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I. Preliminarii
Acest studiu a fost realizat în conformitate cu Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pe anii
2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (în continuare – CEC) nr. 1028 din 9
decembrie 2011. Efectuarea unui studiu asupra situației existente privind procesul de votare și înregistrare
a alegătorilor și preluarea, în perspectivă, a celor mai bune practici internaționale se regăsește ca activitate
preconizată pentru anii 2014 – 2015 la litera f) din cadrul Obiectivului 3 al Planului strategic.
De asemenea, în Planul de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2014 în conformitate
cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2012-2015, precum și în planurile de acțiuni
ale unor subdiviziuni ale Aparatului CEC pentru anul 2014 la fel a fost prevăzută elaborarea unui
asemenea studiu.
Prezentul studiu este unul descriptiv, deoarece a urmărit descrierea detaliată a unui fenomen şi a
contextului acestuia, fiind vorba de particularitățile procesului de înregistrare a alegătorilor și modul de
întocmire a registrelor electorale în mai multe țări, în care aceste acțiuni sînt realizate într-un mod similar
celor din Republica Moldova. Studiul cuprinde date statistice, care ulterior pot fi utilizate în analize
ulterioare.

II. Scopul, obiectivele şi metodologia studiului
Scopul studiului constă în analiza sistemului, procedurilor şi a modalităţilor de înregistrare a
alegătorilor în Republica Moldova și relevarea bunelor practici în domeniu, aplicate în alte ţări.
Obiectivele studiului
determinarea necesităţii înregistrării alegătorilor pentru buna funcţionare a sistemului
electoral;
analiza formelor de înregistrare a alegătorilor prin identificarea avantajelor şi
dezavantajelor fiecărui tip;
prezentarea standardelor internaţionale în domeniul înregistrării alegătorilor şi
respectarea lor în cadrul legsilaţiei naţionale;
elucidarea specificulului procesului de înregistrare al alegătorilor în Republica Moldova
prin identificarea lacunelor existente;
analiza practicilor de înregistrare a alegătorilor aflaţi peste hotare;
relevarea modalităţii de funcţionare a Registrului de stat al alegătorilor;
identificarea bunelor practici în materie de înregistrare a alegătorilor.
Metodologia studiului
La realizarea acestui studiu a fost utilizată tehnica documentară, fiind analizate rapoartele auditurilor
anuale computerizate a listelor electorale întocmite de administrațiile publice locale, scopul cărora constă
în detectarea și înlăturarea erorilor din listele electorale; procesele-verbale întocmite de organele
electorale inferioare, precum și rapoartele privind monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 noiembrie
2010 și 30 noiembrie 2014, alegerile locale generale din 5 iunie 2011 și 14 iunie 2015; rapoartele Grupului
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de lucru interinstituțional privind listele electorale. În determinarea bunelor practici în materie de
procedee de înregistrare a alegătorilor a fost aplicată analiza comparativă a legislației electorale naționale
și a altor țări.
În investigarea problemei a fost utilizată metoda focus grup, fiind desfășurate în acest sens ședințe în
perioada 2012-2014 cu participarea funcționarilor Aparatului Comisiei Electorale Centrale, a
reprezentanților administrației publice locale și registratorii din cadrul acestora, responsabili de
actualizarea Registrului de stat al alegătorilor. Focus-grupurile au fost organizate în scopul identificării
problemelor cu care se confruntă responsabilii de listele electorale la întocmirea acestora, acumularea,
verificarea și introducerea datelor în sistem. Discuțiile, care au avut loc în cadrul focus grupurilor, au
permis formarea unei imagini clare asupra deficienţelor procesului de întocmire și actualizare a listelor
electorale, precum și asupra necesităților de instruire a subiecților implicați în acest proces.

III.

Generalități privind procesul de înregistrare a alegătorilor

Într-un stat democratic tuturor cetățenilor cu drept de vot le sînt asigurate condițiile necesare
pentru exercitarea drepturilor electorale. Înregistrarea alegătorilor constituie un prim pas în asigurarea
principiului votului universal și egal, înregistrarea fiind realizată atît pe suport de hîrtie, cît și în format
electronic. În publicațiile sale1, Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului relevă
faptul că doar registrele electronice ale alegătorilor pot asigura un nivel înalt de acuratețe a procesului de
înregistrare a alegătorilor. În țările în care o astfel de abordare este imposibilă, registrele și listele
electorale sînt întocmite pe suport de hîrtie, iar acest fapt nu oferă aceleași garanții de precizie, deoarece
listele nu pot fi comparate, în scopul identificării dublărilor, respectiv, actualizarea datelor privind
alegătorii înregistrați se petrece în mod anevoios și îndelungat.
Înregistrarea alegătorilor este parte integrantă a procesului electoral, în cadrul căreia organele de
management electoral colectează, prelucrează şi stochează într-o bază de date informațiile relevante
despre cetăţenii care întrunesc toate condiţiile legale pentru a putea vota. Aceste condiții sînt: vîrsta,
cetățenia, domiciliul/reşedinţa, lipsa anumitor interdicții legale etc.
Datele colectate se introduc într-un un registru, care de fapt reprezintă o bază de date. Registrele
alegătorilor, de regulă, se creează în baza registrelor de stare civilă. În unele țări, registrul de stat al
alegătorilor constituie un registru separat, indiferent de faptul dacă în acea țară există sau nu un registru
de stat al populației.
La fel se întîmplă și în cazul Republicii Moldova, unde Registrul de stat al alegătorilor este
întocmit în baza Registrului de Stat al Populației. În procesul de organizare a alegerilor, datele despre
alegători se configurează pe secții de votare, ceea ce înseamnă că cetăţenii incluşi în registrul electoral
sînt trecuți în liste electorale, în funcție domiciliul/reşedinţa și secția de votare la care sînt arondați.
Prin urmare, un registru național al alegătorilor include toți alegătorii cu drept de vot pe teritoriul
statului, pe cînd lista electorală, spre deosebire de registrul alegătorilor, reprezintă o listă întocmită de
administrația publică locală sau organul electoral, ce cuprinde un set de înregistrări cu privire la
persoanele cu drept de vot care domiciliază sau își au reședința în raza unei anumite secții de votare.
Chiar dacă înregistrarea alegatorilor este un proces care consumă timp și resurse financiare, acesta
joacă un rol important în buna organizare a alegerilor și conferirea legitimității acestora. În funcție de
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numărul de alegători înregistrați, administrațiile electorale constituie circumscripții electorale și secții de
votare și decide asupra amplasării acestora, stabilește numărul buletinelor de vot ce necesită a fi tipărite.
Operaţiunile de înregistrare a alegătorilor sînt, de obicei, realizate de organismele electorale în
colaborare cu autoritățile responsabile de evidenţa populaţiei. Pentru a fi în concordanţă cu spiritul
democraţiei, dar şi fezabil în acelaşi timp, procesul de înregistrare a alegătorilor trebuie să fie adaptat la
condiţiile locale, să fie realist şi sustenabil din punct de vedere financiar.2
Întocmirea listelor electorale şi arondarea alegătorilor la secțiile de votare constituite în
circumscripțiile electorale în limita unităților administrativ-teritoriale, reprezintă o condiție obligatorie în
organizarea şi desfăşurarea scrutinelor de orice nivel. În Republica Moldova, în conformitate cu ultimele
modificări ale Codului electoral efectuate în anul 2014 „listele electorale se întocmesc în baza Registrului
de stat al alegătorilor și sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază ori îşi au
reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare”3.
Listele electorale pentru alegerea Parlamentului (art. 81), pentru alegerile locale (art. 128), listele
de cetăţeni cu dreptul de a participa la referendumul republican (art.161) şi listele de cetăţeni cu dreptul
de a participa la referendumul local (art. 192) se întocmesc în condiţiile cap. 5 (art. 39 şi art. 40) din Codul
electoral.
În funcție de sistemul instituțional și electoral al fiecărui stat, autoritățile competente învestite
cu atribuții de înregistrare a alegătorilor diferă de la o ţară la alta, dar întrucît crearea şi menţinerea
registrului alegătorilor este o sarcină guvernamentală, organismele responsabile de acest lucru pot fi atît
autorităţile electorale, cît și organele care administrează registrul populației, deoarece anume acest
registru stă la baza întocmirii registrului alegătorilor în majoritatea țărilor. Autoritățile competente în
înregistrarea alegătorilor pot fi: Ministerul de Interne (Estonia), Oficiul de Stare Civilă și Evidenţă a
Populaţiei, Centrul de Înregistrare a Populaţiei (Finlanda), Ministerul Justiţiei (Macedonia), Institutul de
Stat de Statistică (Spania), Biroul pentru Cetăţenie şi Migraţie (Letonia) etc.
În unele state există anumite structuri, special create pe lîngă administraţia publică locală, care beneficiază
de acces la registrele civile în scopul întocmirii listelor electorale (Bulgaria, Croația, Danemarca,
Germania, Kazahstan, Polonia, Federația Rusă, Slovacia).
Spre exemplu, în Marea Britanie există un sistem
de înregistrare pasiv, iar pentru a realiza acest
proces, administrațiile locale din fiecare
circumscripție electorală desemnează persoane
responsabile de înregistrarea alegătorilor, de
întocmirea şi actualizarea listelor electorale.
După cum am menționat mai sus, în unele țări
înregistrarea alegătorilor este prerogativa
organelor electorale, iar pentru realizarea acestei
sarcini administrația electorală trebuie să dispună
de suficiente resurse financiare necesare
înregistrării alegătorilor. În Georgia, spre
exemplu, organul responsabil de întocmirea și actualizarea listelor electorale este Comisia Electorală
2
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Centrală. La fel şi în Lituania Comisia Electorală Centrală creează listele electorale în baza datelor extrase
din registrul populației ale Departamentului de Migrațiune din cadrul Ministerului de Interne.
În Bosnia și Herțegovina responsabile de întocmirea registrului alegătorilor sînt autoritățile locale,
pentru fiecare municipiu în parte fiind creat un registru al alegătorilor.
Totodată, pentru înregistrarea alegătorilor poate fi aplicat şi un sistem mixt, adică responsabile de
întocmirea registrului alegătorilor pot fi administraţiile electorale în comun cu alte autorități ale statului.
Spre exemplu, în Armenia introducerea și actualizarea datelor în registrul alegătorilor este o sarcină
comună a Direcţiei de Paşapoarte şi Vize a Ministerului de Interne din Armenia şi a organelor electorale
teritoriale.
Astfel, avînd în vedere cele relatate mai sus, constatăm că înregistrarea alegătorilor este o competență și
o responsabilitate ce aparține fie autorităților de profil ale statului, fie administraţiilor locale şi/sau
organelor electorale care sînt obligate să asigure imparțialitatea, independența și transparența acestui
proces.

