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Cuvânt Introductiv
Potrivit art.2 din Constituție „Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova,
care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție”.
Unul din elementele obligatorii ale statului este poporul (națiunea). Esența acestui element poate
fi privită din două aspecte: unul – măria sa poporul, care este deținătorul puterii politice și o realizează
direct sau prin reprezentanții săi. Al doilea element al statului este recunoscut prin obligativitatea
organelor statale de a proteja normele de drept privind asigurarea suveranității naționale.
Nu întâmplător, legiuitorul constituant în alin. (2) al aceluiași articol din Constituție a stipulat că
„Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă
formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat
constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”
Potrivit art.3 din Codul Electoral prin noțiunea de alegeri se prezumă alegerile în Parlament,
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, în autoritățile administrației publice locale și
referendumurile.
Alegerile vizează acțiunile cetățenilor, partidelor, a organizațiilor social-politice, blocurilor
electorale, organelor electorale și altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale,
desemnarea și înregistrarea candidaților, efectuarea agitației electorale, votarea și constatarea
rezultatelor votării, precum și alte acțiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislația în vigoare.
„Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere,
care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat” (art. 38 din
Constituție)1.
Dacă analizăm situația de la proclamarea Declarației de independență – 27 august 1991 pînă la
04.02.2019, ziua petrecerii actualei conferințe, putem constata că:
a) alegătorii au fost invitați la următoarele referendumuri republicane2:
·

6 martie 1994;

·

23 mai 1999;

·

5 septembrie 2010;

b) la alegerile de către popor a Președintelui Republicii Moldova3 alegătorii au fost invitați să
participe:
·

8 decembrie 1991;

·

1 decembrie 1996;

1

Constituția Republicii Moldova, comentariu 2012, Chișinău.
https/www.realitatea.md/istoriareferendumurilor/din Republica Moldova.
3
www.e-democracy.md/elections/presidential/
2
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·

17 noiembrie;

·

30 octombrie 2016;

c) la alegerile Parlamentului Republicii Moldova4 cetățenii au fost invitați să participe la vot:
·

10 martie 1990;

·

27 februarie1994;

·

22 martie 1998;

·

25 februarie 2001;

·

6 martie 2005;

·

5 aprilie 2009;

·

29 iulie 2009;

·

28 noiembrie 2010;

·

30 ianuarie 2014.

La nivel local5 cetățenii Republicii Moldova au fost invitați să participe la 20 de referendumuri
localel de revocare a primarilor și la un referendum local, privind includerea unor localități din sudul
Republicii Moldova în componența UTA – Gagauzia.
Din patru în patru ani s-au desfășurat alegeri locale generale6. De exemplu, în două scrutine
electorale s-au petrecut alegerile din 23 mai și 6 iunie 1999, 25 mai și 8 iunie 2003, 3 și 17 iunie 2007,
5 și 19 iunie 2011, 14și 28 iulie 2015.
Constatăm faptul că, Președintele Republicii Moldova în unele perioade (3 septembrie 1990, 4
aprilie 2001, 4 aprilie 2005 și 1 martie 2012) a fost ales de către Parlament.
În perioada 1990-2019 în Republica Moldova au fost aplicate câteva sisteme electorale de alegere
a parlamentului: 1990-1994 sistemul majoritar, 1994-2014 sistemul proporțional.
Scrutinul majoritar uninominal la alegere a organului legislativ suprem exista în statul sovietic,
în care se admitea să participe la alegeri, într-o circumscripție concretă, numai o singură canditarură7.
Prin Legea8 nr. 3618 din 23.11.1989 sisitemul sovietic a fost perfecționat, permițând participarea într-o
singură circumscripție a mai multor candidați. Anume astfel a fost format parlamentul din „90” socotit
de specialiști, că a fost ales în mod democratic. Prin Legea9 nr. 1609 din 14.10.1993 în locul sistemului
majoritar a fost întrodus sistemul reprezentării proporționale și fiindcă nu s-a găsit soluția de a rezolva
problemea localităților plasate în stânga Nistrului, prin hotărârea Parlamentului10 nr. 1613din 19.10.1993
4

www.e-democracy.md/elections/parlamentary/
www. Realitatea.md/istoria referendumurilor din Republica Moldova.
6
www.e-democracy.md/elections/local.
7
https://www.zdg.md/editia-print/politic/in-asteptarea-alegerilor-parlamentare-intre-eroare-si-mit
8
Lege Nr. 3618 din 23.11.1989 Ку привире ла алежериле де депутаць ай попорулуй ай РСС Молдовенешть
Publicat: 01.01.1989 în Veştile Nr. 11 art Nr: 270
9
Legea Nr. 1609 din 14.10.1993privind alegerea Parlamentului Publicat : 30.10.1993 în Monitorul Oficial Nr.
010
10
Hotărîre Parlamentul Nr. 1613 din 19.10.1993 pentru modul de punere în aplicare a Legii privind
alegerea Parlamentului
5

6

„REALIZAREA DREPTULUI CONSTITUȚIONAL DE VOT ȘI A DREPTULUI DE A FI ALES”

a fost înființată o singură circumscripție, în care s-au petrecut alegerile parlamentare, începând cu 1994
și până în prezent, inclusiv alegerile din 30.11.2014.
Potrivit Codului Electoral11 alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 se vor desfășura în baza
sistemului electoral mixt. Acest sistem prevede o combinare a sistemului proporțional prin care vor fi
aleși 50 de deputați și sistemul majoritar prin care vor obține mandatul de deputat 51 de persoane.
În cadrul conferinței, participanții: studenți și profesorii ai facultăților de drept și de jurnalism și
științe ale comunicării de la USEM, precum și liceeni de la Liceul Teoretic European au prezentat un șir
de referate în care au abordat cele mai importante aspecte, privind realizarea dreptului de vot și a
dreptului de a fi ales. Un interes deosebit au trezit comunicările privind importanța alegerilor, principiile
realizării dreptului electoral, modalitățile de scrutine electorale, avantajele și dezavantajele sistemelor
electorale, autoritățile electorale, desfășurarea campaniilor electorale, comportamentul mass-media în
campaniile electorale, răspunderea juridică pentru încălcările legislației electorale, totalizarea alegerilor
și altele.
La conferință sau adresat cu mesaje de salut și au prezentat comunicări importante Rusu Alina –
Președinta Comisiei Electorale Centrale, Popa Victor – profesor universitar, doctor habilitat, judecător
la Curtea Constituțională în anii 2013-2018, Postica Pavel – Director de programe al Asociației PromoLex, prorectorii USEM – Cerba Valeriu doctor în drept, Donciu Anatolie doctor în ştiinţe economice,
conferențiar universitar și Catană Petru doctor habilitat.
Aducem sincere mulțumiri oaspeților de onoare a conferinței, moderatorilor, reprezentanților
mass-media, studenților și profesorilor participanți la conferința științifică studențească cu tema
„Realizarea dreptului constituțional de vot și a dreptului de a fi ales”.
Victor Pușcaș,
doctor în drept, conferențiar universitar,
șef Catedră Drept Public, USEM.

11

Codul Electoral adoptat prin Legea N.1381-XIII din 21.11.1997 în modificările și complexările ulterioare
republicat în MO. Nr. 451-463 din 29.12.2017.
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Ziua tânărului alegător.
„Votul este cel mai puternic instrument conceput vreodată de un om pentru eliminarea nedreptăţiişi
distrugerea teribilelor ziduri care îngrădeşte oamenii.”
Lyndon B. Johnson
„Viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem. Alege cu înţelepciune.”
Stephen Covey

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova în anul 2017 a marcat 20 de ani de activitate
permanentă. CEC și a obținut statutul permanent odată cu adoptarea Codului electoral, care a unificat
procedurile electorale şi a înglobat actele normative din domeniu.
În această perioadă Comisia Electorală Centrală a desfășurat 15 alegeri și referendumuri la nivel
național și peste 100 alegeri și referendumuri la nivel local.
Alegerile reprezintă un exerciţiu democratic în fiecare ţară,democraţia fiind condiţia de bază
pentru organizarea şidesfăşurarea alegerilor. Prezentarea are ca scop sensibilizarea tinerilor privind
importanţa participării lor la procesul electoral. Iar obiectivele urmărite vizează cunoașterea drepturilor
şiobligaţiilor alegătorilor, formarea concepţiei despre alegeri democratice, a atitudinii civice
şiconştientizareanecesităţii participării la alegeri.Școala electorală pentru tinerii alegători reprezintă un
eveniment important pentru dezvoltarea abilităţilor de participare a tineretului la procesul de luare a
deciziilor şi promovarea valorilor democratice, atît la nivel local, cîtşi cel republican.
Atributul indispensabil al statului de drept este democraţia, care presupune la rândul ei, existenţa
unor valori în societate precum ar fi: libertatea, dreptatea şi egalitatea. Acestea sunt idealuri pentru care
oamenii au luptat întotdeauna şi în acelaşi timp, repere pe baza cărora s-au creat normele ce
reglementează viaţa în societate. Oamenii trebuie să trăiască în libertate, de aceea statul democratic
garantează şi promovează libertăţile personale, în limitele stabilite de lege. Ei trebuie să îşi poată exercita
libertatea de a se exprima, precum şi dreptul de a-şi alege conducătorii şi de a decide în probleme de
interes public. Edificarea unui stat de drept necesită eforturile întregii societăţişi ale tuturor instituţiilor,
acesta avîndscopul de a oferi fiecărui cetăţean posibilitatea de a participa în mod egal la conducerea
comunităţii. Într-un stat de drept, cetăţenii deleagă puterea unor reprezentanţi pe care îi aleg, din rîndurile
lor, pentru a le realiza interesele şi a le satisface cerinţele acestora. Esenţa democraţiei o constituie
participarea cetăţenilor la viaţa publică, ceea ce presupune preocuparea acestora privind problemele
comunităţii, responsabilitate, interes pentru evenimentele social-politice majore ce au loc în viaţa de zi
cu zi. Un stat de drept asigură cetăţenilor săi şanse egale de reuşită în viaţă, fără privilegii şi fără
11

discriminări.Competiţia implică cursa electorală între partidele politice, mişcările social-politice, dar şi
candidaţi independenţi. „Democraţia este o luptă concurenţială pe baza voturilor poporului.” J.
Schumpeter.
Principiile participării la alegeri
Întruchiparea dreptului cetăţenilor de a participa la alegeri o constituie art. 38 din Constituţia
Republicii Moldova, care prevede că „voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se
exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat”. În acelaşi sens, Codul electoral al Republicii Moldova, art. 2 stipulează că cetăţeanul
Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra
alegătorului cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării
de către acesta a liberei sale voinţe.
Distingem următoarele principii de vot:
·

Vot universal (Codul electoral, art.3) – oricecetăţean al Republicii Moldova poate alege şi poate fi
ales, indiferent de rasa, naţionalitateaşi originea etnică a acestuia, inclusiv fără deosebire de
apartenenţă politică, de avere şi origine socială.

·

Vot egal (Codul electoral, art. 4) – în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur
vot. Fiecare vot are putere juridică egală. Egalitatea votului se asigură, în primul rînd, prin dreptul
fiecărui alegător la un anumit număr de voturi după principiul un om – un vot.

·

Vot direct (Codul electoral, art. 5) – alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane
este interzisă.

·

Vot secret (Codul electoral, art. 6) – votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se
astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului. Acest principiu constă în excluderea
supravegherii şi a controlului asupra exprimării voinţei alegătorului iar asigurarea votului secret are
loc prin faptul că alegătorul completează buletinul de vot într-o cabină izolată.

