe. 

spotul.publicitar.difuzat.trebuie.să.includă:

.; denumirea.concurentului.electoral;

.; genericul.“Electorala”..

Fiecare. insert.publicitar,.diseminat.de.mijloacele.de. informare. în.masă. scrise. trebuie. să.
includă:

.; denumirea.concurentului.electoral;

.; genericul.“Electorala”,.

.; să. fie. însoțit.de. informația.privind.numărul.de.abonați.sau.de.persoane.cărora. li. s-a.
distribuit.–.în.cazul.agențiilor.de.presă,.sau.informația.privind.data.tipăririi,.tirajul.mate-
rialului.şi.denumirea.tipografiei.care.l-a.tipărit.–.în.cazul.publicațiilor.periodice.tipărite.
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Consiliul Europei recomandă ca mass-media: 
 ; să asigure prezentarea onestă şi echidistantă a opiniilor par-
tidelor politice şi ale concurenților electorali care participă la 
scrutin;

 ; timpii de antenă gratuiți să fie acordați în baza unor criterii 
clare şi transparente, fără nici o discriminare;

 ; publicitatea electorală cu plată trebuie să se bazeze pe condiții 
şi tarife egale;

 ; publicul trebuie sa fie informat în cazul în care publicitatea 
este cu plată.

7. diseminarea rezultatelor sondajelor de opinie cu tematică electorală
pentru.a.asigura.echitatea.şi.pentru.a.evita.orice.influenţă.nejustificată.asupra.electoratu-
lui,.mijloacele.de.informare.în.masă.ar.trebui,.în.timpul.difuzării.rezultatelor.sondajelor,.să.
furnizeze.publicului.informaţii.suficiente.pentru.a.judeca.valoarea.acestora.

Astfel,.pentru.a.fi.difuzate,.sondajele.de.opinie.cu.tematică.electorală.trebuie.să.fie.însoțite.
de.următoarele.informații:

a.. denumirea.organizaţiei.care.a.efectuat.sondajul;.

b.. data.sau.intervalul.de.timp.în.care.s-a.desfăşurat.sondajul.şi.metoda.utilizată;.

c.. dimensiunea.eşantionului.şi.marja.maximă.de.eroare;

d.. comanditarul.sondajului.şi.sursa.de.finanţare;.

e.. dovada.privind.înştiinţarea.CEC.despre.desfăşurarea.sondajului.de.opinie.cu.tematică.
electorală. în.conformitate.cu.art..641.alin.. (10).din.Codul.electoral.. În.cazul.exit-poll-
urilor.va.fi.prezentată.hotărîrea.Comisiei.Electorale.Centrale.cu.privire.la.desfăşurarea.
acestui.sondaj.

În.perioada.electorală,.mijloacele.de.informare.în.masă.au.dreptul.să.difuzeze/publice.re-
zultatele.sondajelor.de.opinie.cu.tematică.electorală,.inclusiv.rezultatele.sondajelor.de.opi-
nie.privind.preferinţele.politice.ale.alegătorilor,.cel.tîrziu.cu.5.zile.înainte.de.ziua.alegerilor.
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8. Ziua precedentă zilei votării și ziua votării
În.ziua.precedentă.zilei.votării.şi.în.ziua.votării,.mijloacele.de.informare.în.masă: 

.; vor.difuza/publica.materiale.ce.ţin.de.educaţia.civică/electorală.(inclusiv.cam-
paniile.de.motivare),.comunicate.de.presă.ale.organelor.electorale.şi.informa-
ţii.privind.desfăşurarea.scrutinului;.

.; nu.vor.difuza/publica.informaţii,.care.pot.determina/influenţa.alegătorii.să-și.
exprime.opțiunea..Această.interdicţie.nu.se.referă.la.informaţiile.deja.plasate.
în.rețeaua.internet..

pînă.la.închiderea.secţiilor.de.votare,.mijloacele.de.informare.în.masă.nu au drep-
tul să.difuzeze/publice.programe,.reportaje,.interviuri.cu.alegătorii.şi.alte.mate-
riale:.

a.. cu.privire.la.numărul.de.voturi.întrunite.de.concurenţii.electorali.în.alegeri.pe.
parcursul.zilei.şi/sau.cu.privire.la.şansele.acestora.în.alegeri;.
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b.. privind.numărul.de.voturi.exprimate,.pe.parcursul.zilei,.pentru.sau.împotriva.
întrebării.supuse.referendumului;.

c.. rezultatele.sondajelor.cu.tematică.electorală,.inclusiv.privind.rezultatele.exit-
pollurilor.