IV. Tipuri de înregistrare a alegătorilor
Analiza surselor bibliografice în domeniu relevă utilizare la nivel mondial a două forme de
înregistrare a alegătorilor4:
 permanentă sau periodică;
 activă sau pasivă:
4.1. Înregistrarea permanentă și periodică
În cazul unei înregistrări permanente a alegătorilor, registrul alegătorilor sau listele electorale
sînt menținute și actualizate în mod continuu de către administrația electorală, acest sistem însă necesită
o infrastructură corespunzătoare pentru a putea asigura acurateţea acestui proces. Actualizarea continuă a
datelor presupune modificarea în timp real a informaţiilor privind alegătorii, cum ar fi: schimbarea
domiciliului, reşedinţei, numelui, actului de identitate, deces etc., iar menţinerea înseamnă adăugarea în
mod constant a persoanelor care au întrunit anumite condiţii stabilite de legislaţie (cele care au atins vîrsta
minimă necesară pentru a putea vota și cele care au dobîndit cetăţenia) sau excluderea persoanelor care
au căzut sub interdicție legală. De regulă, listele electorale cu statut permanent sînt menţinute şi
actualizate de către autorităţile electorale.
Avînd în vedere că listele electorale sînt actualizate în permanență, nu este nevoie de o actualizare finală,
înainte de alegeri, cu toate că în practică se întîlnesc cazuri cînd listele electorale sînt revizuite inclusiv în
timpul perioadei electorale.
Listele electorale pot fi întocmite fie la nivel local, fie la nivel național, însă în ţările în care
procesul de înregistrare a alegătorilor nu este realizat de autoritățile responsabile de organizarea
scrutinelor este necesară o bună conlucrare între administrația electorală şi organele care îndeplinesc
sarcinile referitoare la evidența populației.

István Zsuffa, Gyula Rádi „Developing Accurate Voter Lists in Transitional Democracies: A Handbook by the Association
of European Election Officials”, December 2010
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Pentru a facilita procesul de actualizare a listelor, un șir de autorități electorale formează
parteneriate privind schimbul de date cu alte organisme guvernamentale, cum ar fi în Argentina, Australia,
Canada și Franța. De exemplu, atunci cînd cetățenii își schimbă reședința, autoritățile responsabile
informează de îndată biroul fiscal, oficiul poștal, organele de ocrotire a sănătăţii și alte autorități interesate.
Astfel, aceste parteneriate permit autorităților electorale să primească în mod regulat informaţii actualizate
cu privire la alegători. Acest lucru favorizează menţinerea registrului electoral permanent, fără prea mari
costuri, deoarece nu necesită niciun contact direct între alegător și autoritatea de management electoral.
Ținem să menționăm că în Republica Moldova un asemenea parteneriat a fost stabilit între
Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în baza acordului de
colaborare încheiat încă în anul 2013, scopul căruia a constat în automatizarea tuturor etapelor procesului
electoral, obţinerii operative a datelor veridice, ridicării eficienţei proceselor de colectare, de prelucrare
şi de transmitere a informaţiei utilizate pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor.
În cazul unei înregistrări periodice a alegătorilor, listele electorale se întocmesc înainte de
scrutine, ori de cîte ori se organizează alegeri sau referendumuri, şi se aplică, de regulă, în ţările care nu
dețin un registru permanent al alegătorilor.Întrucît listele electorale se întocmesc doar înainte de alegeri,
Acest sistem poate fi considerat unul relativ costisitor, deoarece presupune un contact direct între
autoritatea responsabilă și alegători în perioada electorală. Această modalitate de înregistrare a
alegătorilor este utilă în ţările unde lipsește infrastructura necesară ce ar permite menținerea unui registru
al alegătorilor permanent, fiind pe larg utilizat în Senegal, Indonezia, Yemen, Ghana, Malawi, Mozambic
etc.
În acest caz listele electorale vechi se anulează, iar alegătorii se înregistrează din nou, astfel fiind
întocmite liste electorale noi pentru fiecare scrutin.
Făcînd o comparație între ambele tipuri de înregistrare a alegătorilor, putem spune că înregistrarea
permanentă a alegătorilor prezintă avantaje faţă de listele electorale întocmite pentru fiecare scrutin,
deoarece se realizează o evidenţă clară şi exactă a alegătorilor, evitîndu-se riscul înscrierii concomitente
a alegătorilor în mai multe liste electorale.
4.2. Înregistrarea activă și pasivă
Înregistrarea activă presupune că alegătorul trebuie să se prezinte personal la autoritatea
responsabilă de înregistrare, unde va fi înscris în lista electorală în baza actului de identitate. Listele
alegătorilor în acest caz, de regulă, sînt permanente şi revizuite sau anual, sau înainte de alegeri. O astfel
de modalitate de întocmire a listelor se aplică în SUA şi în Franţa unde alegătorii sînt obligaţi prin lege
să se înregistreze pentru a putea participa la alegeri. Articolul 11 din Codul electoral francez, de exemplu,
impune trei condiţii alternative pe care trebuie să le îndeplinească alegătorul pentru a se putea înscrie în
lista electorală: să aibă domiciliu/reședință, să locuiască în acelaşi loc cel puţin 6 luni şi să figureze cel
puţin de cinci ori fără întrerupere în calitate de contribuabil direct.
În cazul înregistrării pasive, nu alegătorul este cel responsabil de includerea sa în listele
electorale, ci administraţia electorală care actualizează şi menţine registrul alegătorilor pe baza
informațiilor din registrul populației sau din alte surse oficiale. Acest lucru se face în mod automat și nu
necesită un contact direct cu alegătorul.
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Diferite sisteme electorale pot utiliza diferite metode de înregistrare a alegătorilor, astfel
autorităţilor electorale şi cetăţenilor le revin diferite responsabilităţi. Uneori includerea în lista electorală
poate fi obligația alegătorului care trebuie să contacteze în acest sens administrația electorală. Acest tip
de înregistrare este practicat în țări precum SUA, Guatemala, Bahamas, Belize, Burundi și Mexic. În alte
cazuri, autoritățile electorale sînt cele responsabile de întocmirea şi menținerea listelor electorale
permanente, așa cum se întîmplă, de exemplu, în Japonia, Argentina, Australia, Belgia, Germania, Peru,
Suedia și Australia.
Totodată, în practică, responsabilitatea acestor subiecţi poate fi partajată. De exemplu, în Mexic,
autorităţile electorale, pe de o parte, asigură accesibilitatea procesului de înregistrare a alegătorilor prin
crearea unor centre speciale de înregistrare, inclusiv prin lansarea campaniilor de informare a alegătorilor
prin intermediul diverselor mijloace moderne de comunicare, inclusiv a telefoniei mobile. Pe de altă parte,
este obligaţia cetăţeanului de a se informa de pe site-urile destinate înregistrării sau de a se prezenta pentru
înregistrare la centrele deschise în acest scop de autoritățile electorale.
Ținînd cont de practica altor țări, considerăm că înregistrarea alegătorilor inițiată de autoritățile
statale este una mult mai potrivită, deoarece aceasta în primul rînd asigură accesibilitatea la procesul
electoral și nu în ultimul rînd poate contribui la creșterea ratei de înregistrare a alegătorilor cu nevoi
speciale, cum ar fi: persoanele analfabete, cele fără adăpost, deţinuţii, alegătorii din spitale sau alegătorii
cu diverse dizabilități.
Dacă e să ne referim la situaţia din Republica Moldova, pentru fiecare categorie de alegători, cum
ar fi militarii, persoanele aflate în străinătate, persoanele care se află în casele de odihnă, în spitale şi alte
instituţii curativ-staţionare, există o anumită procedură de întocmire a listelor electorale.
Conform prevederilor art. 39 alin. (4) din Codul electoral al Republicii Moldova,
militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii familiilor lor, se înscriu în listele
electorale de la domiciliu. Pentru militarii aflaţi în unităţile militare și alegătorii care domiciliază pe
teritoriul unităţilor militare, listele electorale se întocmesc pe baza datelor prezentate de
comandanţii unităţilor militare respective.
Listele electorale pentru persoanele care se află în casele de odihnă, în spitale şi alte instituţii
curativ-staţionare, se întocmesc în baza propriilor declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de
conducătorii instituţiei menţionate, fapt stipulat în art. 39 alin. (5) din Codul electoral.
Pentu secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova listele electorale se întocmesc în
baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, care activează pe
teritoriul statelor respective (a se vedea art.39 alin. (6) din Codul electoral).
În concluzie, putem menționa că fiecare dintre modalităţile de înregistrare a alegătorilor are și
avantaje, și dezavantaje. Pînă la moment nu există o opinie unanimă referitoare la un sistem unic și
eficient, care ar putea fi aplicat în majoritatea țărilor. În alegerea sistemului de înregistrare a alegătorilor
este important să se țină cont de factorii şi circumstanţele țării respective.