·

Vot liber exprimat (Codul electoral, art. 7)– nimeni nu este în drept 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.
Alegerile constituie forma suveranităţii unui stat şi principiul de bază al democraţiilor

reprezentative. Prin alegeri se asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice nu pot
fi eficiente. În afară de aceasta, alegerile oferă posibilitatea de a afla în ce măsură societatea se
solidarizează cu programul şi metodele de activitate ale fiecărui partid politic şi în ce măsură societatea
este capabilă să aleagă candidatul care se bucură de cea mai mare popularitate. În funcţie de organul ales
deosebim următoarele tipuri de alegeri:
·

parlamentare – scrutinul prin intermediul căruia sînt aleşi reprezentanţii poporului în organul
legislativ suprem al ţării;
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·

prezidenţiale – scrutin prin intermediul căruia este ales Președintele Republicii Moldova;

·

locale – scrutinul prin intermediul căruia sîntaleşi primarii oraşelor (municipiilor), satelor
(comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) şisăteşti;

·

referendum – scrutin prin care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale
statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora, precum şi consultare a
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.
Sunt formate organele supreme ale puterii în stat. Un canal important de exprimare a activismului

politic al maselor. Alegerile reflectă foarte bine și atitudinea poporului. Alegerile constituie și un
barometru al dispoziției societății.
Un rol aparte în organizarea şi desfăşurarea alegerilor îl au organele electorale. Prin funcţionarea
lor corectă organismele electorale contribuie esenţial la respectarea primului criteriu al oricărei
democraţii moderne: existenţa unor alegeri libere şi corecte. Sistemul organelor electorale în Republica
Moldova:
Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către
Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sîntdesemnaţi de către Parlament, cu respectarea
reprezentării proporţionale a majorităţiişi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin
hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
Consiliile electorale de circumscripţie – organe electorale constituite cu cel puţin 50 de zile
înainte de alegeri de către Comisia Electorală Centrală. Hotareleconsiliilor electorale de circumscripţie
corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi (în cazul alegerilor prezidențiale,
locale generale și referendumuri). Pentru alegerile parlamentare sunt constituite 51 de consilii electorale
de circumscripție, ce corespund hotarelor circumscripțiilor uninominale (stabilite prin hotărîre de
Guvern). Consiliile electorale de circumscripţie se constituie în componenţa a 7-11 membri cu drept de
vot deliberativ, dintre care cel puţin 3 persoane au studii juridice superioare sau studii în domeniul
administraţiei publice.
Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de
circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri, de cel
puţin 5 şi cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane,
birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.
Alegerile au un caracter multifuncţional ce permit cetăţeanului să-şi exercite dreptul său
electoral, care reprezintă în sine un drept constituţional al acestuia de a alege, de a fi ales şi de a-şi
exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale societăţii. Dreptul de a alege îl au
cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în ziua alegerilor vîrsta de 18 ani, cu excepţia
celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege, iar legea îngrădeşte acest drept următoarelor
persoane:
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·

care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau nu au împlinit vîrsta de 18 ani;

·

care sînt recunoscute incapabile prin hotărîre 14pecial14l14 a instanţei de judecată;

·

care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată
pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave ;

·

la alegerile locale nu votează militarii care îşi satisfac serviciul militar în termen;

·

în cazul alegerilor consiliului local şi/sau ale primarului nu au dreptul de a participa la alegeri
persoanele care nu au domiciliul sau nu îşi au reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială
respectivă.
La alegerile parlamentare alegătorul votează la secţia de votare din circumscripţia uninominală

pe teritoriul căreia îşi are domiciliul valabil, înscris în actul de identitate. În circumscripțiile uninominale
participă DOAR alegătorii care au domiciliul în circumscripția uninominală respectivă.
Dreptul de a alege și de a fi ales îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit inclusiv în
ziua alegerilor vârsta de 18 ani.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că orice persoană are dreptul de acces egal
la funcţiile publice din ţara sa. Dreptul la vot este consfinţit în Constituţia Republicii Moldova prin art.
38 care prevede că cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi până în
ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege. Dreptul de a fi
aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.
Au dreptul de a fi aleşi :
·

în calitate de deputaţi în Parlament – cetăţenii Republicii Moldova cudrept de vot, care au
împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;

·

în calitate de consilieri în consiliile locale – cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care
au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani;

Pentru a candida la funcția de președinte a Republicii Moldova:
·

cetățenia Republicii Moldova;

·

40 de ani împliniți;

·

a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul RM nu mai puțin de 10 ani;

·

posedă limba de stat;

·

în calitate de primari– cetăţenii Republicii Moldova cudrept de vot care au împlinit, inclusiv în
ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.

Conform Codului electoral nu pot fi aleşi:
·

militarii cu serviciul în termen;

·

persoanele recunoscute incapabile, datorită unor dizabilități mentale;

·

persoanele care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă

şi îşi ispăşesc pedeapsa în locuri de detenţie sau care au antecedente penale nestinse pentru comitere
de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
14
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·

persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească

definitivă;
Dezvoltarea democratică a unei țări depinde de nivelul integrării sociale, incluziunii politice a
tinerilor în societate. Participarea tinerilor în procesul electoral prin exercitarea votului, angajarea în
cadrul organelor electorale, participarea în calitate de observatori pentru monitorizarea procesului
electoral la secțiile de votare. Voluntari în cadrul activităților de educație și informare electorală dar și
participarea în cadrul activităților desfășurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe
lîngă CEC (de ex. Traineri care instruiesc funcționarii electorali din teritoriu)
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în colaborare cu Facultatea de
Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), Universitatea de Stat din Moldova
lansează din septembrie 2015 programul de masterat „Management politic și electoral”. Programul se
adresează tinerilor și tinerelor cu o poziție civică activă, care vor să cunoască mai bine domeniul electoral
și politic.
Programul de masterat cuprinde un stagiu practic care oferă masteranzilor șansa de a învăța
despre managementul politic și electoral din țară, dar și de peste hotare.
Următoarele alegeri parlamentare ordinare se vor efectua în baza unui sistem de vot mixt:
sistemul reprezentării proporționale și sistemul majoritar.
În circumscripția națională (care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de
votare din străinătate se aleg 50 de deputați în baza votului reprezentării proporționale (pe liste de partid
închise)).
În circumscripția uninominală se aleg 51 de deputați în baza votului majoritar, cîte unul de la
fiecare circumscripție, inclusiv de la circumscripțiile constituite pentru alegătorii din localitățile din
stînga Nistrului și pentru alegătorii din afara țării.
În cadrul alegerilor parlamentare, fiecare alegător are dreptul să voteze cu două buletine de vot
– unul pentru circumscripția națională și celălalt pentru circumscripția uninominală. Fiecare vot are
putere juridică egală.
Hotarele circumscripţiilor uninominale (care localitate în ce circumscripție este inclusă) au fost
aprobate prin Hotărîrea Guvernului, în baza deciziei unei comisii, stabilite de către acesta.
Astfel – 48 de circumsripții vor fi constituite pe teritoriul Republicii Moldova (dintre care 2
pentru cetățenii ce domiciliază pe teritoriul din stânga Nistrului).
Pentru mun. Chișinău vor fi constituite 11 circumscripții.
Baza de calcul pentru formarea circumscripţiilor uninominale constituie numărul alegătorilor
înscrişi în listele electorale la fiecare secţie de votare de la ultimele alegeri generale. Astfel o
circumscripţie din țară cuprinde între 55000 şi 60000 de alegători cu drept de vot.
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Locuitorii din stânga Nistrului vor putea vota în secţii amplasate pe teritoriul controlat de
autorităţile constituţionale, iar alegătorii aflați în afara țării, în secțiile de votare constituite peste hotare.
Pentru reprezentarea teritoriilor din afara ţării au fost constituite 3 circumscripţii uninominale:
o circumscripţie în Est de Republica Moldova, o circumscripţie în Vest de Republica Moldova şi una
pentru Statele Unite ale Americii şi Canada.
Pornind de la faptul că dovada cetăţeniei şi identităţii persoanei se face prin actul de identitate,
documentele de identificare ale alegătorului, care permit cetăţeanului Republicii Moldova să participe
la alegeri, poate fi unul dintre următoarele:
·

buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se

indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
·

buletinul de identitate provizoriucu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova,

domiciliul titularului.
·

paşaportul pentru intrare – ieşire din ţară, legitimația de serviciu pentru militarii în

termen, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în
secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova.
Ø Alegerile au loc într-o singură zi, de duminică (sau în oricare altă zi).
Ø Votarea se efectuează între orele 7.00 şi 21.00.
Ø Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează
buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret şi cuurne de vot.
Alegătorul prezentă operatorului SIAS “Alegeri” actul de identitate.
1. În actul de identitate prezentat se aplică ștampila de securitate cu mențiunea “Alegeri și data
scrutinului”
2. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinele de vot, conform listei
electorale, numai la prezentarea actului de identitate.
3. La primirea buletinelor de vot, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.
4. Buletinele de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret.
5. Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater
din buletinele de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător.
Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.
6. Buletinele de vot vor fi pliateşi introduse în urna de vot.
ATENŢIE! Dacă ați completat greșit buletinele de vot, dar nu le-ați introdus în urnă, puteți
solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, alte două sau un buletin de vot. Buletinul de vot
greșit se va anula și se va face mențiune specială în lista electorală și în procesul-verbal cu privire la
votare.
Se interzice scoaterea buletinului de vot din incinta secţiei de votare. Verificați dacă în actul de
identitate vi s-a aplicat ștampila cu mențiunea „Alegeri” și data scrutinului.
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Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite.
Democraţia înseamnă alegeri libere si corecte, dar şi un mediu politic în care cetăţenii participă
în mod activ la procesul decizional. A participa la formarea autorităţilor reprezentative şi a altor organe
eligibile este o componentă indispensabilă a democraţiei. Cetăţenii nu se implică în măsura necesară în
procesul electoral, favorizînd fenomenul absenteismului (abstenţionismului) – neparticiparea la alegeri.
Trebuie de luat în considerare că desfăşurarea alegerilor este finanţată din bugetul de stat, care la rîndul
său se formează din contribuţiacetăţenilor. Aşadar, ar fi de dorit ca alegerile să fie validate din primul
tur de scrutin, evitîndu-se astfel cheltuielile ulterioare majore. În acest scop trebuie să fim responsabili,
să fim activi şi să înţelegem că neparticipînd la alegeri, cu scopul de „a-i pedepsi pe cei de la conducere”,
ne „pedepsim” pe noi înşine. Unele ţări, pentru a combate absenteismul, au instituit în legislaţia lor
obligativitatea participării la alegeri, cum ar fi: Australia, Belgia, Grecia, Argentina, Brazilia, ţări în care
absenteismul electoral a fost redus substanţial, neparticiparea la vot sancţionîndu-se.
Spre exemplu, în Australia, dreptul la alegeri a fost transformat în obligaţia de a vota după ce în
1924, în cadrul scrutinului naţional, a fost înregistrată o prezenţă a alegătorilor la urnele de votare mai
mică de 47%. Din acest moment şipînă în prezent în Australia se constată o participare constantă a
alegătorilor la alegeri de 94% - 96%, în caz contrar alegătorii sunt sancţionaţi cu amenzi.
Totuşi, votul trebuie privit ca o obligaţie morală şi datorie civică a alegătorilor. Este vorba de o
responsabilitate a fiecărui cetăţean în parte faţă de viitorul ţării,votul fiind modalitatea prin care se poate
schimba destinul unei naţiuni şi totodată prin intermediul votului generaţia tânără îşi poate forma un
viitor. Fiecare din noi, cu un efort minim poate să se implice şi să contribuie la eficacitatea procesului
politic decizional. Neparticiparea la vot dă ocazia altora de a decide în locul tău. Se zice că „oficialii
proşti, sîntaleşi de cetăţenii buni care nu votează” (George Jean Nathan).
Tinerii sunt promotori ai schimbărilor şi reformelor moderne, ei trebuie să redirecţioneze această
atitudine într-un sens pozitiv, să reconstruiască încrederea cetăţenilor în democraţie, în capacitatea lor
de a influenţa. Pentru a spori nivelul de participare a cetăţenilor la alegeri, în primul rând este necesară
implicarea activă în acţiunile civice pe care le promovează cultura politică, pentru a înţelege mai bine
perspectivele de viitor ale Republicii Moldova. Trebuie să ne formăm o viziune clară vis-a-vis de
propunerile ce vin din partea concurenţilor electorali pentru care urmează să ne dăm votul, să le
mulţumim pentru împlinirea aşteptărilor, sau, din contra – în caz de necesitate să le putem adresa
reproşuri, atunci cîndaceştia nu vor realiza întocmai cele promise.
Tinerii nu trebuie să dea dovadă de lipsa spiritului solidar şi de iresponsabilitatea civică, deoarece
prin aceste acţiuni nu fac nimic altceva decît să favorizeze absenteismul la alegeri. Aceasta este o
problemă gravă a comunităţii, ce ne afectează pe fiecare din noi. Astfel, ar fi bine dacă cetăţenii vor
participa la scrutin nu doar din convingere, dar şi din datorie faţă de patrie.
Rămîne la discreţia fiecărui cetăţean să aprecieze în ce măsură vrea să se implice în
influenţareasituaţiei social-politice şi economice din ţară prin votul şicapacităţile sale şi să nu uite un
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lucru important: prin neîncredere şi absenteism situaţia nu se va îmbunătăţi. Fiecare vot „pro” sau
„contra” are un efect mai puţin negativ decît o banală şi nejustificată abţinere. Votul fiecărui cetăţean
contează!
Alegeri parlamentare:
·