9. mass-media și educația electoratului
Mass-media.poate.fi.un.instrument.eficient.de.educaţie.a.alegătorilor.prin.furniza-
rea.de.informaţii.despre.cum,.cînd.şi.unde.să.voteze,.caracterul.secret.al.votului,.
rolul.şi.importanţa.votului.

Atît.campania.electorală,.cît. şi.alegerile. în.general.pot. fi.calificate.nu.doar.ca.un.meca-
nism.de.testare.a.gradului.de.democraţie.într-o.societate.sau.a.maturităţii.acesteia,.ci.şi.ca.
un.test.de.profesionalism,.sinceritate.şi.onestitate.pentru.mass-media.din.ţară..Or,.„nota”.
acordată.de.cetățeni.odată.cu.introducerea.în.urne.a.buletinului.de.vot.va.fi.şi.o.notă.dată.
activităţii.mass-media.de.reflectare.a.alegerilor..

Conform.Codului.electoral,.mijloacele.de.informare.în.masă.fondate.de.autorităţi.publice.
sînt obligate,.iar.cele.private.au dreptul.să.difuzeze.gratuit,.la.solicitarea.organelor.elec-
torale,.spoturi.motivaţionale,.de.educaţie.civică.şi.electorală.
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Materialele de educaţie civică şi electorală, comandate de asocia-
ţiile obşteşti sau alte persoane, se vor difuza gratuit de instituţiile 
mass-media doar după coordonarea prealabilă scrisă a acestora 
cu CEC. 
Volumul maxim al spoturilor motivaţionale, de educaţie civică şi 
electorală, care urmează a fi difuzate gratuit, se stabileşte în De-
claraţia privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor.

10. codul de conduită privind desfășurarea şi reflectarea alegerilor
În.cadrul.fiecărui.scrutin.Comisia.Electorală.Centrală.îndeamnă.toți.concurenții.electorali.și.
mass-media.care.reflectă.campania.electorală.să.semneze.și.să.respecte.Codul.de.condu-
ită.privind.desfăşurarea.şi.reflectarea.alegerilor.

Codul.este.o.convenţie.încheiată.între.concurenţii.electorali.şi.reprezentanţii.mass-media.
privind.modul.de.desfăşurare.şi.de.reflectare.a.campaniei.electorale.care.exclude.lezarea.
demnităţii.şi.imaginii.concurenţilor.electorali.

Acesta. reglementează.normele.de.conduită. între.partide,.alte.organizaţii. social-politice,.
candidaţi.independenţi,.blocuri.electorale.şi.reprezentanţii.mass-media.implicaţi.în.proce-
sul.desfăşurării.şi.reflectării.campaniei.electorale.

prin.semnarea.Codului.părțile.își.asumă.responsabilitatea.de.a.respecta:

a.. drepturile,.libertăţile.şi.demnitatea.altor.semnatari.la.campania.electorală.şi.ale.alegă-
torilor;

b.. libertatea.presei,.inclusiv.dreptul.de.a.monitoriza.organizarea.şi.desfăşurarea.alegerilor;

c.. drepturile.şi.libertăţile.observatorilor.acreditaţi.

De.asemenea,.Codul.prevede.și.ce.nu.trebuie.să.facă.fiecare.semnatar:

a.. să.nu.creeze.obstacole.jurnaliştilor.aflaţi.în.exercitarea.atribuţiilor.de.serviciu;

b.. să.nu.obstrucţioneze.campaniile.electorale.desfăşurate.de.alţi.semnatari;

c.. să.nu.publice.materiale.false,.defăimătoare.la.adresa.altor.semnatari;

d.. să.nu.împiedice.alţi.semnatari.să.difuzeze.sau.să.afişeze.materiale.de.agitaţie.electorală.
în.locurile.permise;

e.. să.nu.deterioreze.sau.nimicească.materialele.de.agitaţie.electorală.ale.altor.semnatari;
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f.. să.nu.împiedice.alţi.semnatari.să.desfăşoare.întruniri.sau.manifestaţii.cu.caracter.elec-
toral;

g.. să.nu.împiedice.cetăţenii.să.participe.la.întrunirile.sau.manifestaţiile.altor.semnatari;

h.. să.nu.desfăşoare.agitaţie.electorală.în.instituţiile.de.învăţămînt.în.timpul.orelor.de.curs,.
în.lăcașurile.de.cult.şi.instituțiile.religioase;