V. Standardele internaţionale în materie de înregistrare a alegătorilor
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de toate statele membre ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite, stabileşte dreptul universal la alegeri echitabile. Conform articolului 21 al Declaraţiei
8

Universale, “orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie
direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. […] Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat;
această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin
sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau să urmeze o procedură echivalentă care să asigure
libertatea votului”.
În afară de aceasta, Declaraţia Universală consfințește o serie de alte drepturi în contextul procesului
electoral, inclusiv libertatea de exprimare, de asociere şi de întrunire. Drepturile stabilite în Declaraţia
Universală au fost reiterate şi extinse în Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice (PIDCP),
un tratat al Naţiunilor Unite cu privire la drepturile omului care a fost ratificat de aproape toate statele
participante la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Statele semnatare ale
Pactului își asumă obligația de a-l respecta. Articolul 25 al Convenţiei acordă fiecărui cetăţean, fără
discriminare, dreptul de vot şi dreptul de a candida la funcţii publice. Convenţia codifică şi dezvoltă un
șir de alte drepturi civile şi politice stipulate în Declaraţia Universală.
De exemplu, articlolul 5 al Convenţiei privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială
(CEFDR) garantează tuturor cetățenilor, fără deosebire sau discriminare, “drepturi politice, în special
dreptul de a participa la alegeri — de a vota şi de a candida…”. Convenţia privind Eliminarea Tuturor
Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW) garantează în art. 7 dreptul femeilor de a
participa la viaţa politică şi la alegeri în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii. Practic toate statele participante la
OSCE au ratificat CERD şi CEDAW şi au obligaţia de a respecta prevederile acestor convenţii. Principiile
Directoare ale ONU privind deplasarea internă stipulează că persoanele strămutate pe teritoriul ţării au
aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi cetăţeni, inclusiv dreptul la vot şi dreptul de a participa la afacerile publice
şi guvernamentale.
Instrumentele ONU privind drepturile omului cuprind prevederi specifice referitoare la drepturile
electorale, în special drepturi și principii relevante contextului electoral, de care trebuie să țină cont
autoritățile electorale în procesul de înregistrare a alegătorilor, întocmire și actualizare a listelor electorale,
la care ne vom referi mai jos.

5.1.

Transparenţa

Standardele internaţionale în materie de înregistrare a alegătorilor pun accent pe transparenţa şi
acurateţea procesului de înregistrare a alegătorilor. Prin urmare, registrul electoral trebuie să fie complet,
să conţină date corecte care să fie actualizate în permanenţă.
Cadrul legal în domeniul electoral trebuie să prevadă norme care să asigure întocmirea şi menţinerea
listelor electorale într-o manieră transparentă şi corectă, să protejeze dreptul cetăţenilor de a fi incluşi în
listele electorale şi să prevină eliminarea ilegală sau frauduloasă a alegătorilor din registrul electoral.
Unele aspecte referitoare la criteriile și condițiile de înregistrare a alegătorilor trebuie să fie foarte clar
expuse în cadrul legal, şi anume:





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

Subiecții implicați în procesul electoral trebuie să aibă dreptul și posibilitatea de a urmări procesul
de colectare și înregistrare a alegătorilor și de a informa autoritățile competente despre apariţia unor
deficienţe sau nereguli.
Principiul transparenţei impune ca listele electorale să fie accesibile publicului, adică puse la
dispoziţia alegătorilor pentru verificare şi monitorizate. Cadrul legal trebuie să precizeze în mod clar
procedura şi perioada în care pot fi verificate listele electorale, precum şi subiecţii care sînt în drept să
facă acest lucru. De asemenea, să se facă cunoscute condiţiile în care poate fi solicitată modificarea
înregistrării, în special includerea sau excluderea alegătorului din lista electorală.
Listele electorale trebuie să fie actualizate sistematic și corectate într-un mod transparent, pentru
a permite părţilor implicate în procesul electoral posibilitatea de a revizui exactitatea datelor.
5.2. Protecția datelor cu caracter personal
Există mai multe acorduri și recomandări internaționale care stabilesc cerințe privind protecția
datelor cu caracter personal în domeniul electoral. În majoritatea țărilor europene există legi speciale cu
privire la protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, pornind de la importanţa recunoscută pe
plan internaţional a dreptului cetăţeanului la protecţia datelor cu caracter personal, menționăm că la 14
aprilie 2012 a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
Suplimentar, la 28 februarie 2013, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
din Republica Moldova a aprobat Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în
procesul electoral5.
Instrucţiunile au stabilit anumite proceduri organizatorice şi tehnice necesare a fi respectate, în
special sub aspectul aducerii la cunoştinţă publică a listelor electorale, şi anume: elaborarea şi aprobarea
de către Comisia Electorală Centrală a procedurilor de întocmire, verificare şi actualizare a listelor
electorale, de primire şi transmitere a listelor către birourile electorale; de includere/excludere din liste a
alegătorilor de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; de acces a observatorilor acreditaţi la
informaţiile cu caracter electoral și la listele electorale, inclusiv procedura și limitele în care aceștia pot
efectua filmări foto şi video, ținîndu-se cont nu doar de necesitatea asigurării secretului şi securităţii
votării, dar și a principiilor de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor, precum şi alte aspecte
necesare ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Informarea subiecţilor datelor cu caracter personal asupra particularităților și operațiunilor de
prelucrare a datelor în scopuri electorale se recomandă a fi efectuată inclusiv prin mijloace de informare
în masă de nivel național sau local, prin afişarea informațiilor relevante pe panourile informative ale
autorităţilor publice locale şi centrale, precum şi cu utilizarea mijloacelor de comunicare disponibile
(telefon, afişe, internet).

Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral aprobate de Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin ordinul nr. 03/1 din 28 februarie 2013.
5
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Alegătorilor, în calitate de subiecţi ai datelor cu caracter personal, le este asigurat dreptul de acces
și posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale în scopul verificării corectitudinii întocmirii lor,
contestării împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise
la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători. În acest sens, persoanele responsabile de
prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în listele electorale asigură accesul cetățeanului doar la
datele cu caracter personal care îl vizează nemijlocit, fiind exclusă posibilitatea de a vedea datele altor
persoane, cu excepția cazurilor în care solicitantul își realizează un interes legitim care nu prejudiciază
interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale celuilalt subiect al datelor cu caracter personal.
Pentru a fi înregistrat, atît în calitate de alegător, cît şi în calitate de candidat, cetăţeanul este obligat să
furnizeze autorităţilor competente anumite date cu caracter personal, prin urmare, cadrul legal trebuie să
reglementeze modul de colectare, prelucrare sau difuzare a datelor cu caracter personal şi interzicerea
utilizării acestora în orice alt scop decît cel electoral. Întrucît în majoritatea ţărilor, registrele electorale
sînt întocmite în baza informaţiilor preluate din registrele de stare civilă, legislaţia trebuie să protejeze
alegătorii de divulgarea abuzivă a datelor cu caracter personal, să reglementeze procesul de prelucrare a
acestora, să concretizeze care informaţii pot fi făcute publice şi care nu.
Cadrul legal de reglementare a protecției datelor cu caracter personal trebuie să asigure o descriere
clară a tipurilor de date cu caracter personal necesare procedurii de înregistrare a alegătorului şi a modului
în care aceste date trebuie gestionate pentru a asigura confidențialitatea. Toate datele cuprinse în Registrul
alegătorilor trebuie să fie protejate împotriva accesului neautorizat sau a pierderii lor.
În acelaşi timp, standardele internaţionale prevăd crearea în sistemul instituţional al autorităţilor
responsabile de protecţia persoanei fizice şi menţinerea de către acestea a unui registru de înregistrare şi
evidenţă a tuturor operatorilor de date cu caracter personal. În acest sens, vom menţiona că Comisia
Electorală Centrală a Republicii Moldova a iniţiat în anul 2014 procesul înregistrării sale în calitate de
operator de date cu caracter personal de către instituţia abilitată, și anume Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.
5.3. Acurateţea şi integritatea
În general, prin acuratețea listelor electorale se înţelege că datele din listele electorale trebuie să
fie precise și fiabile, adică în liste se introduc doar acele informaţii despre alegători care sînt cerute de
legislaţie, iar acestea, la rîndul lor, trebuie să se refere la persoane reale. Practica internaţională arată că
cele mai multe erori se comit mai ales la etapa includerii datelor ce țin de identificarea alegătorului sub
aspect teritorial: adresa, domiciliul, reşedinţa etc.
În acelaşi timp, pentru a asigura acurateţea listelor electorale, acestea urmează a fi actualizate în
permanenţă. Orice schimbare referitoare la un alegător (atingerea vîrstei de vot, decesul, obținerea sau
pierderea cetățeniei, schimbarea adresei) se va regăsi în registrul alegătorilor.
Actualizarea permanentă devine mai eficientă dacă registrul alegătorilor este interconectat la
registrul de stare civilă, ceea ce permite efectuarea în timp real a schimbărilor de date în mod automat şi
continuu. Anume pe baza acestui principiu funcționează Registrul de stat al alegătorilor din Republica
Moldova, registru deținut de Comisia Electorală Centrală și aplicat atît în cadrul alegerilor parlamentare
din 30 noiembrie 2014, cît și a celor locale generale din iunie 2015.
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Integritatea procesului de înregistrare presupune că acesta trebuie să asigure înregistrarea tuturor
alegătorilor cu drept de vot în Registrul de stat al alegătorilor și ulterior includerea în listele electorale,
sau din contra, excluderea persoanelor care au fost private de drepturile electorale.

VI. Specificul procesului de înregistrare a alegătorilor în Republica Moldova
6.1. Întocmirea şi actualizarea listelor electorale
Lista electorală este un document oficial ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază
ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. Conform modificărilor operate în Codul electoral al
Republicii Moldova, pînă în iunie 2014, obligaţiunea de a întocmi listele electorale şi de a înscrie în ele
toate datele necesare, cum ar fi numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de
identitate al alegătorului, era pusă în sarcina primăriilor. La fel autoritățile publice locale erau responsabile
de precizarea listelor electorale şi transmiterea acestora către biroul electoral pentru verificare şi
introducerea, în caz de necesitate, a modificărilor
Însă, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 74 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea şi
completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, listele electorale sînt întocmite de
către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat al alegătorilor (RSA) constituit în baza
Registrului de Stat al Populaţiei (RSP). Autoritatea deţinătoare a RSP pune gratuit la dispoziţia Comisiei,
în fiecare an, cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie, precum şi periodic, iar în cazul desfăşurării alegerilor
– şi odată cu anunţarea datei alegerilor, datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului
de stat al alegătorilor. Comisia Electorală Centrală este unicul deținător al Registrului de stat al
alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia.
Ca urmare a respectivelor modificări ale
Codului electoral, Comisia a devenit instituția
unică responsabilă pentru listele electorale. Acest
fapt asigură organizarea procesului de actualizare
și verificare a listelor electorale în mod
centralizat. Aplicarea Registrului de stat al
alegătorilor, precum și indicarea în listele
electorale a numărului unic de identificare a
cetățeanului (IDNP) scad posibilitatea de vot
multiplu și contribuie la eficientizarea procesului
de înregistrare a votanților6.