Cea mai mică rată de participare – 57.55% din 5 aprilie 2009;

·

Cea mai mare rată de participare - 79.31% din 27 februarie 1994.

Iar rata participării alegătorilor la votare în ziua de 30 octombrie 2016 la alegerile prezidențiale
a fost de 50,95 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele
electorale.
Din numărul total de votanți la scrutinul prezidențial din 30 octombrie 2016, componența de gen
a fost următoarea: 47,03% sun tbărbați și 52,97% sunt femei. După 18pecial18l de vîrstă, 10,11% dintre
votanţi au fost tinerii cu vîrsta între 18 și 25 de ani, 26,46% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 26-40
ani, 25,98% au constituit alegătorii de 41-55 ani, 28,97% - alegătorii cu vîrsta cuprinsă între 56-70 ani,
iar 8,48% - electoratul cu vîrstă de peste 71 ani.
Date de contact CEC/CICDE
Pentru alegerile parlamentare din 2014, fiecare secție de votare a fost dotată cu 2 calculatoare,
conectate la serverul CEC. Înz iua alegerilor, operatorii SIAS “Alegeri” au verificat on-line identitatea
alegătorilor, faptul dacă acesta nu a votat anterior și au înregistrat participarea acestora la alegeri. Astfel
a fost exclusă posibilitatea votării multiple. De asemenea, a fost posibil de monitorizat în regim on-line
rata de participare.
Totalizarea rezultatelor votării în regim on-line – dupa totalizarea rezultatelor de către birourile
electorale ale secțiilor de votare, operatorii au introdus datele din procesele verbale în aplicația on-line
pregătita de CEC. Astfel a fost posibilă obținerea unei informații preliminare operative privind votarea
în secțiile de votare constituite peste hotarele țării. Informațiile pot fi vizualizate în regim on-line pe siteuloficial al CEC.
Echipament electoral uniformizat – secţiile de votare au fost dotate cu cabine pentru vot secret,
urne de vot semi-transparente, sigilii, rigle, pentru semnarea în listele electorale. Standardizarea logisticii
electorale are drept scop sporirea încrederii cetățenilor în autoritățile electorale și în rezultatele
alegerilor, îmbunătățirea procedurile de vot și prevenirea unor eventuale încălcări.
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități – CEC a întreprins mai multe acțiuni pentru asigurarea
accesului independent la votare a persoanelor cu dizabilități:
•

Ajustarea cabinele de vot secret la nevoile 18pecial ale persoanelor cu deficiențe locomotorii;

•

Plicuri trafaret pentru persoanele cu dizabilități de vedere;

•

Materiale de informare adaptate la neceistățile persoanelor cu dizabilități;

•

Cabinele de vot echipate cu lupe;
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•

Angajarea în ziua alegerilor și ziua următoare a alegerilor a 2 translatori mimico-gestuali pentru
traducerea ședințelor CEC.
Alegătorii pot verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale atît în localurile secţiilor de

votare, cîtşi online, accesînd pagina web a Comisiei www.cec.md.Alegătorul poate fi înscris numai întro singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa în
perimetrul secţiei de votare respective.
Înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării are scopul
de a stabilirii numărul estimativ al alegătorilor care vor vota în afara țării și a facilita deschiderea
secţiilor de votare suplimentare.
Alegătorii se pot înregistra prealabil pe tot parcursul anului, cu excepția ultimelor 45 de zile
înainte de data scrutinului.
Pentru a se înregistra, alegătorii urmează să acceseze pagina web www.alegator.md și selectează
opțiunea „Înregistrarea prealabilă” și să completeze un formular on-line.
Cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată
anterior.
Înregistrarea prealabilă poate fi efectuată și pe suport de hîrtie. O cerere scrisă semnată individual
sau colectiv (modelul pe pagina www.cec.md) poate fi depusă la misiunile diplomatice, oficiile
consulare ale Republicii Moldova sau la Comisia Electorală Centrală.
Bibliografie:
1. Codul electoral, publicat: 08.12.1997înMonitorulOficialNr. 81, art Nr: 667
2. Cunoaşte dreptul tău electoral, Comisia Electorală Centrală, Chişinău, 2008
3. Ghid electoral pentru reprezentanţiiconcurenţilor electorali în organele electorale, Comisia
Electorală Centrală, Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, Chişinău, 2009
4. Alegerile într-o societate democratică, Mihai Cernencu, Corneliu Ciurea, Elena Negru, Oleg
Serebrian, Chişinău,2001
5. Drept electoral, Ion Guceag, Chişinău, 2005
6. Link-uri:www.cec.mdwww.voteaza.mdwww.alegeri.md
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ALEGERILE –MECANISM DE DECLANȘARE
A SUVERANITĂȚII NAȚIONALE.
Alegerile constituie un obișnuit instrument juridic grație cărui poporul își exercită suveranitatea.
Numai prin alegeri, poporul selectează împuterniciți atât în organele reprezentative centrale, cât şi în
cele locale, iar autoritățile care urmează să exercite suveranitatea în numele poporului dobândesc
calitatea de a fi reprezentative şi publice.
Alegerile s-au impus în istoria constituțională a lumii ca activități cărora le este specifică
efervescența socială şi politică în societate, competiţii la care câştigă cei mai buni.
Alegerile competitive, după cum le-a numit Maurice Duverger, în care cetăţenii aleg dintre mai
mulţi candidaţi, constituie piatra unghiulară a democraţiei liberale.4

Competitivitatea

este o

caracteristică distinctă a alegerilor. Aceasta, producând corpului electoral un interes perseverent ce se
manifestă prin participare regulată la alegeri, îi permite o opţiune reală dintre mai multe posibilităţi şi
realizarea pe această cale a propriei viziuni politice.
E necesar să subliniem noţiunea de corp electoral. Paul Negulescu şi Gheorghe Alexianu au
precizat că atunci când lucrează corpul electoral, lucrează naţiunea.5 Între aceste noţiuni însă există o
distincţie netă. Corpul electoral este acea parte de membri care deţin calitatea de cetăţeni ai
statului (şi o serie de alte condiţii la care vom reveni mai târziu) şi care prin alegeri desemnează
organul reprezentativ, dar nu este reprezentat el ca corp electoral.
Ion Deleanu definește corpul electoral ca o colectivitate de persoane fizice, din multitudinea
celor ce alcătuiesc poporul, care, având calitatea de cetăţeni şi îndeplinind condiţiile de capacitate
juridică şi aptitudine morală, participă la exercitarea puterii. Corpul electoral este o putere politică
autentică, afirmă Ion Deleanu. Exercitându-şi puterea sa prin mijloacele democraţiei semi-directe, el este
acela care constituie cele mai importante instituţii ale democraţiei reprezentative.6
Astfel, alegerile pot fi definite, în sens larg, drept manifestări de voinţă, ajunse la un consens,
pentru a alege reprezentanţii.7 În sens restrâns, alegerile reprezintă un act juridic prin al cărui
intermediu alegătorii, învestiţi cu dreptul de vot în baza unor reglementări normative, selectează prin
vot individual un candidat sau un grup de candidaţi în organul în care îi va reprezenta o perioadă de
timp.
În accepţie pur juridică, există o deosebire esenţială între noţiunea de alegere şi cea de
votare. După părerea noastră, prin alegeri trebuie înţeles un complex întreg de măsuri, reglementate prin
4

Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presses de France, 1980, p.83.
Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratat de drept public, vol.1, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943 p. 437.
6
Ion Deleanu, Drept constituţional şi unstituţii politice, Vol.2, Ed.Chemarea, Iaşi, 1993, p.130.
7
Marcel Prelot, Precis de droit constitutionnel, 3-e edition, Paris, Libraire Dalloz, 1955, p.397
5
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lege, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii unui organ reprezentativ, iar prin votare mecanismul nemijlocit prin care alegătorul individual îşi exprimă opinia, selectând, alegând pe cineva
din mai mulţi .
Prin natura lor, alegerile au un caracter multifuncţional, deoarece ele doar în sens restrâns se
reduc la selectarea uneia sau a mai multor persoane care vor