i.. să.nu.ofere.bani,.bunuri.sau.alte.avantaje.patrimoniale.cetăţenilor.în.timpul.campaniei.
electorale.în.scopul.de.a-i.determina.să.voteze.sau.să.nu.voteze.un.anumit.concurent.
electoral,.sau.să.se.abţină.de.la.votare,.să-şi.înainteze.sau.să-şi.retragă.candidatura;

j.. să.nu. inducă. în.eroare.alegătorii,. insuflîndu-le.că. secretul.votării.nu.va. fi.păstrat,. iar.
alegerile.vor.fi.falsificate;

k.. să.nu.admită.implicarea.autorităţilor.şi.resurselor.administrative.ale.organizaţiilor.şi.in-
stituţiilor.publice.sau.private.pentru.a.influenţa.opţiunile.alegătorilor.şi. intenţiilor.de.
participare.contrar.voinţei.acestora;

l.. să.nu.admită.acţiuni.de.imixtiune.în.activitatea.organelor.electorale.

11. extras din codul electoral cu prevederi privind reflectarea alegerilor 
în mijloacele de informare în masă 
articolul 64. principii generale privind reflectarea alegerilor de către mijloacele de 
informare în masă

(1).radiodifuzorii,.în.cadrul.tuturor.programelor.lor,.şi.mijloacele.de.informare.în.masă.scri-
se.fondate.de.autorităţi.publice.au.obligaţia.de.a.respecta.principiile.de.echitate,.respon-
sabilitate,.echilibru.şi.imparţialitate.în.reflectarea.alegerilor.

(2).radiodifuzorii. şi.mijloacele.de. informare. în.masă.scrise.au.obligaţia.să.ofere.condiţii.
egale,.nediscriminatorii. la.acordarea.timpilor.de.antenă.sau.a.spaţiului.publicitar.pentru.
publicitatea.electorală.

(3).radiodifuzorii.publici.acordă.concurenţilor.electorali.timpi.de.antenă.gratuit,. în.mod.
echitabil.şi.fără.discriminare,.în.baza.principiilor.de.transparenţă.şi.obiectivitate.

(4).Mijloacele.de.informare.în.masă.nu.vor.adopta.tratamente.privilegiate.faţă.de.concu-
renţii. electorali. în. virtutea. statutului. social. şi/sau. a. funcţiilor. pe. care. le. deţin. candidaţii.
acestora.

(5).În.perioada.electorală,.radiodifuzorii.şi.mijloacele.de.informare.în.masă.scrise.vor.face.
distincţie.clară.în.materialele.lor.jurnalistice.între.exercitarea.funcţiilor.oficiale.şi.activitatea.
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electorală.a.persoanelor.care.nu.cad.sub.incidenţa.art..13.alin..(3).

(6).Concurenţii.electorali.şi/sau.candidaţii.care.se.consideră.lezaţi.în.drepturi.beneficiază.
de. dreptul. la. replică.. Cererea. scrisă. privind. acordarea. dreptului. la. replică. se. depune. la.
mijlocul.de.informare.în.masă.în.termen.de.2.zile.calendaristice.de.la.difuzarea/publicarea.
informaţiei.. În.cazul.radiodifuzorilor,. refuzul.de.a.acorda.dreptul. la.replică.se.contestă. la.
Consiliul.Coordonator.al.Audiovizualului,.iar.în.cazul.mijloacelor.de.informare.în.masă.scri-
se.–.în.instanţele.de.judecată..Dreptul.la.replică.se.acordă.în.termen.de.3.zile.calendaristice.
de. la.depunerea.cererii/contestaţiei,.dar.nu.mai.tîrziu.de.ziua.precedentă.zilei.votării,. în.
condiţii.egale.cu.cele.în.care.au.fost.lezate.drepturile.legitime.

(7).Mijloacele.de.informare.în.masă.au.dreptul.să.reflecte.alegerile.şi.să.informeze.publicul.
cu.privire.la.toate.aspectele.electorale.liber.de.orice.ingerinţă.sau.amestec.din.partea.au-
torităţilor.publice,.concurenţilor/candidaţilor.electorali.sau.a.altor.entităţi..

articolul 641. particularităţile reflectării alegerilor de către mijloacele de informare 
în masă

.
(1).În.perioada.electorală,.programele.şi.materialele.scrise.care.vizează,.într-un.fel.sau.altul,.
concurenţii.electorali.şi/sau.candidaţii.se.difuzează/se.publică.cu.respectarea.regulamen-
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tului.privind.reflectarea.campaniei.electorale.în.mijloacele.de.informare.în.masă,.aprobat.
de.Comisia.Electorală.Centrală.în.primele.7.zile.ale.perioadei.electorale..reprezentanţii.mij-
loacelor.de.informare.în.masă.beneficiază.de.aceleaşi.drepturi.ca.şi.observatorii.naţionali.