6
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Întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale se efectuează în
conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor
electorale aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014.
Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare, însă
alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista
electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. În lista electorală se
indică următoarele date despre alegător:
a) localitatea şi numărul secţiei de votare;
b) numele şi prenumele, anul naşterii alegătorului;
c) domiciliul/reşedinţa alegătorului;
d) numărul de identificare de stat (IDNP);
e) seria şi numărul actului de identitate.
Listele electorale se întocmesc, în cazul comunelor, pe sate şi, după caz, pe străzi, iar în cazul
oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri, repartizarea alegătorilor făcîndu-se în baza informaţiei
prezentate de autorităţile administraţiei publice locale respective.
Întrucît pentru secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se
întocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care
activează pe teritoriul statelor respective, la începutul perioadei electorale, aceste autorități aduc la
cunoștință publică şi actualizează listele electorale deţinute. Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor,
procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Listele actualizate se trimit imediat Comisiei
Electorale Centrale.
În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii
listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului
precedent, la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare,
îi eliberează un certificat pentru drept de vot. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot
confirmă primirea acestuia, semnînd în lista electorală în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”, unde
este indicată data eliberării, numărul certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului
electoral care l-a eliberat.
Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere
sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la
organul administraţiei publice locale pentru a putea fi înscrise în lista de alegători la secţia de votare
corespunzător locului şederii. Autorităţile administraţiei publice locale respective comunică neîntîrziat
informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale.
Listele electorale se transmit de către Comisia Electorală Centrală autorităţilor administraţiei
publice locale/misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua
alegerilor, în 3 exemplare oficiale. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al
secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie/misiunea diplomatică sau oficiul consular.
Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către alegători Comisiei Electorale Centrale sau
biroului electoral cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Biroul electoral comunică imediat Comisiei
Electorale Centrale modificările solicitate, cu anexarea actelor doveditoare: cererea şi declaraţia
alegătorului, copia actelor de identitate.
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6.2.

Înregistrarea prealabilă a alegătorilor aflaţi peste hotare

Republica Moldova promovează politica asigurării dreptului de a vota tuturor alegătorilor săi, iar
Comisia Electorală Centrală, în rolul său de organ electoral ierarhic superior are principala atribuţie de a
crea condiţii optime pentru ca toți cetăţenii Republicii Moldova să-şi poată exercita nestingherit dreptul
constituţional de a alege şi de a fi aleşi, indiferent de locul aflării acestora.
În anul 2009, în cadrul desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie s-a constatat o
prezenţă masivă a votanţilor la unele secţii de votare din afara ţării. Cadrul legal în vigoare la acel moment
stabilea posibilitatea deschiderii secţiilor de votare peste hotarele ţării doar pe lîngă misiunile diplomatice
şi oficiile consulare, punînd în sarcina acestora crearea condiţiilor pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber
drepturile lor electorale7.
În acest context, amintim despre două cazuri în care secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile
diplomatice şi oficiile consulare nu s-au încadrat în termenul legal rezervat votării din cauza fluxului mare
de alegători spre sfîrşitul zilei alegerilor.
Totodată, potrivit art. 29 alin. (2) din Codul electoral la o secţie de votare pot fi arondaţi cel mult 3000
de alegători, ceea ce a făcut imposibilă exercitarea dreptului de vot pentru mulţi alegători aflaţi atunci în
Italia şi Marea Britanie, iar preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare nr. 310 de pe lîngă
Consulatul general al Republicii Moldova la Bologna (Italia), unde s-au prezentat 3652 alegători, şi nr.
313 de pe lîngă Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la
această secţie venind cca 100 alegători spre sfîrşitul orarului de votare, au fost nevoiți să se adreseze
Comisiei Electorale Centrale în vederea extinderii orarului de votare8. Drept răspuns, Comisia a luat act
de solicitările respective şi, prin hotărîrile nr. 2878 şi 2879 din 29 iulie 2009, a extins cu o oră timpul
rezervat votării pentru aceste secţii de votare, cu titlu de excepţie, deoarece la acel moment o acoperire
legală nu exista.
Cu scopul de a asigura realizarea dreptului de vot tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de
vot şi pentru a evita repetarea unor situaţii ca acelea descrise mai sus, prin Legea nr. 119 din 18 iunie
2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral, a fost introdusă posibilitatea legală de a
deschide secţii de votare peste
hotarele Republicii Moldova şi
în alte localităţi, în afara
misiunilor
diplomatice
şi
oficiilor consulare, cu acordul
autorităţilor competente ale ţării
respective. Organizarea acestor
secţii de votare a fost pusă în
sarcina Comisiei Electorale
Centrale,
la
propunerea
Guvernului, în colaborare cu
Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene şi cu alte
autorităţi ale administraţiei
publice centrale, în baza
înregistrării
prealabile
a
cetăţenilor aflaţi în străinătate.

7
8

Art. 2 alin. (3) din Codul electoral al Republicii Moldova
Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2009, pag. 7
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În condiţiile aplicării noului art. 291, introdus prin Legea nr. 119/2010 şi intitulat „Particularităţile
constituirii şi funcţionării secţiilor de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare
din străinătate”, în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 Comisia
Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 3368 din 23 iulie 20109 prin care, la propunerea Guvernului
Republicii Moldova, a stabilit organizarea secţiilor de votare în străinătate în 27 de ţări, în număr de 75
secţii, printre care şi în afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
Înregistrarea prealabilă a cetăţenilor cu drept de vot aflaţi peste hotarele ţării şi-a luat startul odată cu
operarea modificărilor la legislaţia electorală prin legea amintită. Astfel, conformîndu-se prevederilor
alin. (3) al art. 291 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3354 din 20 iulie
2010, a aprobat Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în
străinătate.
Înregistrarea prealabilă, fiind o procedură nouă la acel moment, a constituit o adevărată provocare
pentru electorat. Numărul celor înregistraţi prealabil a fost relativ mic – 660 de cetăţeni pentru
referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 şi 1526 alegători pentru alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
Avînd atribuţia de a studia modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona
legislaţia şi procedurile electorale, Comisia Electorală Centrală şi-a revizuit Regulamentul privind
înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate şi l-a aprobat într-o nouă
redacţie prin hotărîrea nr. 2547 din 21 mai 201410.
Regulamentul în redacţie nouă vine să lărgească posibilităţile alegătorilor care nu se pot deplasa în
ziua alegerilor la misiunile diplomatice şi oficiile consulare unde se deschid secţii de votare.
Documentul constituie un instrument ce permite:
1. Selectarea ţărilor şi localităţilor în scopul identificării oportunităţii deschiderii secţiilor de votare
suplimentare.
Luînd în considerare situaţia din 2009 creată la secţia de votare nr. 310 pe lîngă Consulatul general
al Republicii Moldova la Bologna (Italia), unde în ziua votării, după cum am arătat mai sus, s-au prezentat
3652 de alegători11, mai mult decît permite legislaţia electorală, Comisia poate identifica concentraţiile
majore ale cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate în vederea organizării secţiilor de votare
suplimentare mai aproape de aceştia.
2. O mai mare acuratețe a listelor electorale.
Din momentul înregistrării prealabile, alegătorul este radiat din lista electorală de bază de la locul
de domiciliu ori reşedinţă din Republica Moldova şi inclus în lista electorală de bază de la locul aflării în
străinătate, în cazul deschiderii secţiei de votare. Radierea alegătorilor este efectuată direct de către
Comisia Electorală Centrală, aceasta fiind temporară și valabilă doar pentru scrutinul pentru care a fost
făcută înregistrarea. Această procedură e benefică prin faptul că reduce numărul votanților pe listele
electorale suplimentare și aduce mai mare claritate şi corectitudine în listele electorale, prin excluderea
dublărilor.
3. Stabilirea numărului estimativ al buletinelor de vot ce urmează a fi distribuite secţiilor de votare
din străinătate.
Hotărîrea CEC nr. 3368 din 23.07.2010 http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3590&start=&l=
http://www.cec.md/files/legi/3302_regulament_inregistrarea_prealabila.pdf
11
Electorala 29 iulie 2009, pag. 443-444 http://www.cec.md/files/5913_electorala_29_iulie_2009.pdf
9
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Comisia în acest fel asigură tipărirea unui număr cît mai precis de buletine de vot pentru cetăţenii
aflaţi peste hotarele ţării, în acelaşi timp fiind posibilă efectuarea unui control asupra resurselor financiare
alocate în acest sens.
3. Înregistrarea unui număr mai mare de votanți.
O altă îmbunătăţire este şi prelungirea perioadei de înregistrare prealabilă, care începe cu 6 luni
înainte de expirarea mandatului Parlamentului precedent (în cazul alegerilor anticipate – 60 de zile
înaintea scrutinului) şi se încheie cu cel tîrziu 40 de zile înainte de ziua alegerilor. Iar cu cel mult 25 de
zile înainte de ziua alegerilor cetăţenii cu drept de vot pot să-şi anuleze înregistrarea prealabilă cu
restabilirea în lista de bază de la domiciliu sau reşedinţă din Republica Moldova.
În baza informaţiei primite de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind
alegătorii luaţi la evidenţă consulară şi diplomatică, a celei recepţionate de la Biroul pentru Relaţii cu
Diaspora şi datelor despre alegătorii care s-au înregistrat prealabil prin intermediul aplicaţiei
„Înregistrarea prealabilă”, Comisia Electorală Centrală prezintă Guvernului o informaţie integrată cu
numărul estimativ de alegători pe ţări, regiuni şi localităţi. Guvernul la rîndul său propune organizarea
secţiilor de votare suplimentare în străinătate, iar Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărîre prin care
se constituie secţii de votare în afara Republicii Moldova.
Astfel, scopul de bază al înregistrării prealabile este aducerea secțiilor de votare cît mai aproape de
alegător, chiar dacă înregistrarea prealabilă nu garantează alegătorului că secția de votare va fi deschisă
în localitatea solicitată. Trebuie de menţionat că lipsa înregistrării prealabile nu poate priva cetățeanul de
dreptul său constituțional de a vota.
Propunerile de înfiițare a secțiilor de votare în afara țării se face în baza concentrării teritoriale a
alegătorilor aflați peste hotare, asigurînd arondarea unui alegător la o anumită secție de voatere înființată
(de regulă cea mai apropiată geografic).
Aplicaţia „Înregistrarea prealabilă” funcţionează în modul următor: cetăţeanul Republicii Moldova,
aflat în afara ţării, accesează pagina web a Comisiei www.alegator.md, selectează rubrica „Înregistrarea
prealabilă” şi completează formularul de înregistrare on-line afişat.
Formularul conţine următoarele rubrici:
a) Locul aflării peste hotare. Alegătorul selectează ţara, introduce denumirile regiunii şi localităţii
unde se va afla în ziua scrutinului;
b) Identitatea. Alegătorul introduce numele, prenumele, anul naşterii şi IDNP-ul său;
c) Domiciliul în Republica Moldova. Alegătorul selectează raionul/municipiul, localitatea
(oraşul/satul/comuna) din Republica Moldova, introduce denumirea străzii şi numărul blocului/
apartamentului unde îşi are domiciliul ori reşedinţa valabilă, conform înscrierilor din buletinul său de
identitate ori fişa de însoţire a acestuia. În cazul în care alegătorul nu are domiciliu în Republica Moldova,
va selecta misiunea diplomatică unde este luat la evidenţă consulară;
d) Datele de contact. Alegătorul va introduce adresa lui de e-mail la care va primi confirmarea
înregistrării prealabile.
După ce este completat, formularul generează automat informaţia în declaraţie, iar alegătorul urmează
doar să acceseze butonul „Depun declaraţia”, în acest fel îşi confirmă voinţa de a participa la următoarele
alegeri parlamentare sau referendumuri naționale din Republica Moldova.
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Este important de menţionat că prin
intermediul adresei de e-mail indicate,
alegătorul are posibilitatea de a fi
informat despre acceptarea înregistrării,
includerea
în
listele electorale,
arondarea la secţia de votare, numărul şi
sediul acesteia și primește materiale
informative în format electronic,
referitoare la alegeri.
Din
momentul
completării
formularului şi depunerii declaraţiei,
alegătorul îşi asumă răspunderea că
datele pe care le-a înscris sînt corecte şi
veridice şi aprobă radierea temporară
din lista electorală de bază de la locul
său
de
domiciliu/reşedinţă
din
Republica Moldova, cu includerea în
lista electorală de bază a secţiei de
votare din străinătate, în cazul constituirii acesteia.
Un ultim aspect privind abordarea Comisiei Electorale Centrale asupra înregistrării prealabile constă
în multitudinea informaţiei cu caracter personal conţinută şi procesată de aplicaţia web „Înregistrarea
prealabilă”, aplicaţia fiind protejată de un sistem de securitate atît tehnico-organizaţional, cît şi normativ,
bazat pe standarde internaţionale, precum şi pe legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal.
6.3.