intra în componenţa organului

reprezentativ, iar în sens larg:
a) permit electoratului, prin intermediul votului universal, secret şi liber exprimat, să-şi
exercite dreptul de a participa la guvernare, la administrarea intereselor publice fie direct, fie
prin intermediul reprezentanţilor aleşi;
b) conferă legitimitate sistemului politic, sistemului guvernamental, sistemului de administrare,
partidului sau partidelor de guvernământ;
c) selectează un lider, o autoritate de guvernare, de administrare, pentru colectivitatea naţională
sau pentru o colectivitate locală;
d) fiind multiple manifestări de voinţă în ansamblu, constituie un act colectiv în urma căruia se
aprobă o echipă ;
e) permit electoratului să participe nemijlocit la viaţa social - politică a societăţii, a colectivităţii
locale prin votarea programelor electorale ale candidaţilor, ale formaţiunilor politice;
f) permit electoratului să-şi expună opinia referitor la activitatea formaţiunilor politice aflate
la putere şi la direcţiile de activitate în perspectivă;
g) confirmă sau infirmă activitatea celor aleşi, dându-le mandat de acţiune sau înlocuindu-i cu
alţii.
În afară de consecinţele, evidenţiate mai sus, am menţiona existenţa unei consecinţe distincte. În
dependenţă de calitatea selecţiei reprezentanţilor în organul reprezentativ se crează şi o răspundere
morală a electoratului pentru această selecţie.
Răspunderea morală poate avea consecinţe pentru reprezentanţi care, sub influenţa electoratului,
pot să-şi revadă sau să-şi schimbe programul de activitate; pot institui o demisie colectivă angajând
electoratul într-o nouă alegere.
Consecinţele răspunderii morale a electoratului din unităţile administrativ-teritoriale se pot face
simţite şi la alegerile următoare, când el va fi mai precaut la capitolul calităţile morale şi profesionale
ale candidaţilor, programelor lor electorale.
După cum se poate observa, acţiunile declanşate prin intermediul alegerilor sunt inerente atât
alegerilor autorităţilor reprezentative centrale, cât şi celor locale, fapt ce denotă că ele constituie unicul
mijloc de declanşare a regimului reprezentativ.
O analiză atentă a caracteristicilor enumerate mai sus scoate în evidenţă caracterul politic
pronunţat al alegerilor autorităţilor reprezentative centrale.
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În Republica Moldova organizarea şi desfăşurarea alegerilor are loc în baza Codului electoral,
care vin să dezvolte în continuare normele constituţionale, cum ar fi: art.5, în care se stipulează că
democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic; art.41 - partidele
politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor; art.38 - dreptul la vot şi
dreptul de a fi ales; art.61 – Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat; art.78
– Preşedintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat; art.112 consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile legii.
În dreptul constituţional există două categorii de relaţii sociale: relaţii cu o dublă natură juridică
şi relaţii specifice de drept constituţional care formează obiectul de reglementare numai al normelor de
drept constituţional. Din ultima categorie fac parte relaţiile sociale care apar în procesul organizării şi
desfăşurării alegerilor, deoarece ele se nasc în procesul de menţinere a puterii de stat.
Aceste relaţii fac parte integrantă din obiectul de reglementare a dreptului constituţional,
precum şi din principiile privind organizarea şi funcţionarea organelor puterii de stat. Sus numita
categorie

de relaţii sociale, reglementate de

Codul electoral, act normativ care reglementează

organizarea şi desfăşurarea tuturor tipurilor de alegeri, se transformă în raporturi de drept constituţional
sau, altfel spus, în raporturi de drept electoral. Esenţa acestor raporturi îl constituie drepturile
subiective18 şi obligaţiile care aparţin subiecţilor aflaţi în raporturi, prevăzute de norme juridice.
În esenţa sa raportul juridic reflectă legătura indisolubilă dintre norma agendi, „regula de drept
ce determină conduita posibilă şi datorată”, şi facultas agendi, „drept al unui subiect al raporturilor
juridice”.19
Astfel, raportul juridic de drept electoral îl vom defini ca drept al cetăţenilor de a alege şi de a fi
aleşi în organele reprezentative centrale şi locale, obligaţie a cetăţenilor de a exercita aceste drepturi
după anumite reguli stabilite prin norme juridice, şi obligaţii ale autorităţilor publice respective de a
asigura realizarea drepturilor menţionate.
O categorie de subiecte ale raporturilor juridice de drept electoral o constituie cetăţenii
domiciliaţi în colectivităţile unde au loc alegerile, la care

participă, realizându-şi astfel drepturile

subiective
Campania electorală reprezintă o perioadă de timp, stabilită de lege, în care partidele,
formaţiunile politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi se află în competiţie electorală, prin
diferite modalităţi reglementate de lege, în primul rând prin programele sale electorale, prin alte forme
de influenţă în masă se stăruie să influenţeze electoratul, să-i creeze o opţiune favorabilă pentru a-i
câştiga astfel încrederea şi votul.

18

Nicolae Popa defineşte dreptul subiectiv ca facultate juridică individuală a unei persoane sau organizaţii întrun raport juridic. El poartă denumirea de drept subiectiv pentru a-l deosebi de dreptul pozitiv (sau obiectiv),
adică de ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cuprinse în normele de drept. Nicolae Popa, Teoria generală a
dreptului, Bucureşti, 1992, p.197.
19
Ibidem, op. cit., p.197.
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Această definiţie ar fi incompletă, dacă nu vom adăuga că în acestă perioadă şi electoratul se
pătrunde de un spirit activ sub influenţa personajelor principale ale procesului electoral, meditează,
evaluează critic rezultatele administrării precedente, activitatea partidelor pe plan naţional şi local,
apreciază cu mai multă prudenţă promisiunile făcute, optează pentru un program sau altul, face
propuneri referitoare la îmbunătăţirea guvernării, administraţiei publice locale.
Campania electorală are o importanţă deosebită şi prin sistemul de conexiuni cu drepturile
fundamentale: libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie, libertatea întrunirilor
etc. Tocmai în acestă perioadă cetăţeanul este deosebit de conştient de valoarea ce o prezintă ca purtător
al dreptului de participant la realizarea puterii.
Campania electorală începe practic odată cu publicarea actului prin care s-a stabilit data
alegerilor şi se încheie în ajunul alegerilor. Deoarece campania electorală coincide în timp cu perioada
de efectuare a operaţiunilor electorale, o vom diviza în trei faze.
În prima fază sunt constituite organele responsabile de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în
faza a doua sunt definiţi participanţii la alegeri (partidele, formaţiunile politice, candidaţii independenţi),
iar în faza a treia participanţii la alegeri, diferitele grupe de presiune, organizaţiile sociale şi cetăţenii
au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber prin mitinguri, adunări, utilizând mijloacele audio-vizuale,
presa etc.
Propaganda electorală presupune posibilităţi egale de informare în masă prin toate mijloacele de
comunicare publică. În acest scop sunt necesare condiţii egale pentru toţi participanţii la alegeri de a
avea acces la alegător. Dacă nu se acordă o astfel de posibilitate, se atentează la libertatea votului.
Votantul trebuie să dispună nu numai de posibilitatea de alternativă, ci şi de posibilitatea examinării
tuturor alternativelor. În caz contrar, votul lui va fi un vot impus, existând şi alte posibilităţi pe care el
nu le-a cunoscut. Pentru a fi evitate efecte atât de negative, în Republica Moldova Codul electoral
prevede dreptul Comisiei Electorale Centrale de a stabili modalitatea repartizării spaţiului în presa de
stat (republicană şi locală ), precum şi timpul de antenă pentru fiecare partid, formaţiune politică, bloc
electoral, candidat independent.
Sistemele elactorale. În dependenţă de scrutinul utilizat, sistemul electoral al ţării obţine o
caracteristică proprie distinctă, deoarece din punct de vedere material înțelegem un ansamblu de texte,
iar din punct de vedere formal o ierarhie de reguli enunțate în aceste texte şi consacrate în legislaţie. Prin
scrutin se înţelege de fapt modalitatea în care alegătorii desemnează deputaţi, consilieri, primari, etc.
În practica internaţională există două mari tipuri de sisteme electorale, care se disting între ele
prin modul de atribuire a mandatelor: sistemul majoritar (cu scrutin uninominal şi scrutin de listă) şi
sistemul reprezentării proporționale.
Sistemul majoritar este unul dintre cele mai vechi şi mai simplu sistem electoral, are două
componente: majoritatea relativă şi majoritatea absolută.
23

Caracteristica cea mai importantă constă în faptul că în urma aplicării lui sunt aleşi candidaţii
care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Acest sistem cunoaşte două variante: a) scrutinul
uninominal sau de listă şi b) scrutinul din unul sau două tururi
Pentru utilizarea sistemul electoral majoritar, ţara sau unitatea administrativ-teritorială se
divizează în circumscripţii uninominale pentru a se utiliza votul uninominal. Numărul circumscripţiilor
electorale corespunde celui de mandate, stabilit pentru organul respectiv. În scrutin uninominal
alegătorul poate vota doar un singur candidat înscris în buletinul de vot. Faptul acesta are importante
consecinţe în ceea ce priveşte circumscripţiile electorale şi raporturile dintre alegători şi cei aleşi, având
inevitabil consecinţele mandatului imperativ şi revocării. Scrutinul uninominal este scrutinul de bază al
sistemului majoritar şi unica modalitate de a alege un şef de stat un primar.
Este adevărat, scrutinul uninominal poate fi utilizat şi pentru alegerea parlamentului sau a
consilierilor, practicat pe larg în ţările anglo-saxone şi în fostul regim sovietic.
Scrutinul de listă.
Sistemul electoral majoritar cunoaşte şi scrutinul plurinominal sau de listă, în care alegătorul
are posibilitatea de a vota o listă de candidaţi pentru circumscripţia electorală respectivă. Aceasta ca
regulă, corespunde unităţii administrativ-teritoriale, iar lista de candidaţi numărului de deputaţi,
consilieri stabiliţi pentru autoritatea respectivă.
Scrutinul de lisă este elementul esenţial al unui sistem de repartizare proporţională, dar el pote
funcţiona şi într-un sistem majoritar. Sistemul respectiv poate fi complicat prin acordarea către alegător
a posibilităţii de modificare a listei prin sistemul panaşajului şi cel al votului preferenţial.
Panaşajul.
Reprezintă posibilitatea alegătorului de a alcătui buletinul de vot aşa cum crede de cuviinţă. El
poate vota o listă în întregime; poate şterge anumite nume dintr-o listă fără a le completa cu altele; poate
alcătui o listă nouă, cu nume împrumutate de pe diferite liste.
Scrutinul de listă cu panaşaj se deosebeşte de scrutinul uninominal prin mărimea circumscripţiei
electorale şi prin dreptul alegătorului de a vota mai mulţi candidaţi selectaţi de el însuşi.
Votul alternativ sau preferenţial.
Votul alternativ sau preferenţial este majoritar, deoarece combină un tur de scrutin cu efectul a
două tururi de scrutin şi permite alegătorului posibilitatea de a modifica ordinea de pe lista de candidaţi.
Fiecare alegător votează pentru un candidat, indicând în acelaşi timp şi alţi candidaţi, care constituie
preferinţa a doua, a treia, a patra etc.
Dacă un candidat a obţinut majoritatea absolută de voturi din prima preferinţă, se consideră ales.
Dacă din preferinţa întâi candidatul nu a fost desemnat la numărul de voturi obţinute de candidaţi în
prima preferinţă, se adaugă cele din preferinţa a doua. Dacă şi în acest caz nici un candidat nu a obţinut
majoritatea absolută, se procedează la preferinţa a treia ş.a.m.d. până când candidatul va fi desemnat.
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În cazul în care nu se admite nici panaşajul nici votul preferenţial, listele se consideră blocate
căci alegătorul este obligat să voteze lista în întregime fără posibilitatea de a o modifica.
Avantaje şi dezavantaje ale sistemului majoritar.
Avantajul scrutinului majoritar constă în simplitatea lui, care permite o cunoaştere mai bună a
candidaţilor, constituie o educaţie civică a electoratului. În această ordine de idei, se poate spune că cei
aleşi îşi reprezintă cu adevărat alegătorii.
Referindu-se la scrutinul majoritar, Jacques Cadart s-a exprimat astfel: „Preferăm scrutinele
majoritare care sunt mult mai capabile să dea poporului puterea de a decide, de a desemna guvernatorii
şi de a le alege programele politice, permit o democraţie cu o capacitate de viaţă deosebit de viguroasă,
oferind bărbaţilor şi femeilor puterea maximă de acţiune privind propria soartă din prezent şi viitor.
Acest scrutin permite aceloraşi alegători să exercite un control maxim asupra persoanelor alese,
întotdeauna şi pretutindeni periculoase deoarece ele deţin puterea care-i poate tenta la abuzuri, iar
exemplele unor astfel de abuzuri sunt frecvente”.3
Deşi de acord cu argumentele aduse în favoarea scrutinului majoritar, nu putem ignora faptul că
dezavantajele acestui sistem sunt mai numeroase decât avantajele. Nimeni nu se angajează să conteste
regula că „vocea poporului” trebuie să aibă arbitrul principal, iar urna de vot să fie mijlocul prin care
se poate face auzită această voce”. Menţionăm totuşi că prin sistemul majoritar această voce poate fi
denaturată la alegerile unui corp reprezentativ, el potrivindu-se alegerii unui lider. Paul Negulescu şi
Gheorghe Alexianu au numit sistemul majoritar o mare nedreptate.4
Sistemul reprezentării proporţionale.
În a doua jumătate a sec.XIX în Europa apăruse un nou sistem de scrutin, bazat pe ideia
reprezentării proporţionale, prin care se urmărea asigurarea fiecărui partid, fiecărei formaţiuni politice o
reprezentare aproximativ proporţională forţei sale numerice.
Ideea reprezentării proporţionale o găsim exprimată în lucrările lui Aristotel, Saint-Just şi
Condorcet, aceasta evoluând odată cu formaţiunile politice şi devenind posibilă când aceste formaţiuni
reprezentau anumite forţe, obţinând o pondere considerabilă în societate.
Primul partizan al reprezentării proporţionale a fost Danois Carl Andrae, profesor, ministru de
finanţe, care a integrat acest tip de scrutin în Constituţia din 1855 pentru alegerile Camerei Superioare
(Landsthing). În aceeaşi perioadă avocatul englez Thomas Hare publica broşura “Mecanismul
reprezentării proporţionale”, care a trezit o polemică aprinsă, iar la finele anului 1899 un număr mare
de oameni politici din Franţa urmau să se asocieze în “Liga pentru reprezentare proporţională “ sub
preşedenţia lui Yves Guyot.