(2).În.primele.7.zile.de.la.aprobarea.regulamentului.privind.reflectarea.campaniei.electo-
rale.în.mijloacele.de.informare.în.masă,.fiecare.radiodifuzor.depune.la.Consiliul.Coordo-
nator. al. Audiovizualului. o. declaraţie. privind. politica. editorială. pentru. campania. electo-
rală,. în.care. indică.numele.proprietarului/proprietarilor. instituţiei..Declaraţiile. se.publică.
pe.pagina.web.a.Consiliului.Coordonator.al.Audiovizualului..Controlul.asupra.respectării.
acestei.obligaţii.este.exercitat.de.către.Consiliul.Coordonator.al.Audiovizualului.din.oficiu,.
conform.prevederilor.Codului.audiovizualului.al.republicii.Moldova.

(3).În.campania.electorală.pentru.alegeri.parlamentare,.prezidențiale.şi.referendumuri.re-
publicane,.radiodifuzorii.naţionali.sînt.obligaţi,.iar.cei.locali/regionali.sînt.în.drept.să.orga-
nizeze.dezbateri.electorale..În.campania.electorală.pentru.alegeri.locale.generale.şi.refe-
rendumuri.locale,.radiodifuzorii.locali/regionali.sînt.obligaţi,.iar.cei.naţionali.sînt.în.drept.să.
organizeze.dezbateri.electorale..Formatul,.durata.şi.frecvenţa.dezbaterilor.electorale.sînt.
stabilite.de.către.radiodifuzori.şi.se.aduc.la.cunoştinţa.organelor.electorale.şi.a.concurenţi-
lor.electorali.cu.cel.puţin.3.zile.calendaristice.înainte.de.difuzarea.fiecărei.emisiuni.

(4).În.campania.electorală.pentru.alegeri.parlamentare,.prezidențiale.şi.referendumuri.re-
publicane,.radiodifuzorii.naţionali,.a.căror.listă.este.făcută.publică.de.către.Consiliul.Coor-
donator.al.Audiovizualului. în.primele.3.zile.ale.perioadei.electorale,.acordă.gratuit.con-
curenţilor.electorali.cîte.5.minute.de.emisie.la.televiziune.şi.10.minute.la.radio.în.scopul.
expunerii.programelor.electorale.şi.informării.alegătorilor..Timpii.de.antenă.respectivi.sînt.
oferiţi. în.alt.spaţiu.de.emisie.decît.cel.rezervat.publicităţii.electorale.şi.dezbaterilor.elec-
torale..

(5).În.cadrul.alegerilor.parlamentare,.prezidențiale.şi.referendumurilor.republicane,.radio-
difuzorii.publici.acordă.gratuit.concurenţilor.electorali.cîte.un.minut.pe.zi,.timp.de.antenă.
pentru.plasarea.publicităţii.electorale..pentru.publicitate.electorală.contra.plată,. fiecărui.
concurent.electoral.i.se.oferă.nu.mai.mult.de.2.minute.pe.zi.pe.durata.campaniei.electora-
le.la.fiecare.radiodifuzor..Condiţiile.de.procurare.a.timpilor.de.antenă.şi.taxele.respective.se.
comunică.cu.3.zile.calendaristice.înainte.de.punerea.pe.post.a.publicităţii.electorale..plata.
pentru.timpii.de.antenă.acordaţi.concurenţilor.electorali.nu.poate.depăşi.plata.încasată.în.
mod.obişnuit.pentru.publicitatea.comercială..Timpii.de.antenă.pentru.publicitatea.electo-
rală.contra.plată.se.acordă.tuturor.concurenţilor.electorali.la.unele.şi.aceleaşi.ore.de.emisie.

(6).răspunderea.pentru.conţinutul.materialelor.electorale.publicitare,.difuzate.sau.publi-
cate,.o.poartă.concurentul.electoral..Fiecare.material.publicitar.trebuie.să.includă.denumi-
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rea.concurentului.electoral,.data.tipăririi,.tirajul.materialului.şi.denumirea.tipografiei.care.
l-a.tipărit..publicitatea.electorală.contra.plată.va.fi.însoţită.de.genericul.„Electorala”.