Registrul de stat al alegătorilor

Odată cu creşterea nivelului de dezvoltare a unei societăţi se pune periodic problema automatizării
unui sau altui sistem de procese, aceasta însemnînd, înainte de toate, diminuarea substanţială a muncii
manuale şi eficientizarea controlului asupra legalităţii şi transparenţei procesului electoral. În prezent,
realizarea unor funcţii, cum ar fi întocmirea listelor electorale în Republica Moldova, este deja posibilă
datorită unui sistem automatizat, şi anume în baza Registrului de stat al alegătorilor. Pentru prima dată
noţiunea de Registru de stat a alegătorilor (în continuare RSA) a fost menţionată în legislaţia naţională
odată cu adoptarea la 15 mai 2008 a Concepţiei sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (în
continuare SIAS „Alegeri”), care a pus bazele elaborării unui mecanism care să implementeze
tehnologiile informaţionale la toate nivelurile procesului electoral.
Din momentul aprobării Concepţei, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova şi-a
intensificat eforturile în vederea implementării treptate a SIAS „Alegeri”. Fiind un sistem complex, acesta
conţine mai multe module, prima şi cea mai importantă etapă fiind cea de creare a Registrului de stat al
alegătorilor, care este un modul conceput pentru automatizarea procesului de întocmire a listelor
electorale, înregistrarea faptului participării la vot a alegătorului şi generarea informaţiei statistice.
Registrul de stat a alegătorilor constituie un modul independent, întrucît funcționalitatea RSA nu
depinde de funcționalitatea SIAS „Alegeri”. Acesta este creat în scopul asigurării unui proces electoral
corect şi transparent, întrucît stabilirea numărului alegătorilor, evidenţa şi arondarea acestora la secţiile
de votare sînt activităţi de o importanţă deosebită în procesul electoral.
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La 19 noiembrie 2014 Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul cu privire la Registrul de
stat al alegătorilor, care determină destinaţia şi sfera de aplicare a acestuia, stabileşte modalitatea de creare
şi ţinere a Registrului, conţinutul şi regimul juridic de prelucrare şi utilizare a datelor conţinute în acesta,
responsabilităţile şi împuternicirile utilizatorilor.
Registrul de stat al alegătorilor este o bază de date unică de înregistrare și evidenţă a alegătorilor
din Republica Moldova, destinată colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii
Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu sînt legal limitaţi în drepturile lor civile.
Registrul se creează în baza informaţiei transmise de către furnizorii datelor Registrului, şi anume:
a) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, prin intermediul autorităţii deţinătoare a
Registrului de Stat al Populaţiei, transmite informaţia cu privire la cetăţenii care:
•
au împlinit vîrsta de 18 ani;
•
au decedat;
•
şi-au perfectat şi/sau modificat actele de identitate;
•
şi-au schimbat domiciliul, reşedinţa;
•
şi-au pierdut cetăţenia.
b) Ministerul Justiţiei transmite informaţia cu privire la persoanele recunoscute incapabile prin
hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
c) Administrația publică locală transmite informaţia cu privire la hotarele şi sediul secţiilor de
votare, inclusiv despre modificarea acestora, precum şi despre arondarea alegătorilor la o secţie sau alta.
Registrul de stat al alegătorilor constituie un modul al SIAS „Alegeri”, însă este independent de
acesta, întrucît funcţionalitatea Registrului nu depinde de funcţionalitatea SIAS „Alegeri”. Prin hotărîrea
nr. 2974 din 19 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul cu privire la
Registrul de stat al alegătorilor, prin care au fost stabilite principiile de creare, actualizare precum şi
funcţiile îndeplinite de Registru:
a) formarea bazei de date a Registrului prin evidenţa personificată a alegătorilor;
b) actualizarea automatizată a datelor alegătorilor prin intermediul modulului de import al
datelor din Registrul de Stat al Populaţiei;
c) arondarea alegătorilor la secţii de votare;
d) permiterea transferării în sistem a alegătorilor dintr-o secţie de votare în alta;
e) întocmirea listelor electorale;
f) detectarea dublării alegătorilor în listele electorale;
g) posibilitatea exportului de date din Registru în SIAS “Alegeri”;
h) dezagregarea datelor despre alegători pe criteriu de gen;
i) generarea rapoartelor statistice.
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Schema generală de funcţionare a Registrului de stat al alegătorilor
În linii mari, actualizarea datelor din RSA se efectuează în patru direcții:





actualizarea datelor personale ale alegătorului;
modificarea statutului alegătorului;
arondarea alegătorului la o secție de votare;
schimbarea adresei și hotarelor secției de votare.

Întrucît Registrul de stat al alegătorilor este o bază de date cu un masiv de informaţii, acesta dispune
de o serie de instrumente pentru gestionarea acestora, create în formă de nomenclatoare şi care oferă
posibilitatea de filtrare a înregistrărilor în raport cu anumite criterii, şi respectiv generarea unor rapoarte
şi date statistice, în funcție de specificul datelor conținute în RSA:
Informaţii privind identitatea alegătorului:
a) datele personale de identificare a alegătorului:







numele;
prenumele;
patronimicul;
sexul;
data, luna şi anul naşterii;
numărul de identificare de stat al alegătorului (IDNP).

b) datele privind domiciliul sau reşedinţa alegătorului:






denumirea ţării;
denumirea raionului;
tipul unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună, sat);
denumirea localităţii (municipiului, oraşului, comunei, satului);
sector, stradă, numărul casei, blocului, numărul apartamentului.
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c) datele privind noul loc de şedere (declarat):






denumirea ţării;
denumirea raionului, după caz;
tipul unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş, comună, sat);
denumirea localităţii (municipiul, oraşul, comuna, satul);
sector, stradă, numărul casei, blocului, numărul apartamentului, după caz.
Categorii speciale de date ale alegătorului:



referitoare la declararea incapacităţii persoanei fizice – pentru persoanele recunoscute incapabile
prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată, care nu au dreptul să-şi exercite votul.
Date despre actul de identitate al alegătorului:





denumirea actului;
seria actului;
numărul actului.
Secţia de votare la care este arondat alegătorul:





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

În conformitate cu articolul 38¹ din Codul electoral, alegătorii, cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate, precum şi alegătorii aflaţi temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în RSA cu datele
corespunzătoare
ultimei adrese de
domiciliu sau de
reşedinţă
valabilă.
Persoanele decedate şi
persoanele care au
pierdut
cetăţenia
Republicii Moldova
se radiază din RSA.
Persoanele care au
pierdut
drepturile
electorale se menţin în
RSA cu menţiunea „A
pierdut
dreptul
electoral”, însă nu se
includ în listele electorale.
În mare parte, actualizarea și menținerea datelor în RSA se efectuează fără intervenţia umană, în
mod automatizat, prin intermediul modulului de import al datelor din RSP.
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Registratorul RSA din cadrul autorității publice locale are acces doar la unitatea administrativteritorială pentru care a fost autorizat, poate vizualiza, actualiza şi modifica informaţia numai cu privire
la secţiile de votare şi alegătorii arondaţi la secţiile de care răspunde, semnînd în acest sens o declaraţie12.
Datele şi informaţiile cuprinse în RSA sînt destinate exclusiv proceselor electorale şi sînt
accesibile pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, fiecare alegător avînd acces doar la informaţia
personală.
În luna septembrie a anului 2014 a fost realizat primul import de date din RSP în RSA, iar la
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost utilizat RSA la nivel național, prin exportarea datelor
din RSA în SIAS “Alegeri”.