3

Jacques Cadart, Les modes de scrutin des dix-huit pays libres de L' Europe occidentale. Leurs resultats et leurs
effet compares. Elections nationales et europeennes, Precis niversitaires de France, 1983, p.8
4
Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratat de drept public, vol.1, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p.470
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Pentru prima dată, noul sistem a fost aplicat în unele cantoane din Elveţia, Belgia, Finlanda,
Suedia, mai apoi şi în alte ţări din Europa.
Elementele noi aduse de acest sistem în procesul alegerilor constau în faptul că cetăţenii atribuie
votului reprezentării proporţionale un caracter politic, deoarece candidaţii care s-au prezentat în faţa lui
sunt grupaţi după caracterul opiniilor, fiecare grup se prezintă cu programul său, în consecinţă ideile
programului, opiniile politice prezentate alegătorilor sunt mai importante decât alegerea unei persoane.5
Atribuirea mandatelor se efectuează proporţional cu numărul de voturi obţinute, prin diferite modele
matematice.
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Postica Pavel,
directorul de programe în cadrul Promo-LEX
Am deosebita plăcere și onoare să fiu prezent astăzi, aici în sediul Universității. Am acceptat cu
deosebită plăcere invitația parvenită de la conducerea Universității de Studii Europene din Moldova de
a participa la această conferință cu o tematică deosebit de actuală în special în această perioadă
„Realizarea dreptului constituțional de vot și a dreptului de a fi ales”. Suntem în preajma unui scrutin
foarte important care urmează să aibă loc la 24 februarie 2019 – unde vom avea ocazia să alegem o
componență nouă a Parlamentului, o componență nouă dar și în baza unui sistem electoral nou pentru
cetățenii din Republica Moldova – sistemul electoral mixt.
La fel, am deosebita plăcere să reprezint aici Asociația Obștească Promo-LEX, care în această
perioadă împlinește exact 10 ani de activitate în domeniul observării procesului electoral. Dar totodată
faptul că pe parcursul acestor 10 ani de activitate am avut ocazia să monitorizăm diverse scrutine
anticipate am reușit să acumulăm o experiență care în mod normal trebuia să fie acumulată timp de peste
20 ani.
Aș vrea să încep discursul meu cu un alt aspect important care a fost marcat la 10 decembrie
2018. Noi am marcat cu toții aniversarea a 70 ani de la proclamarea Declarației Universale a Drepturilor
Omului, care în articolul 21 stabilește că „Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea
treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși. Orice persoana are dreptul de
acces egal la funcțiile publice din țara sa. Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat;
această voință trebuie sa fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin
sufragiu universal, egal și exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure
libertatea votului.” . Pentru realizarea acestui deziderat stipulat în documentul internațional citat mai sus
au fost depuse lupte, oamenii și-au dat și viața pentru ca astăzi să avem posibilitatea să realizăm liber
acest drept.
Corespunzător, mă bucur că aici, la universitate se depune efort pentru a atrage atenție acestui
drept fundamental, cel puțin din punctul meu de vedere, de a alege și de a fi ales. Consider că acest fel
de parteneriat care este implementat astăzi, aici, la această conferință între elevi, studenți, mediul
academic, reprezentanți ai organelor de stat și ai sectorului neguvernamental – poate genera un plus de
valoare pentru toți cei implicați.
Noi nu trebuie să uităm că dreptul de a alege este realizat de noi în fiecare zi. Noi alegem să
mergem pe jos sau cu transportul public, noi alegem să studiem sau să lăsăm lucrurile să curgă de la
sine, noi alegem cu ce ne îmbrăcăm, cum procedăm în diverse situații etc. Dar noi cu toții trebuie să fim
conștienți că realizarea dreptului de a alege reprezentanții noștri, cei care trebuie să ne conducă și să ne
decidă viitorul nostru comun nu poate avea loc în fiecare zi. Acest drept este realizat cu o periodicitate
de 4 ani și respectiv trebuie să conștientizăm că alegerea făcută de noi toți ne va determina viitorul pentru
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următorii 4 ani de zile. Corespunzător, cei care vor câștiga simpatia noastră și ne vor conduce se pot
mândri probabil că au fost apreciați și stimulați de către noi – alegătorii. Dar totodată, cei care nu vor
nimeri în legislativ sau nu vor avea suficientă reprezentare pentru a forma o majoritate probabil vor
conștientiza că au fost sancționați de către noi – alegătorii. De aici pentru mine îmi fac o concluzie simplă
– dreptul de a alege poate fi interpretat atât ca o sancțiune dar ca și o stimulare, iar noi alegătorii avem
posibilitatea de a utiliza acest drept urmare a intimei noastre convingeri. Dar aceasta din urmă trebuie să
fie conștientă, informată și asumată pe deplin.
Ziceam în debutul conferinței despre faptul că acum 70 ani în urmă dreptul de a alege și a fi ales
a fost consfințit în acel Document internațional de referință, dar cu regret încă și astăzi noi avem multiple
probleme și obstacole în realizarea dreptului. Voi atrage atenția doar la câteva din ele, care din punctul
meu de vedere sunt cele mai esențiale și care necesită o atenție deosebită din partea tuturor actorilor
prezenți astăzi în această sală - elevi, studenți, mediul academic, reprezentanți ai organelor de stat și ai
sectorului neguvernamental. Dar probabil necesită o atenție specială de cercetare și din partea voastră a
tinerilor car își propun drept scop studiul și cercetarea acestor probleme. Mă voi referi foarte laconic la
unele ele:
1. Absenteismul – în special în rândul tinerilor. Cu regret, dar tinerii sunt categoria de votanți care
cel mai des aleg să nu vină la vot. Nu știm exact care sunt cauzele dar ele trebuie studiate,
cercetate și formulate concluzii și recomandări care ar diminua din absenteism.
2. Realizarea dreptului la vor de către concetățenii noștri aflați peste hotarele țării. Și aici putem
vorbi mult dar și cerceta aspecte despre geografia și amplasarea secțiilor de votare, numărul
buletinelor de vot, finanțarea campaniilor de către cetățenii care muncesc legal în alte țări.
3. Utilizarea tehnologiilor noi în domeniul electoral. Aici putem cerceta experiența altor țări în
vederea realizării votului electronic, care este asumat drept deziderat și de către Comisia
Electorală Centrală.
4. Realizarea recomandărilor Curții Constituționale dar și a Comisiei de la Veneția formulate
actorilor procesului electoral, în special Parlamentului dar și Comisiei Electorale Centrale.
Totodată nu trebuie să uităm de recomandările Misiunilor de observare naționale și
internaționale.
5. Asigurarea unui echilibru just între protecția vieții private și interesul public. Pe de o parte trebuie
să asigurăm o transparență a procesului electoral, care duce direct la asigurarea unei încrederi a
cetățenilor față de rezultatele alegerilor, dar trebuie să fim conștienți că anumite aspecte trebuie
evitate a fi oferite publicului larg.
Probabil șirul aspectelor problematice poate fi continuat, dar din lipsă de timp mă voi referi doar
la cele expuse mai sus, fiind sigur că dacă noi soluționăm măcar aceste aspecte problematice noi vom
avea un proces electoral mult mai corect și liber. Iar aceasta va duce direct la o mai mare încredere a
publicului larg față de organele reprezentative pe care tot noi le alegem.
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Și în final, fiindcă suntem în preajma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, țin să
subliniez încă o dată că noi vom alege viitoarea componență a legislativului în baza sistemului mixt de
vot, în care nu contează numărul de alegători care vor participa la vot – contează cine va acumula cele
mai multe voturi, anume acel actor va câștiga. Respectiv nu avem un al doilea tur, trebuie să votăm din
prima. Probabil vom avea o altă șansă, să mai votăm, dar această șansă o vom avea tocmai peste 4 ani
de zile.
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Principiile realizării dreptului electoral în Republica Moldova.
Miron Marcel,
student, anul III, zi.
Facultatea de drept, USEM.
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lector univ., USEM.
Rezumat:
Statul de drept este de neconceput fără respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, supremaţia legii şi un sistem democratic, care poate fi asigurat, în primul rând, prin organizarea,
desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor alegerilor în corespundere cu anumite standarde, principii
democratice.
În acest sens, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea
Generală a ONU, în art.21 stipulează că „orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor
publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi; orice persoană are dreptul de acces egal
la funcţiile publice din ţara sa; 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 urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului”.
Cuvinte cheie: Statul de drept, drepturile și libertățile, alegerile, libertatea votului, campaniile
electorale, sistemul electoral, legislația.
Summary:
The rule of law is inconceivable without respect for fundamental human rights and freedoms, the
rule of law and a democratic system, which can be assured, first of all, by organizing, conducting and
aggregating the results of elections in accordance with certain standards, democratic principles.
In this respect, the Universal Declaration of Human Rights, adopted and proclaimed by the UN
General Assembly, stipulates in Article 21 that “any person has the right to take part in the government
of his country's affairs, either directly or through freely elected representatives ; every person has the
right of equal access to public functions in his country; the will of the people must be the basis of state
power; this will has to be expressed through unpalculated elections, which take place periodically by
universal suffrage, equal and expressed by secret ballot or by an equivalent procedure ensuring freedom
of vote. “
Keywords: The rule of law, the rights and freedoms, the elections, the freedom of vote, the
electoral campaigns, the electoral system, the legislation.
Dacă e să analizăm campaniile electorale care s-au desfăşurat în ultimii ani în Republica Moldova
prin prisma acestor prevederi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, vom constata că sistemul
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electoral din ţara noastră, cu regret, nu corespunde standardelor internaţionale. Deşi în Constituţia RM
(art.38) şi în Codul electoral (art.2) sunt stipulate normele respective cu referire la votul universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, totuşi, în realitate, în special în ceea ce priveşte totalizarea rezultatelor
votării, tradiţional sunt comise unele şi aceleaşi fraude electorale: numărarea greşită a voturilor,
înregistrarea inexactă a rezultatelor votării, centralizarea incorectă a acestor rezultate ş.a. Cauzele acestor
fraude, în opinia noastră, sunt dintre cele mai diferite, având uneori consecinţe grave. Una dintre aceste
consecinţe constă în faptul că, până în prezent, în Republica Moldova nu este conştientizată deplin
importanţa juridică a unui sistem de principii ale dreptului electoral bine pus la punct şi necesitatea
aplicării lui stricte; nu există claritate în ceea ce priveşte distingerea noţiunilor „normă” şi „principiu”
de pe drept electoral; nu se cunoaşte şi nu se respectă riguros relaţia şi ierarhia lor în practica alegerilor
şi în teoria dreptului electoral; nu s-a stabilit o clasificare unanim acceptată a principiilor dreptului
electoral; principiile existente nu se referă la sistemul întreg de organizare, desfăşurare, totalizare şi
confirmare a rezultatelor votării; în fine, nu avem un sistem de principii ale dreptului electoral consolidat
şi legalizat constituţional.1
E de menţionat faptul că asemenea fenomene se observă şi în alte ţări, ca, de exemplu, în
Federaţia Rusă, despre care relatează А.H. Ruppel cu referire la legislaţia acestei ţări. În practica juridică
însă, pot fi adoptate legi adecvate principiilor dreptului electoral doar reieşind din înţelegerea profundă
a esenţei şi semnificaţiei acelui sau altui principiu, grup/categorii de principii sau a sistemului întreg de
principii ale dreptului electoral în ansamblu.
Astfel, cele menţionate ne fac să credem că necesitatea cercetării şi rezolvării acestei probleme
este suficient de actuală.
În cele ce urmează, ne vom referi la analiza conceperii şi clasificării principiilor dreptului
electoral în ştiinţa juridică contemporană.
Examinarea literaturii juridice de specialitate nedemonstrează că referitor la conceperea sau
înţelegerea principiilor dreptului electoral în ştiinţa juridică, deocamdată, nu există un consens.
Legislația privind sistemul și dreptul electoral diferă de la stat la stat. Principiile electorale
reprezintă o serie de standarde general acceptabile care reflectă natura juridică democratică a alegerilor.
Principiile electorale formează un sistem de proceduri și garanții care asigură desfășurarea unor alegeri
transparente, corecte care au la bază pluralismului politic. În doctrina dreptului constituțional principiile
electorale se clasifică în:
1. Principiile organizării și desfășurării alegerilor;
2. Principiile participării cetățenilor RM la alegeri.
În prima categorie se pot include:

1

Codul electoral al Republicii Moldova Nr. 1381 din 21.11.1997.
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a) Obligativitatea alegerilor – în RM alegerile sunt unica modalitate de formare a organelor
reprezentative;
b) Nefalsificarea alegerilor este o garanție pentru niște alegeri corecte;
c) Periodicitatea alegerilor presupune că autoritățile reprezentative și cele locale își exercită
mandatul pe o perioada de timp (4 ani);
d) Libertatea alegerilor presupune că procesul de organizare al alegerilor exclude orice formă de
constrîngere sau presiuni asupra alegătorului sau asupra candidaților;
e) Alternativitatea alegerilor presupune, că în listele electorale sau numărul candidaților înregistrați
să fie mai mare decît numărul mandatelor disputate;
f) Admisibilitatea diferitor sisteme electorale, nici constituția, nici Codul Electoral nu prevede
interdicții cu privire la utilizarea mai multor sisteme electorale;
Independența organelor electorale.
În a doua categorie includem: dreptul alegătorului, care conform Codului Electoral cetățenii RM
participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
a) Universalitatea dreptului electoral presupune universalitatea indiferent de rasă, naționalitate,
proveniență socială, Funcția deținută, religie, aspirație politică, avere și sex. Cetățenii RM care
au atins vîrsta de 18 ani au dreptul de a alege. În istoria comunității au fost cunoscute mai multe
censuri, cum ar fi: censul de proprietate, de sex, de proveniență socială.
b) Egalitatea dreptului electoral presupune ca cetățenii participa la vot în condiții egale. Codul
Electoral prevede că fiecare alegător are dreptul la un singur vot, fiecare vot avînd putere juridica
egală.
c) Votul direct presupune că alegătorul își exprimă voința în mod direct. Codul Electoral prevede
că fiecare alegător votează personal, votarea în locul altor persoane este interzisă.
d) Secretul votului presupune că votarea în condiții secrete exclude orice control din partea oricăror
organe sau funcționari publici, a modului în care alegătorii și-au exprimat opțiunea electorală.
e) Libertatea exprimării presupune acordarea alegătorului dreptul de a decide liber la opțiunea sa
electorală. Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l împiedica
să-și exprime voința sa proprie. 2
Pornind de la cele menţionate, Ion Guceac consideră că cercetarea principiilor dreptului electoral
„reprezintă una dintre sarcinile de bază ale doctrinei juridice din Republica Moldova”. Cu părere de rău,
constată autorul, „absenţa în Constituţia Republicii Moldova a unui capitol rezervat sistemului electoral
nu contribuie la marcarea unor puncte de orientare exprese şi clare ale reformei electorale, obiectivul
prioritar al căreia este reconstituirea dreptului electoral în baza unor principii noi”. Prin urmare, deşi în
ştiinţa juridică există unele tangenţe în ceea ce priveşte problema conceperii principiilor dreptului

2

Arseni Alexandru, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Chişinău, 1997.
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electoral, în ansamblu, ea nu este soluţionată definitiv. Cât priveşte clasificarea principiilor dreptului
electoral, de asemenea, nu există o opinie unanim acceptată de către toţi cercetătorii.
Astfel, I.V. Cernâșev, analizând istoria dreptului electoral în diferite ţări ale Europei şi SUA,
scrie că „unul din mijloacele importante ale consolidării puterii de stat în mâinile poporului îl constituie
votul universal, egal, direct şi secret”. Autorul menţionează că formula „universalitatea şi egalitatea
dreptului electoral, votul direct şi secret” exprimă condiţiile în care alegerile libere reflectă voinţa
majorităţii poporului în problemele despre componenţa pe care el o doreşte în organele reprezentative şi
despre direcţia legislaţiei la momentul dat. Cercetătorul şi profesorul francez Jean-Claude Masclet,
vorbind despre principiile care domină organizarea scrutinului, menţionează că acestea sunt: libertatea
votului şi sinceritatea (sincérité) operaţiunilor electorale în ansamblu. El arată că libertatea votului este
asigurată când alegătorul decide asupra opţiunii electorale în afara oricărei presiuni. Garanţia principală
rezidă în secretul votului. După Jean-Claude Masclet, sinceritatea operaţiunilor electorale în ansamblu
are două dimensiuni: una individuală şi alta colectivă.
În primul caz, se are în vedere că intenţia alegătorului va fi respectată, iar în cel de-al doilea, că
rezultatul în ansamblu corespunde cu exactitatea voturilor exprimate. Analizând principiile tradiţionale
ale dreptului electoral, А.H. Ruppel susţine că în literatura juridică există diverse opinii cu privire la
clasificarea acestora, divizându-le după importanţa influenţei lor asupra procesului electoral în:
fundamentale şi complementare. În cele fundamentale, savantul include principiile clasice ale dreptului
electoral: universalitatea, egalitatea, votul direct sau indirect şi secretul votului.
La cele complementare, acesta atribuie: responsabilitatea deputaţilor în faţa alegătorilor, inclusiv
revocarea lor înainte de termen, asigurarea reprezentării proporţionale în organele de stat, desfăşurarea
alegerilor de către Comisiile electorale, principiul majorităţii absolute sau relative a voturilor
alegătorilor, egalitatea (sau inegalitatea) posibilităţilor candidaţilor în procesul competiţiei preelectorale.
Un alt autor, А.А. Iașin, clasifică principiile dreptului electoral în acelaşi mod în fundamentale
şi complementare. S.D. Kneazev enumeră următoarele principii de bază ale dreptului electoral:
1. principiile desfăşurării şi organizării alegerilor (obligativitatea alegerilor, periodicitatea alegerilor,
libertatea alegerilor, alternativitatea alegerilor, admisibilitatea diferitelor sisteme electorale,
independenţa organelor electorale);
2. principiile participării cetăţenilor la alegeri: universalitatea dreptului electoral, egalitatea dreptului
electoral, votul direct şi secret. Deşi autorul nu enumeră printre principiile participării cetăţenilor la
alegeri şi libertatea exprimării opţiunii electorale, totuşi menţionează despre acesta în contextul
principiului libertăţii alegerilor, care e inclus în prima categorie de principii.
Profesorul Ion Guceac (2005) menţionează că „ţinând cont de particularităţile dreptului electoral
contemporan, putem clasifica principiile dreptului electoral în funcţie de destinaţia şi interdependenţa
acestora în mecanismul organizatorico-juridic de reglementare a raporturilor de drept electoral” în trei
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categorii: principiile organizării şi desfăşurării alegerilor; principiile participării cetăţenilor Republicii
Moldova la alegeri; principiile complimentare. 3
Procesul electoral reprezintă un sistem unitar, care are un anumit început, desfăşurare şi sfârşit,
fapt care necesită să fie pusă în evidenţă şi categoria a cincea de principii ale dreptului electoral, şi
anume, Principiile totalizării rezultatelor votării (T. Cârnaţ, D. Jelescu, 2014). 4
În general, după cum a observat exact savantul Ion Guceac (2005) şi cu ce suntem totalmente de
acord, însă deocamdată, în ştiinţa juridică nu s-a conturat o viziune unică privind clasificarea principiilor
dreptului electoral, aceasta aflându-se în stare embrionară caracterizată prin căutări şi discuţii ştiinţifice.
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Rezumat:
Sistemul electoral într-un sens larg reprezintă un mecanism, un sistem armonios de diferite
norme juridice care reglementează procedura de acordare a drepturilor electorale, desfășurarea alegerilor
și determinarea rezultatelor votării. Acest mecanism în ansamblu constituie Dreptul de vot. Astăzi putem
vorbi despre trei sisteme electorale (Sistemul electoral majoritar, Sistemele electorale cu reprezentare
proporțională, Sistemul electoral mixt), unul dintre care este relativ nou – Sistemul electoral mixt.
Sistemul electoral mixt este un sistem electoral în care o parte a mandatelor se destribuie sistemului
majoritar și o parte sistemului proportional, deci sunt utilizate două sisteme electorale
împreună. Astfel, datorită unui sistem mixt, se îmbunătățește calitatea procesului de legiferare și cetățe
nilor li se oferă un grad mai mare de suveranitate.
Cuvinte cheie: Sistemul electoral, drept de vot, mecanism, norme juridice, majoritar, mixt,
suveranitate, legiferare, simbol, componentul principal.
Summary:
The electoral system in a broad sense is a mechanism, a harmonious system of different legal
norms governing the procedure for granting electoral rights, conducting elections and determining the
results of voting. This mechanism as a whole is the Right to Vote. Today we can talk about three electoral
systems (the majority electoral system, electoral systems with proportional representation, the mixed
electoral system), one of which is relatively new - the mixed electoral system. The mixed electoral
system is an electoral system in which part of the mandates are allocated to the majority system and part
of the proportional system, what means that two electoral systems are used together. Thus, thanks to a
mixed system, the quality of the law-making process is improved and citizens are given greater degree
of sovereignty.
Keywords: Electoral system, voting right, mechanism, legal rules, majority, mixed,
sovereignty, law, symbol, main component.
Introducere
Prima și cea mai importantă condiție a unui stat de drept - este „Puterea poporului” (democrația),
care nu poate exista fără sistemul electoral, sau în mod mai simplu – fără alegeri. Astfel, alegerile nu
sunt doar un simbol simplu al statului, dar constituie baza principală a democrației într-un stat de drept,
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oferind cetățenilor posibilitatea de a participa pe deplin în viața politică a statului atât pe plan intern, cât
și cel extern.
Sistemul electoral nu poate fi definit altfel, decât un sistem binedeterminat care reglementează
desfășurarea și organizarea alegerilor și determinarea rezultatelor votării în instituțiile reprezentative. În
acest mod, sistemul electoral reprezintă componentul principal a întregii politici contemporane, ce
presupune influența voinței cetățenilor asupra organelor politice.
În statele de drept, cu democrația stabilă și puterea subordonată dreptului, toată orânduirea
socială se bazează pe relații politice, juridice și, mai ales, politico-juridice, care la rândul lor constituie
instituția sub denumirea - Dreptul electoral. Dreptul electoral este cea mai importantă componentă a
vieții politice, care constituie totalitatea normelor juridice, ce reglementează organizarea și desfășurarea
alegerilor, participarea părților la alegeri, corelația dintre ele. Această componentă a vieții politice și
constituționale a fiecărui stat presupune drepturile fundamentale – de a alege și de a fi ales. Pe lânga
drepturile fundamentale, de a alege și de a fi ales, mai există și alte drepturi. Caracteristica principală a
dreptului electoral sunt alegerile libere și democratice.
De la bun început alegerile au avut drept scop – formarea guvernului efectiv și actual prin
interacțiuni între oamenii simpli (societate) și subiecțiile social-politice oficiale. Reieșind din cele de
mai sus, putem spune că alegerile reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor sociale. În aceste
condiții, conflictul se desfășoară deschis, public, egal și liber exprimat. Privind Codul electoral al
Republicii Moldova: „Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin
alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Statul
garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor
dreptului electoral…”1Astfel, principiile fundamentale ale alegerilor libere și democratice sunt:
·