(7).refuzul.de.a.difuza.sau.de.a.publica,.în.condiţiile.prezentei.legi,.publicitatea.electorală,.
contra.plată.sau.gratuit,.poate.fi.contestat.în.instanţa.de.judecată.

(8).publicitatea.electorală.în.reţeaua.internet.şi.prin.intermediul.telefoniei.mobile.este.asi-
milată.publicităţii.electorale.în.presa.scrisă.

(9).În.ziua.alegerilor,.mijloacele.de.informare.în.masă,.pînă.la.închiderea.secţiilor.de.votare,.
nu.vor.difuza.rezultatele.chestionării.alegătorilor.privind.opţiunile.electorale.

(10).În.perioada.electorală,.orice.sondaje.de.opinie.privind.preferinţele.politice.ale.alegăto-
rilor.pot.fi.efectuate.numai.cu.condiţia.înştiinţării.prealabile.a.Comisiei.Electorale.Centrale..
rezultatele.acestor.sondaje.pot.fi.date.publicităţii.cel.tîrziu.cu.5.zile.înainte.de.ziua.alege-
rilor..În.ziua.alegerilor,.pînă.la.închiderea.secţiilor.de.votare,.se.interzice.a.da.publicităţii.în.
mijloacele.de.informare.în.masă.materiale,.inclusiv.interviuri.cu.alegătorii,.despre.numărul.
de.voturi. întrunite.de.concurenţii.electorali.pe.parcursul.zilei.şi.despre.şansele.acestora,.
inclusiv.rezultatele.exit-pollurilor.

(11). Mijloacele. de. informare. în. masă. fondate. de. autorităţile. publice. publică. gratuit,. iar.
radiodifuzorii. difuzează. gratuit,. la. solicitarea. organelor. electorale,. spoturi. motivaţionale,.
de. educaţie. civică. şi. electorală,. desfăşoară. campanii. de. informare. a. alegătorilor. despre.
procedura.de.vot.şi.despre.alte.particularităţi.ale.votării.

(12).Consiliul.Coordonator.al.Audiovizualului.prezintă.obligatoriu,.o.dată.la.două.săptămîni,.
Comisiei.Electorale.Centrale.rapoarte.de.monitorizare.a.modului.de.reflectare.a.campaniei.
electorale.de.către.radiodifuzorii.naţionali..rapoartele.de.monitorizare.trebuie.să.conţină.
informaţii.referitoare.la.respectarea.normelor.legale.în.reflectarea.alegerilor.de.către.radi-
odifuzori.în.cadrul.tuturor.programelor..Cu.două.zile.înainte.de.alegeri,.Consiliul.Coordo-
nator.al.Audiovizualului.va.prezenta.Comisiei.Electorale.Centrale.un.raport.de.totalizare.
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chestionar de evaluare a satisfacției părților interesate (mass-media)

CEC îşi propune să furnizeze servicii de calitate. Vă vom fi recunoscători dacă veţi accepta să ne 
comunicaţi, prin acest chestionar, cum apreciaţi conlucrarea noastră. Părerile Dvs. sînt foarte 
importante pentru noi. Vă rugăm să expediați acest chestionar la următoarea adresă: str. V. 
Alecsandri, 119, mun. Chișinău, Comisia Electorală Centrală.

Vă.rugăm.să.apreciaţi.calitatea.serviciilor.prestate.de.CEC.Gradul.de.satisfacţie

1) Operativitatea prezentării informaţiilor solicitate 5 4 3 2 1

2) Cunoaşterea prevederilor legale de către funcționarii şi 
membrii CEC

5 4 3 2 1

3) Amabilitatea şi comportamentul funcționarilor şi membri-
lor CEC

5 4 3 2 1

4) Capacitatea funcţionarilor CEC de a răspunde la întrebări 5 4 3 2 1

5) Reacţia/răspunsul la reclamaţiile Dvs. 5 4 3 2 1

6) Calitatea/relevanţa informaţiei/materialelor prezentate 5 4 3 2 1

TOTAl.=

sugestiile dvs. referitor la îmbunătăţirea serviciilor prestate de cec
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru colaborare.



Ghidul jurnalistului în domeniul electoral 32

pEnTru.nOTiţE