VII. Analiza comparată a sistemelor de înregistrare a alegătorilor din alte țări
7.1. România
Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, condiţiile corespunzătoare de exercitare a
drepturilor electorale, egalitatea de şanse în competiţia politică, transparenţa în finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale în România sînt asigurate de către Autoritatea Electorală
Permanentă din România (în continuare – AEP).
Instituţia a fost înfiinţată prin Legea nr.286/2003 adoptată în vederea punerii în aplicare a art. 73,
alin.(3), lit.(a) din Constituţia României. Treptat atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente s-au
multiplicat prin acte normative succesive.
Misiunea Autorităţii este de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor,
precum şi finanţarea partidelor politice, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale
în materie.
În 2009, pentru a răspunde cerinţelor misiunii asumate, AEP a decis demararea unor studii de
fezabilitate în scopul digitizării listelor electorale permanente şi elaborării Registrului Electoral.
În 2011 rezultatele studiului de fezabilitate au condus la începerea dezvoltării aplicaţiei Sistemul
Informatic Registrul Electoral. Aplicaţia este destinată informatizării procesului de întocmire a listelor
electorale în vederea desfăşurării scrutinelor. În urma finalizării primei faze a acesteia, pentru personalul
AEP au fost organizate sesiuni de pregătire în vederea folosirii aplicaţiei.
În 2012, faza următoare a presupus realizarea unui portal, Registrul Electoral
(www.registrulelectoral.ro), avînd ca scop expunerea funcţionalităţilor de gestionare a acestuia de către
primării, în mod securizat într-o zonă privată, dar şi informarea cetăţeanului cu privire la procesul
electoral prin intermediul zonei publice.
În 2013, în urma finalizării fazei sus-menţionate au fost organizate sesiuni de instruire la nivelul
întregului stat român, astfel încît reprezentanţii primăriilor să fie familiarizaţi cu funcţionalităţile aplicaţiei
Registrul Electoral.
În luna martie a anului 2013 au fost realizate primele importuri de date, provenite de la Direcţia Pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).
Astfel, reprezentanţii primăriilor au putut verifica secţiile de votare secţiile de votare şi au putut
efectua actualizările necesare, datele privitoare la acestea fiind cele de la alegerile parlamentare din 2012.
12

Anexa nr. 3 "Declaraţie de confidenţialitate" din Regulamnetul сг privire la Registrul de stat al alegătorilor
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Aceştia au avut la dispoziţie nomenclatoarele localităţilor şi arterelor de la nivelul unităţii administrativteritoriale pe care o reprezintă.
În luna august, ca urmare a unui Memorandum aprobat de Guvern, a fost organizat un exerciţiu de
utilizare a Registrului Electoral de către primării în ipoteza organizării unui scrutin. În cadrul exerciţiului,
primăriile au generat pachetele electorale ce cuprindeau listele electorale şi totodată le-au tipărit în
decursul a 3 zile prin surse proprii. Ca urmare a exerciţiului, prin intermediului utilizatorilor, de la primării
au fost culese informaţii, acestea fiind folosite la actualizarea datelor din aplicaţie, după verificarea
prealabilă a acestora astfel încît să corespundă realităţii din teren.
La alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 în România a fost utilizat pentru prima
dată Registrul electoral.
Legislaţia electorală în vigoare din România defineşte Registrul electoral ca fiind un sistem informatic
naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a
informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.13
Registrul electoral a fost creat în vederea asigurării unui proces electoral corect şi transparent, este
administrat de Autoritatea Electorală Permanentă14 şi conţine toţi cetăţenii români care au împlinit 18 ani
şi au dreptul de vot.
În România, activităţile de stabilire a numărului alegătorilor, evidenţă şi arondare a acestora pe secţiile
de votare sînt de competenţa primarilor.
Responsabilitatea de a opera în sistemul informatic pentru înregistrarea şi actualizarea datelor de
identificare ale alegătorilor şi arondarea acestora pe secţii de votare revine primarilor.15 Astfel, situaţiile
de omitere din listele electorale/arondare eronată la secţiile de votare/neradiere ca urmare a interzicerii
drepturilor electorale ale alegătorilor pot fi soluţionate operativ.
Totodată, listele electorale permanente şi copiile de pe acestea pot fi tipărite de către primari direct
din Registrul electoral.16
Registrul electoral este structurat în funcţie de alegători. Pentru alegătorii cu domiciliul în România
este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate – pe ţări şi
localităţi.17 Registrul conţine două secţiuni: o secţiune publică, destinată accesului alegătorilor la
informaţii şi una privată, destinată instituţiilor publice.

Art. 2, punctul 31 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr. 35/2008).
14
Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 .
15
Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 35/2008.
16
Art. 26 alin. (1) din Legea nr. 35/2008.
17
Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 35/2008.
13
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Registrul electoral se
menține în permanență
prin
adăugarea
alegătorilor
care
au
împlinit 18 ani, au
dobîndit cetăţenia română
şi cărora le-a încetat
suspendarea
exercitării
drepturilor electorale şi
radierea alegătorilor care
au decedat, şi-au pierdut
cetăţenia română, cărora
le-a
fost
interzisă
exercitarea
drepturilor
electorale sau au fost puşi
sub interdicţie de către o instanţă judecătorească.
Registrul electoral poate fi accesat de către alegătorii din România direct pe pagina web www.
registrulelectoral.ro. Astfel, acestora li se asigură posibilitatea de a verifica înscrierea în evidenţele
electorale, nefiind necesară deplasarea la sediul primăriilor.
Accesînd pagina web menţionată şi introducînd codul numeric personal (CNP) şi numele, alegătorii
pot afla secţia de votare la care sînt arondaţi, cu toate datele de localizare ale acestora.
Orice neconcordanţă între datele oferite de Registrul electoral şi cele reale alegătorii o pot semnala
primarilor sau Autorităţii Electorale Permanente.
Alegătorii au posibilitatea de a se înscrie în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă.18 Registrul
electoral oferă beneficii şi primarilor. Astfel, aceştia pot să ştie în permanenţă cîţi alegători există în
localitate, asigurînd acurateţe şi promptitudine în întocmirea listelor electorale permanente şi delimitarea
secţiilor de votare.
Reprezentanţii primăriilor lucrează în mod constant la actualizarea datelor în Registrul electoral,
beneficiind în același timp de suport prin mail şi Call Center.
În 2013, la 13 iunie, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Instrucţiunea nr.1 privind accesul
primarilor şi/sau persoanelor împuternicite de aceştia în sistemul informatic al Registrului electoral.19
Portalul Registrului electoral este susţinut de o arhitectură hardware şi software modernă, localizată
într-un Data Center securizat, asigurîndu-se astfel timpi optimi de răspuns şi utilizarea fluidă a aplicaţiei
de către reprezentanţii primăriilor.
Pentru fiecare tip de scrutin, aplicaţia Registrul electoral pune la dispoziţia primarului instrumentele
necesare gestionării secţiilor de votare (delimitările acestora şi arondarea cetăţenilor cu drept de vot pe
secţii de votare) şi generării listelor electorale permanente.
Utilizatorul poate descărca listele electorale pentru fiecare tip de scrutin sub formă de pachete
electorale (arhive), acestea conţinînd toate listele electorale necesare scrutinului, pentru fiecare secţie de
votare. Toate documentele se stochează în format PDF. Copiile după listele electorale permanente se vor
verifica şi se vor tipări în două exemplare, conform prevederilor legale.20
18

Art. 22 alin. (6) din Legea nr. 35/2008.
www.roaep.ro, compartimentul „LEGISLAŢIE ELECTORALĂ”
20
Broşura „Registrul electoral”, Autoritatea Electorală Permanentă, 2014
19
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Potrivit legislației în vigoare a României, constituie contravenţii următoarele fapte:






înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de
domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot,
efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în vigoare;
păstrarea registrelor cu listele electorale permanente în condiţii necorespunzătoare;
neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor in Registrul electoral sau in listele electorale
permanente la termenele stabilite potrivit prezentei legi;
efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către
persoane neautorizate;
necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista
electorală permanentă.

Constatarea contravenţiilor menţionate se face de către preşedintele biroului electoral de
circumscripţie ori împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute
la alin. (1), agentul constatator făcînd menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.21
7.2. Albania
În Albania funcţionează Registrul de Stat al Populaţiei şi Registrul electronic al alegătorilor, ambele
ţinute şi gestionate de o direcţie specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acest fapt a redus
la minimum atribuţiile Comisiei Electorale Centrale din Albania în procesul de întocmire şi actualizare a
listelor electorale, responsabile însă de această activitate fiind autorităţile publice locale în colaborare cu
Direcţia generală a Oficiului Stării Civile din cadrul Ministerului de Interne.
Plasarea pe internet a listelor electorale se efectuează doar în perioada electorală, de către responsabilii
din cadrul ministerului de resort. În acelaşi timp, Comisia din Albania printr-un comunicat de presă
informează alegătorii despre posibilitatea consultării şi verificării listelor electorale. Alegătorul, accesînd
informaţia, automat este redirecţionat la pagina oficială web a Ministerului de Interne unde, prin
intermediul unui motor de căutare, poate verifica dacă este sau nu inclus în listă, la care secție de votare
este arondat, numele, prenumele, data, luna şi anul naşterii sînt scrie corect.
Listele electorale pe suport de hîrtie se păstrează 6 luni, după care se transmit la Arhiva de Stat, iar
cele în format electronic – se păstrează permanent, întrucît se actualizează în mod continuu.
În vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal în procesul de întocmire a listelor
electorale, partidele, care au cea mai mare reprezentare în Parlament, propun 2 persoane care se
acreditează de Comisia Electorală Centrală din Albania. Aceste persoane au calitatea de auditori din
partea Comisiei şi au responsabilitatea de a monitoriza întreg procesul de întocmire a listelor electorale
de către Direcția responsabilă din cadrul Ministerului de Interne.
Auditorii sînt obligați să prezinte lunar rapoarte Comisiei Electorale Centrale din Albania și partidelor.
Responsabilităţile, drepturile, obligaţiile şi răspunderea pe care o poartă auditorii sînt stabilite de Comisie.