Principiul egalității

·

Principiul universalității

·

Principiul alegerilor directe

·

Principiul concurenței electorale

·

Principiul votului secret

·

Principiul exprimării libere

·

Principiul controlului obștesc al alegerilor

Sistemul electoral, într-un sens larg, este un set de norme juridice care reglementează procedura
de acordare a drepturilor electorale, organizarea alegerii organelor de stat și locale, și determinarea
rezultatelor voturilor. Un astfel de sistem de norme juridice constituie dreptul de vot (în sens larg).
Sistemul electoral include principiile și condițiile de participare a cetățenilor la alegeri, procedura de
numire, pregătire și conduită, subiectele procesului electoral, regulile de determinare a rezultatelor

1

Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997
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votării și determinarea rezultatelor alegerilor. Sistemul electoral este, în mare parte, comparat cu
campania electorală, care este o activitate de pregătire a alegerilor. 2
În istoria elaborării legislației electorale au apărut numeroase abordări la proiectarea sistemelor
electorale. În același timp, alegerea unui sau altui tip de sistem electoral este una din cele mai importante
probleme a vieții politice a țării, a cărei soluționare este influențată în mod semnificativ de starea
dezvoltării democratice și de echilibrul forțelor politice. Legislația actuală privind alegerile prevede
posibilitatea utilizării următoarelor tipuri de sisteme electorale: sisteme electorale majoritare, sisteme
electorale proporționale și sisteme mixte (proporțional-majoritare).
Într-un sens juridic, o înțelegere îngustă a sistemului electoral este strâns legată de un set de
reguli care consacră regulile:
·

numirea candidaților (listele de candidați);

·

determinarea rolurilor partidelor politice (asociațiilor electorale) în alegeri;

·

aprobarea formularului de vot;

·

determinarea rezultatelor alegerilor și stabilirea câștigătorilor, inclusiv distribuirea
mandatelor deputaților între partidele politice (asociațiile electorale);

·

efectuarea, dacă este necesar, unui tur nou;

·

înlocuire mandatelor vacante.

Sistemul electoral majoritar.
Sistemul majoritar este sistemul electoral în organ colegial (parlament), care se caracterizează
prin faptu că se consideră învingător acel candidat, ce a acumulat majoritatea de voturi. Există sisteme
electorale ce necesită majoritatea absolută (50% plus 1 vot) și sisteme a majorității relative, ceea ce
înseamnă că, obține victorie la alegeri acel, care acumulează mai multe voturi, decât oricare alt
concurent implicat în competiție. Desigur, sistemul majoritar este benefic pentru cei care au bani și o
influență reală, și un astfel de sistem ne separă de idealul politic european, de construire a unui sistem
politic partid-modern.3
Avantajele sistemului majoritar sunt următoarele: sistemul dat se consideră universal, poate fi
folosit pentru alegerea atât a reprezentanților individuali, cât și a organelor colective ale puterii de stat
sau ale autonomiei locale, sistemul majoritar permite partidelor mici să participe și să câștige alegerile.
Sistemul electoral proporțional.
Sistemul electoral proporțional - una dintre varietățile sistemelor electorale utilizate în alegerile
pentru organele reprezentative. Atunci când se desfășoară alegeri în cadrul sistemului proporțional,
mandatele deputaților sunt repartizate pe listele de partid strict conform numărului proporțional de voturi

2

Гришин Н. В. Избирательная система как институт артикуляции политических интересов общества,
Россия, г. Астрахань, 2013.
3
Grigore Pîrțac, Valentina Stan “Politologia” Suport de curs. Chișinău 2013.
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obținute. Sistemul proporțional se consideră cel mai răspândit sistem electoral în lume. Sistemul
electoral proporțional prezintă 3 forme distincte de organizare: Sisteme cu reprezentare proporțională pe
liste de partid, sisteme cu reprezentare proporțională - forma mixtă membru-proporțională și sisteme cu
reprezentare proporțională cu vot unic transferabil.
Avantajele sistemului proporțional sunt: sistemul dat permite fiecărui partid politic să obțină
numărul de locuri proporțional cu numărul de voturi, mai multe locuri pentru toți reprezentanții, permite
alegătorilor să aleagă atât candidatul, cât și partidul politic.
Sistemul electoral mixt.
Un sistem electoral mixt (majoritar-proporțional) este o combinație de sisteme majoritare și
proporționale, care s-a format într-un proces foarte lung de dezvoltare a sistemelor electorale. În cadrul
sistemului electoral mixt o parte de mandate se repartizează conform principiului majoritar, alta conform
celui proporțional. Introducerea și aplicarea acestui sistem ne permite combinarea avantajelor și
eliminarea dezavantajelor sistemelor majoritare și proporționale. Esența sistemului mixt constă în faptul
că o parte din mandate sunt distribuite în conformitate cu principiile sistemului majoritar, ce contribuie
la formarea situației mai stabile în guvern, iar o altă parte - în conformitate cu principiile sistemului
proporțional,are loc reflectarea mai completă a voturilor și demonstrarea imaginii reale a situației politice
din țară. Totuși, sistemul electoral mixt construit pe un singur principiu – o singură combinație a
elementelor ale sistemelor majoritare și proporționale, are mai multe varietăți. Interesant, că selectarea
unui sistem electoral mixt ca varietate independentă a sistemelor electorale este o problemă destul de
discutabilă.
Cu toate acestea, în practica mondială, sistemul electoral mixt, împreună cu sistemele majoritare
și proporționale, este denumit sistemul parlamentar. În ciuda faptului că tendința în dezvoltarea
sistemelor electorale constă în trecerea de la sistemul majoritar la sistemul proporțional, unele țări deja
utilizează sistemele electorale mixte (Germania, Italia, Mexic, Georgia, Australia, Ucraina, Moldova).
Astfel, un sistem electoral mixt este o modalitate de a determina rezultatele votării, care combină
elementele a două formule electorale: un sistem de reprezentare proporțională (repartizarea mandatelor
deputaților este proporțională cu numărul de vot valabil) și sistemul majoritar (conform principiului
“primul primește postul”).
În Ucraina, primele alegeri pe un sistem mixt s-au desfășurat în 2002 – locuri majoritare și
proporționale au fost împărțite în proporție de 50/50. Totul nu sa încheiat bine, experiența ucraineană a
demonstrat că sistemul majoritar (chiar dacă jumătate din parlament este ales conform acestui principiu)
are un risc destul de mare: oamenii de afaceri „cumpără” deputații din localurile majoritare și formează
o majoritate fictivă pentru realizarea scopurilor personale.
Experții ucraineni spun că problema nu este anume în forma sistemului electoral mixt, dar în
persoana și scopul de utilizare al acestuia. În general, orice sistem are avantaje și dezavantaje. Întrebarea
este cum va fi introdus în practica.
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Încă un exemplu al unui stat cu sistem electoral mixt, dar mult mai raționalizat este Australia.
Sistemul electoral din Australia este considerat unul dintre cele mai democratice din lume. Acesta a fost
rezultatul a aproape 150 de ani de dezvoltare continuă și a schimbării totale a alegerilor democratice.
Sistemul electoral australian se distinge prin caracteristici precum: votarea obligatorie a populației,
votarea preferențială și sistemele de numărare a voturilor la alegerea membrilor Camerei
Reprezentanților și folosirea votului proporțional la alegerea membrilor Senatului australian. 4
Un număr mare de autori indică faptul că un sistem electoral mixt este cea mai corectă rezolvare
a problemelor, ce țin de alegerile parlamentare, deoarece prin aceasta avantajele și dezavantajele
sistemelor proporționale și majoritare sunt reciproc echilibrate. În consecință, vorbind despre avantajele
și dezavantajele sistemului electoral mixt, în primul rând, trebuie să identificăm și să analizăm separat
avantajele și dezavantajele constituenților proporționali și majoritari ai sistemului mixt. Astfel
identificăm:
Avantajele.
Avantajul principal al unui sistem electoral mixt este că acest sistem este în același timp capabil
să asigure și reprezentarea proporțională a partidelor și reprezentarea teritoriilor. Prin urmare, alegătorul
are posibilitatea de a vota pentru lista de partide (un program politic) și pentru un anumit candidat politic
desemnat pe un anumit teritoriu. Astfel, pe de o parte, se asigură reprezentarea intereselor și preferințelor
politice în societate, se stimulează procesul de formare și dezvoltare a unui sistem multipartit și, pe de
altă

parte,

se

stabilește

conexiunea

între

alegătorii

și

deputații

aleși.