21

Art. 51 alin.(3) din Legea nr. 35/2008
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Specific sistemului electoral din Albania este
faptul că partidele politice interesate pot să obțină
CD-ul cu listele electorale pe toată ţara pentru a
verifica dacă datele conţinute în liste sînt corecte.
Procesul de verificare constă în crearea grupurilor
a cîte 2 persoane din diferite partide, care se
deplasează la domiciliul alegătorilor şi verifică
veridicitatea datelor, fără a avea dreptul de a le
schimba.
Pentru a obține CD-ul se depune o cerere în
scris în acest sens Comisiei. CEC-ul analizează
cererile şi, în funcţie de argumentele invocate,
vizează pozitiv sau negativ solicitarea de a primi
informaţia de la MAI. Trebuie de menţionat că în
urma implementării acestei proceduri a crescut
semnificativ nivelul de credibilitate a cetăţenilor
față de calitatea listelor electorale. Toate
operațiunile de transmitere-predate a CD-ului cu
date se efectuează în baza actelor de predareprimire care conţin clauze de confidențialitate.
La fel ca şi Codul electoral al Republicii Moldova, cel al Albaniei nu conţine reglementări exprese
privind asigurarea de către operatori (persoanele implicate la prelucrarea datelor din listele electorale) a
confidenţialităţii datelor cu caracter personal din listele electorale, însă prevederi în acest sens se găsesc
în legislaţia specială şi în actele administrative cu caracter normativ ale Comisiei. Atît Comisia Electorală
Centrală a Republicii Moldova, cît și cea a Albaniei se conduc de Directiva 95/46/CE “Privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date”.
Vom menționa faptul că Comisia Electorală Centrală din Republica Albania este înregistrată ca
operator de date personale la Autoritatea pentru Protecția Datelor din Albania și este obligată, conform
legii, să raporteze toate accesările şi să notifice Autoritatea despre informaţiile pe care le prelucrează, însă
funcţia pe care o are CEC-ul este de control/audit. În acelaşi timp, partidele politice cărora li s-a acordat
CD-ul cu listele electorale notifică despre acest fapt Autoritatea pentru Protecţia Datelor, prezentînd în
acest sens un formular în care se indică scopul, termenul prelucrării şi modalitatea de distrugere a datelor
de pe CD, pe propria răspundere. Prin depunerea notificării, partidele obţin calitatea de operator de date.
În procesul de elaborare a Registrului electronic al alegătorilor din Albania, Ministerul Afacerilor
Interne a fost asistat de reprezentanța OSCE în Albania. La fel ca și în Republica Moldova, o problemă
majoră identificată la etapa proiectării Registrului de stat al alegătorilor a constat în existenţa străzilor
fără denumire şi număr, ceea ce a făcut dificilă implementarea Registrului. Soluţia propusă şi acceptată a
fost includerea unui cod din 10 cifre prin intermediul căruia alegătorii pot fi arondaţi la secții de votare:
primele 3 cifre – codul localității, următoarele 4 – codul secției de votare și ultimele 3 – codul casei din
cadrul secției de votare.

25

7.3. Estonia
După obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991, Estonia, una dintre cele mai mici
țări din Europa, a depus eforturi maxime pentru a-și dezvolta infrastructura, a investit mult în digitalizarea
proceselor de bază ale societății și în acest fel a obținut mari succese în această privință.
În anul 2003 în Estonia a fost lansată prima versiune a portalului de e-guvernare (www.eesti.ee) care
a oferit cetățenilor acces on-line securizat la o categorie semnificativă de servicii guvernamentale. Pentru
a putea beneficia de acest sistem ce oferă cetățenilor servicii funcționale, specifice atît sectorului public,
cît și celui privat, în prezent mai mult de 90 la sută din populația Estoniei are cărți de identitate electronice,
iar în fiecare zi aproximativ 10.000 de utilizatori vizitează portalul guvernamental.
Articolul 57 al Constituției Estoniei stabilește vîrsta minimă de 18 ani pentru a putea participa
la alegerile în Riigikogu, alegerile locale și referendumuri, precum și în Parlamentul European.
Pentru a putea fi înregistrată în calitate de candidat persoana trebuie să aibă cel puțin 21 de ani pentru
alegerile în Riigikogu și Parlamentul European și doar 18 ani în cazul alegerilor consiliilor
guvernamentale locale.
Persoanele înrolate în forțele armate nu participă la votare, iar cele care au fost private de dreptul
de vot în condițiile legii sau cele care au fost condamnate pentru infracțiuni și î ș i execută pedeapsa
într-un penitenciar nu pot nici să candideze la funcții elective și nici să voteze.
Alegătorii din Estonia sînt înregistrați în
Registrul populației, iar pentru a-și putea
exercita dreptul de vot, alegătorul trebuie să fie
inclus în Registrul electronic al alegătorilor
care se formează în baza datelor din Registrul
populației. Crearea Registrului electronic al
alegătorilor a început în Estonia în anul 1999,
registrul fiind creat și menținut de Ministerul
Afacerilor Interne. Orice persoană, care are
înregistrată o adresă de domiciliu
sau
reședință în Registrul populației și care nu
este privată de dreptul la vot, în mod automat
este inclusă și în lista electorală, generată la
rîndul ei din Registrul electronic al alegătorilor.
Alegătorul este inclus în lista de alegători a secției de votare în raza căreia își are domiciliul.
Sistemul de evidență a populației în Estonia este bine reglementat și presupune o conlucrare foarte
strînsă între instituțiile statului. Registrul de stat al populației este ținut de Ministerul de interne, tot el fiind
cel care generează listele electorale, autoritățile electorale nefiind implicate în acest proces. Tot acestei
instituții îi revine rolul de a înregistra în sistem notificările privind interdicțiile sau limitările în exercitarea
dreptului de vot ale unor cetățeni.
Datele din Registrul electronic al alegătorilor sînt actualizate în permanență, în funcție de modificările
survenite în Registrul populației, în baza unui backup realizat zilnic între aceste două baze de date, cu
respectarea securității mediului de stocare a datelor. Accesul la datele din Registrul electronic al
alegătorilor este strict limitat, fiind permis doar administratorilor sistemului și membrilor Comitetului
Electoral Național care analizează datele în scopuri de cercetare.
Cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua scrutinului, alegătorul primește cartela alegătorului, ceea ce
confirmă faptul că acesta a fost deja inclus în lista electorală. În cazul în care alegătorul nu a primit cartela
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cu cel tîrziu 15 zile înainte de ziua alegerilor, acesta poate contacta registratorul din cadrul autorității
publice locale, inclusiv prin telefon, pentru a semnala faptul neincluderii sale în lista electorală.
Votarea prin Internet a fost introdusă pentru prima dată în Estonia la alegerile locale din 2005, cînd
mai mult de 9000 de alegători au ales să voteze prin Internet (2%). La alegerile în Riigikogu din 1
martie 2015 această metodă de vot a fost utilizată pentru a opta oară.
Tabelul de mai jos prezintă datele statistice privind votarea prin Internet în Estonia.
Tabelul nr. 1. Numărul alegătorilor care au votat prin Internet 2005-2015.

Nr. total de
alegători
Alegători care
au participat
la votare
Rata de
participare
Alegători care
au votat prin
Internet

AL
2005

AP
2007

PE
2009

AL
2009

AP
2011

AL
2013

PE
2014

AP
2015

1 059 292

897 243

909 628

1 094 317

913 346

1 086 935

902 873

899 793

502 504

555 463

399 181

662 813

580 264

630 050

329 766

577 910

47,4%

61,9%

43,9%

60,6%

63,5%

58,0%

36,5%

64,2%

9 317

30 275

58 669

104 413

140 846

133 808

103 105

176 491

Conform datelor oferite de Biroul de Statistică al Estoniei22, toate școlile din țară sunt conectate la
Internet, 80% din populație (cu vîrsta între 16 și 74 ani) utilizează votarea prin Internet, 80% din
gospodării au acces la Internet, iar 89% din populație folosesc serviciul Internet-Banking în fiecare
zi. Mai mult de 90% din alegătorii cu drept de vot dețin ID carduri.
La 7 decembrie 2012 Comitetul Național Electoral a constituit Comitetul pentru votare prin
Internet, acesta fiind unica autoritate responsabilă pentru efectuarea votării prin Internet, în timp ce
Comitetului Național Electoral îi revine doar rolul de supraveghere. Comitetul pentru votare prin
Internet este constituit din președinte, vicepreședinte și 5 funcționari ai staff-ului, toți aceștia
fiind specialiști în tehnologii informaționale, iar președintele, pentru a putea fi înaintat la această
funcție, trebuie să aibă și experiență în organizarea și desfășurarea alegerilor.
Comitetul pentru votare prin Internet are în atribuțiile sale pregătirea și organizarea votării,
îmbunătățirea continuă a sistemului prin intermediul căruia se realizează votarea prin Internet,
soluționarea cazurilor care împiedică realizarea votării prin Internet, totalizarea rezultatelor votării
prin Internet23.

22

23

http://www.stat.ee/esms-metadata
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/501092014005/consolide/current
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Codurile de acces la informațiile cu caracter personal sînt securizate și protejate de Legea
privind protecția datelor. Ele sînt accesibile doar organelor de poliție sau inspectoratelor fiscale,
în baza un ordin judecătoresc emis în acest sens. Responsabil de supravegherea și securizarea
acestor operațiuni este Ministerul Afacerilor Interne.
Comitetul Naţional Electoral are obligația de a pune după ziua alegerilor la dispoziţia
reprezentanților autorizați ai partidelor politice și candidaților independenți listele electorale, dacă
examinarea lor prezintă interes justificat.
7.4. Ucraina
În conformitate cu Legea nr. 698 cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, adoptată de
Rada Supremă a Ucrainei la 22 februarie 2007, Registrul este un sistem informațional automatizat,
conceput pentru stocarea, prelucrarea informațiilor cu privire la cetățenii ucraineni care au drept
de vot, în conformitate cu articolul 70 din Constituția Ucrainei.
Principalele funcții ale Registrului constau în asigurarea unei evidențe personalizate a
fiecărui alegător și compilarea listelor electorale pentru diferitele tipuri de scrutine ce au loc în
Ucraina.
Autoritatea
responsabilă de ținerea
Registrului de stat al
alegătorilor
transmite
prin act de predarerecepționare consiliului
electoral
de
circumscripție
listele
electorale
în
două
exemplare, pe suport de
hîrtie, dar nu mai tîrziu de
30 zile pînă în ziua
alegerilor. Un exemplar
al listelor se păstrează la
consiliul electoral, iar
altul
este
transmis
biroului electoral al
secției de votare.
În Registrul de stat al alegătorilor din Ucraina se stochează următoarele categorii de date:
Datele de identificare
 Numele
 Prenumele
 Patronimicul
 Ziua/luna/anul naşterii
 Locul naşterii
Date pentru determinarea locului şi condiţiilor de participare la votare
 Adresa electorală

 Numărul circumscripţiei
 Numărul secţiei de votare
 Informaţia privind incapacitatea de deplasare independentă
Date personale
 Data dobîndirii cetăţeniei
 Data anulării cetăţeniei
 Data declarării persoanei ca fiind incapabilă
 Data repunerii în drepturi
 Data decesului
 Data anulării informației despre deces
 Informaţia despre încorporarea în forţele armate
Asigurarea securităţii informaţionale şi integrităţii Registrului de stat al slegătorilor este
monitorizată de către Direcţia managementul securităţii informaţiei şi administrării RSA din
cadrul Serviciului de administrare a RSA. Securitatea este realizată prin crearea unui sistem
complex de protecţie a informaţiilor ce constă în următoarele:
 Măsuri organizatorice de protecţie a informațiilor;
 Instrumente de inginerie;
 Reţea de telecomunicaţii securizată şi securitate a reţelei de transport de date;
 Securitatea centrului de prelucrare a datelor în Registrul de Stat al Alegătorilor;
 Dotarea structurilor de ţinere şi celor de administrare a Registrului cu echipament tehnic
corespunzător;
 Asigurarea modulului criptografic de transmitere a datelor;
 Asigurarea accesului utilizatorilor la sistem prin acces securizat la resursele informaţionale
 Protecţie antivirus – sistem dualist de protecţie antivirus.
În procesul de menținere a Registrului de stat al alegătorilor legitimitatea și supremația
drepturilor omului sînt protejate și garantate în corespundere cu prevederile Constituției și
acordurilor internaționale.
Orice cetățean este în drept să verifice corectitudinea informațiilor despre sine cuprinse în
lista electorală și să solicite organului electoral, autorității responsabile de menținerea Registrului
alegătorilor sau instanței de judecată înlăturarea neregulilor depistate, cum ar fi includerea unor
date eronate, excluderea din lista electorală sau lipsa mențiunii privind dizabilitatea locomotoare
a alegătorului.
În Ucraina sînt create structuri locale specializate care activează permanent în cadrul
organelor administrative raionale și care sunt responsabile de ţinerea Registrului de stat al
alegătorilor. La nivel regional există 27 organe de administrare regională a Registrului, care au un
rol important în efectuarea actualizărilor permanente în RSA.
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VIII. Concluzii şi recomandări
În linii generale, exactitatea unui registru electoral este determinată de modul în care
sistemul de management electoral se preocupă de aspectele critice de natură să afecteze integritatea
datelor conținute în acesta, fiind vorba de modificările permanente ale adresei de
domiciliu/reședință a alegătorului, identificarea în spațiu a cetățenilor cu drept de vot aflați în
străinătate, înregistrarea cazurilor de privare de drepturile electorale, evidența militarilor în termen
și a persoanelor fără domiciliu sau reședință etc.
În scopul asigurării unui proces transparent și credibil de înregistrare a alegătorilor și
examinînd problemele legate de întocmirea listelor electorale și menținerea Registrului de stat al
alegătorilor, propunem următoarele recomandări:
 Atît în Republica Moldova, cît și în alte țări protecția datelor cu caracter personal ale
alegătorilor devine o problemă importantă, în special la etapa verificării listelor electorale, fie
prin afișarea sau punerea lor la dispoziția alegătorului în incinta secției de votare, în condițiile
în care există reglementări contradictorii ale acestei proceduri. În lipsa unui cadru normativ
uniform, dreptul cetățeanului de a-și verifica datele din lista electorală și dreptul de a-i fi
protejate datele cu caracter personal pot fi în conflict. În acest sens, este necesară o revizuire a
cadrului normativ al Republicii Moldova, pentru a delimita clar competențele între autoritățile
statului responsabile de întocmirea și afișarea listelor electorale și ale celor cu prerogative în
protejarea datelor cu caracter personal.
 Securitatea informației este o problemă cheie în stocarea datelor cu caracter personal ale
alegătorilor, fapt pentru care se recomandă menținerea certificării Sistemului Integrat de
Management al Calității și Securității Informației aplicat în cadrul Comisiei Electorale Centrale
conform prevederilor standardelor internaționale (ISO 9001:2008 și ISO 27001:2013), care să
asigure calitatea și securitatea managementului electoral la toate etapele sale.
 În vederea asigurării securităţii și protecției datelor cu caracter personal ale alegătorilor
(confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea) se recomandă definitivarea procedurii de
înregistrare a Comisiei Electorale Centrale în calitate de operator de date cu caracter personal
de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.
 Sistemul actual de înregistrare a alegătorilor utilizat în Republica Moldova este unul pasiv,
întrucît statul este în totalitate responsabil pentru înregistrarea alegătorilor și pentru asigurarea
faptului că fiecare cetățean își poate exercita dreptul de vot. Avînd în vedere că Registrul de
stat al alegătorilor este actualizat în mod continuu de către Comisia Electorală Centrală prin
modificarea în timp real a informaţiilor privind alegătorii, se recomandă permanentizarea
procesului de înregistrare a alegătorilor, astfel încît acest serviciu să fie disponibil pe pagina
oficială web a CEC nu doar în perioada electorală, ci și în cea dintre alegeri.
 În scopul creșterii accesibilității la procesul electoral, se impune elaborarea unei strategii de
comunicare cu cetățenii din diasporă care să cunoască modalitatea de înregistrare prealabilă a
alegătorilor aflați în străinătate. Este deosebit de important ca această categorie de alegători să
primească și în perioada dintre alegeri mesaje clare și ușor de înțeles în legătură cu înregistrarea
prealabilă on-line, și nu doar în preajma alegerilor.
 Pornind de la necesitatea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii
sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără
discriminare, se recomandă completarea formularului de verificare/înregistrare prealabilă a
alegătorilor, prin adăugarea unei mențiuni despre prezența sau lipsa unor dizabilități ale
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alegătorului, astfel încît la momentul înregistrării sau verificării datelor despre sine în Registrul
de stat al alegătorilor alegătorul să poată semnala acest lucru. Astfel, odată cu transmiterea
listelor electorale tipărite către birourile electorale, acestea vor primi și informația privind
numărul estimativ al alegătorilor cu dizabilități care au fost arondați la secția de votare
respectivă.
Informarea alegătorilor cu privire la necesitatea verificării listelor electorale trebuie să fie
realizată de către toți subiecții implicați în procesul electoral: autoritățile electorale, actorii
politici, autoritățile publice locale, societatea civilă etc. Este absolut necesară sensibilizarea
electoratului și sporirea percepției publicului asupra corectitudinii listelor electorale, iar în
această privință pot fi organizate grupuri mobile care să informeze alegătorii despre procedura
verificării datelor din Registrul de stat al alegătorilor sau din listele electorale, în special în
perioada în care acestea sînt puse la dispoziția publicului pentru consultare.
Alegătorului trebuie să-i fie facilitată verificarea datelor despre sine în lista electorală, totodată
fiind atins și obiectivul de a spori gradul de conștiință a electoratului, prin a-i disemina în acest
sens mesaje prin intermediul serviciilor de telefonie mobilă (SMS), anunțuri la posturile de
televiziune și radio, postere, street-line-re, bannere și media socială. Mesajele trebuie să fie
simple, să conțină informații privind autoritățile competente și actele în baza cărora pot fi
efectuate modificări în Registrul populației, Registrul de stat al alegătorilor sau în listele
electorale de către autoritățile competente..
Pentru a asigura acuratețea și integritatea Registrului de stat al alegătorilor, este necesar ca
datele privind alegătorii arondați la o anumită secție de votare să fie actualizare de către
registratorii din primării, imediat ce au apărut circumstanțele legale (deces,
înregistrarea/retragerea înregistrării la domiciliu, atingerea majoratului etc.). Persoanele
responsabile de listele electorale din cadrul autorităţilor publice necesită o instruire continuă
privind actualizarea listelor electorale, și nu doar în perioada electorală.
Înființarea unui Call Center (Linie instituțională de informare) permanent al CEC care să ofere
suport și consultanță registratorilor din primării în vederea actualizării datelor din RSA în mod
constant.
Instituirea în cadrul autorităților administrative de nivelul doi (consiliile raionale) a unor
persoane responsabile de conlucrarea cu Comisia Electorală Centrală la toate etapele ciclului
electoral, în special în activitățile legate de actualizarea, distribuirea și verificarea listelor
electorale pentru alegeri.
Întrucît legislația prevede posibilitatea privării cetățeanului în anumite condiții de drepturile
electorale, pentru a asigura o integritate și mentenanță eficientă a Registrului de stat al
alegătorilor, se recomandă o strînsă colaborare cu autorităților responsabile de menținerea
registrelor de stat, cu instanțele judecătorești sau cele din sistemul de sănătate al statului (în
cazul persoanelor cu dizabilități mintale).
Bunele practici presupun existența obligatorie a unei legături între alegătorul arondat la secția
de votare și localizarea acestuia (adresa de domiciliu/reședință, evidența în cadrul misiunii
diplomatice etc.). Locația geografică ar trebui să fie descrisă într-o manieră unică, fără
ambiguități, iar pentru aceasta este necesar de creat un Registru de stat al adreselor, care ar oferi
servicii publice electronice de calitate și liste electorale corecte. Odată implementat un
asemenea sistem, va putea fi adusă în discuție și posibilitatea utilizării sistemelor electronice de
votare.
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 Pentru a asigura o acuratețe înaltă a listelor electorale și pentru a evita retipărirea acestora este
necesară arondarea prealabilă a alegătorilor care s-au înregistrat on-line către o secție de votare
virtuală, spre exemplu “Secție extrateritorială”, astfel încît aceștia să fie excluși în timp util din
listele electorale de la domiciliu/reședință, pînă la tipărirea acestora.
 Avînd în vedere că din anul 2014 întocmirea și difuzarea listelor electorale au fost puse în
sarcina Comisiei Electorale Centrale, în baza Registrului de stat al alegătorilor, este necesară
elaborarea şi aprobarea unei instrucțiuni care să reglementeze în detalii procesul de tipărire şi
transmitere a listelor electorale pentru secțiile de votare.
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