Fără îndoială încă un avantaj al unui astfel de sistem electoral este asigurarea implementării
drepturilor electorale pasive, ale cetățenilor, non-partide care au posibilitatea de a nominaliza în mod
independent candidații în ordinea auto-nominalizării.5 Astfel încât

într-o societate democratică

modernă, partidele politice sunt create pentru a participa la alegeri, ci nu pentru munca educațională cu
populația, un sistem electoral mixt întărește partidele politice, deoarece o parte din deputați sunt aleși pe
baza sistemului proporțional. Datorită unui sistem mixt, se îmbunătățește calitatea activității de
legiferare, deoarece deputații pregătesc mai activ amendamentele. Sistemul electoral mixt ne permite
formarea unui parlament profesional, activitatea căruia reflectă echilibrul forțelor politice din societate.
În general, sistemul electoral mixt există în mai multe state democratice și, precum arată
experiența mondială, permite exprimarea, în mod adecvat și liber, voinței poporului cu privire la
componența parlamentului ca organ reprezentativ al statului.
Dezavantajele.
Cu un sistem electoral mixt, nu este posibilă eliminarea unui astfel de dezavantaj ca pierderea
voturilor și denaturarea voinței alegătorilor - când „minoritatea câștigă majoritatea”. De asemenea există

4
5

http://www.democracy.ru/library/foreign/countries/australia/rus_1991-2.html
Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, ноябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012.
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probabilitatea repetării alegerilor, ce duce la creșterea timpului și costurilor procesului electoral, în mod
corespunzător. Când se folosește acest sistem, este imposibilă rechemarea deputaților, aceasta se
datorează respectării principiului egalității drepturilor deputaților aleși, care nu depind în niciun fel de
metodele folosite pentru alegerea lor directă. Potrivit experților ucraineni, sistemul dat are un caracter
artificial și poartă toate trăsăturile negative, prin care Ucraina deja a trecut în etapa dezvoltării a
sistemului electoral.6
Concluzii
Fiecare stat democratic modern, stat de drept bazat pe principiul separației puterilor și pe domnia
legii, nu poate exista fără pluralismul politic, pluripartidism și mai ales, fără sistemul electoral modern,
bazat pe anumite principii. Sistemul electoral ne permite dezvoltarea sistemului politic și conexiunile
dintre cei care conduc și cei care vor fi conduși.
Un sistem electoral mixt se bazează pe un singur principiu - combinației elementelor ale
sistemelor majoritare și proporționale - are variații diferite, diferite într-un grad mai mare sau mai mic
de democrație, și poate fi adaptat la condițiile specifice ale fiecărei țări.
Astfel, sisteme electorale mixte au apărut ca rezultat al dorinței de a reduce efectele negative ale
unui anumit sistem electoral. Cu toate acestea, sistemul electoral mixt nu este lipsit de dezavantaje, însă
acest lucru confirmă doar faptul că în lume nu există un sistem electoral ideal.7
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Rezumat:
Evoluția istorică a drepturilor electorale și a alegerilor continuă de secole. În decursul acestora
s-au conturat diverse forme și tipuri de scrutine electorale. Fiecare sistem electoral își are structura
specifică. În această lucrare voi încerca să explic ce reprezintă sistemele electorale, evoluţia şi forma pe
care o cunoaştem astăzi, esenţa acestora. De asemenea, voi ilustra sistemele electorale din unele state
ale Uniunii Europene şi cele din unele state care au fost membre ale URSS.
Cuvinte cheie: Sistem electoral, drept electoral, Uniunea Europeană, Parlament, sistem electoral,
efect principal, uninominal, tipuri de alegeri.
Summary:
The historical evolution of electoral rights and elections has been going on for centuries. During
this period, various forms and types of electoral systems have been outlined. Each electoral system has
its own structure. In this work, I will try to explain what electoral systems are, the evolution and the
form of them that we know today. Moreover, I will illustrate the electoral systems of some states of the
European Union, and those in some states that were members of the USSR.
Keywords:
Electoral system, electoral right, European Union, Parliament, electoral system, main effect,
uninominal, types of elections.
Introducere
Drepturile electorale sunt drepturi constituţionale, fundamentale şi exclusiv politice ale
cetăţenilor unui stat. Prin intermediul drepturilor electorale cetăţenii îşi exercită suveranitatea lor. În
doctrină sunt analizate următoarele drepturi electorale: dreptul de a alege, dreptul de a fi ales, şi dreptul
de revocare.
Ca disciplină de studiu, dreptul electoral reprezintă totalitatea normelor juridice care
reglementează participarea cetăţenilor la procesul de formare a organelor de stat centrale şi locale
elective, precum şi alegerea funcţionarilor lor, prin intermediul drepturilor şi libertăţilor electorale
garantate de Constituţie.

41

Această noţiune nu trebuie confundată cu cea de sistem electoral. Astfel, sistemul electoral
reprezintă totalitatea procedurilor utilizate pentru desemnarea de reprezentanţi ai poporului în
organismele puterii centrale şi locale. De asemenea, sistemul electoral este şi modalitatea de repartizare
a mandatelor disputate în alegeri în funcţie de rezultatul alegerilor.1
Importanţa practică de abordare şi analiză a subiectului dat este una majoră. Procesele
democratice, schimbările ce intervin în sistemele atât politice, cât şi electorale în Republica Moldova, şi
în alte state, ne demonstrează necesitatea de a pătrunde în esenţa temei date.
Formele sistemelor electorale
În doctrină, în general, sunt cunoscute două tipuri de sisteme electorale: sistemul electoral
majoritar şi cel de reprezentare proporţională. Cu toate acestea, în unele state s-au conturat şi sisteme
electorale mixte. Astfel, vom analiza ce reprezintă fiecare dintre aceste sisteme.
Sistemul majoritar se bazează pe ideea că sunt aleşi acei candidaţi care au obţinut cel mai mare
număr de voturi pe circumscripţiile lor electorale. Deosebim două forme principale ale sistemului
majoritar: majoritate absolută şi majoritate relativă. 2
a) Sistemul majorităţii relative (First-pass-the-post)
Acest sistem este cel mai simplu cunoscut. În conformitate cu acesta, alegătorului i se prezintă
lista cu numele candidaților, acesta alegând unul și doar unul dintre aceștia. Candidatul câștigător este
cel care câștigă cele mai multe voturi; în teorie candidatul ar putea fi ales cu două voturi, dacă fiecare
alt candidat a obținut doar un singur vot.3
Principalul efect al acestui sistem este acel că se formează o guvernare în conformitate cu regula
majorităţii. Astfel, aceasta exclude partidele mai mici din reprezentarea “echitabilă”, în sensul că un
partid care câștigă aproximativ 10% din voturi ar trebui să câștige aproximativ 10% din locurile din
legislativ. De asemenea, aceasta exclude partidele extremiste de la reprezentare în legislativ. Excepție
este cazul în care sprijinul electoral al unui partid minoritar extremist este concentrat din punct de vedere
geografic, însă este puțin probabil ca acesta să câștige locuri în cadrul sistemului FPTP.
b) Sistemul majorităţii absolute
În alegerile bazate pe sistemul majorității absolute, este recunoscut câștigător candidatul care a
acumulat o majoritate absolută a voturilor - mai mult de 50% din voturi. În cazul în care nici unul dintre
candidați nu a obținut o majoritate absolută, este organizat un al doilea tur de scrutin, la care, de obicei,
participă doi candidați care au adunat cel mai mare număr de voturi. Acel candidat care a obținut o
majoritate absolută în al doilea tur este considerat învingător.
Printre avantajele acestui sistem este cel că scrutinul în două ture poate încuraja interesele de a
coaliza în spatele candidaților de succes din prima rundă, până la a doua rundă de vot, încurajând astfel
negocierile și compromisurile între partide și candidați. De asemenea, acest sistem permite partidelor și
1

Cârnaţ T., “Drept constituţional”, USM, Chişinău, 2004, p. 161.
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., “Dreptul constituțional comparat”, USM, Chişinău, 2003. P. 114.
3
http://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/default
2
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electoratului să reacționeze la schimbările din peisajul politic care au loc între primul și al doilea tur de
scrutin. Însă există şi dezavantaje în acest sistem. Acesta exercită o presiune considerabilă asupra
administrației electorale, solicitându-i să organizeze al doilea tur de scrutin la scurt timp după primul,
crescând astfel atât costul procesului electoral în general, cât și timpul care trece între desfășurarea
alegerilor și declararea rezultatului. Acest lucru poate duce la instabilitate și incertitudine.
Sistemul de reprezentare proporţională pentru prima oară a fost formulat de către avocatul englez
Thomas Hare în secolul XIX. Ideea nu a fost acceptată. Însă, conceptul dat a fost preluat de către
profesorul belgian Victor d’Hondt, care a propus un proiect de lege electorală, care a şi fost adoptat în
1899.4
Abordarea de bază a reprezentării proporționale este simplă: legislatorii sunt aleși în
circumscriptii plurinominale în loc cele uninominale, iar numărul de locuri pe care un partid îl câștigă
în alegeri este proporțional cu valoarea sprijinului pe care acesta îl are în rândul alegătorilor.5
Sunt cunoscute o multitudine de sisteme de reprezentare proporţională. Cele mai mari din ele
sunt sistemele de votare pe liste de partid şi cel de vot unic transferabil.
a. Sistemul de votare pe liste de partid
Deputaţii sunt aleşi în circumscrpţii plurinominale. Fiecare dintre partidele care participă la
alegeri prezintă candidații pe lista de partid în ordinea preferinței acestora. Există mai multe variante de
repartizare a locurilor în legislativ. Cele mai importante sunt sistemul divizorului comun şi sistemul
celor mai mari resturi.
·

Sistemul divizorului comun (sistemul lui d’Hondt): presupune stabilirea unui prag

electoral unic pentru toate listele din cadrul circumscripţiei. Acesta se obţine în urma împărţirii
numărului total de voturi din fiecare listă la n, câte mandate sunt în circumscripţie. Rezultatele se
aranjează după importanţă şi nu după listă, iar cel care corespunde numărului de reprezentanţi este
divizorul comun. Fiecărei liste i se atribuie numărul de mandate de câte ori totalul voturilor sale din cifra
de voturi cuprinde divizorul comun. Mandatele nedistribuite se atribuie listelor în ordinea importanţei
resturilor. 6
·

Sistemul celor mai mari resturi: este o alternativă sistemului lui d’Hondt. Această metodă

cere ca numărul de voturi pentru fiecare partid să fie împărţit la o cotă care reprezintă numărul voturilor
necesare pentru locul din legislativ. Rezultatul pentru fiecare partid va consta dintr-un întreg plus un rest
fracționat. Astfel, sistemul atribuie mandatele rămase listelor cu cele mai mari resturi în ordinea
imoprtanţei acestora. Un beneficiu important al acestui sistem este că vor fi aleși reprezentanți ai
culturilor sau al grupurilor minoritare. De asemenea acesta asigură includerea de către legislativ atât a
membrilor grupurilor majoritare, cât și ai minorităților, adică există o oarecare echitate. Cu toate acestea,
4

Guceac I., “Curs elementar de drept constituţional”, vol. 2, USM, Chişinău, 2004, p. 233.
https://www.fairvote.org/proportional_representation_voting_systems
6
Op. cit. p. 235
5
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un minus esenţial este că poziția unui candidat pe lista de partid și, prin urmare, probabilitatea lui de a
reuși, depinde de favoarea conducerii de partid, în timp ce relația acestuia cu electoratul este de
importanță secundară.
b. Sistemul de vot unic transferabil
Decât sa fie aleasă o persoană care reprezintă toată lumea într-o zonă mică, zonele mai mari aleg
o mică echipă de reprezentanți. Acești reprezentanți reflectă diversitatea opiniilor din această zonă. În
ziua alegerilor, alegătorii formează o listă de candidați. Favoritul este numerotat de către alegător cu
numărul unu, al doilea - cu numărul doi, și așa mai departe. Partidele vor avea adesea mai mult de un
candidat în fiecare zonă.7
Acest sistem este probabil cel mai sofisticat dintre toate sistemele electorale, permițând alegerea
între partide și între candidații din cadrul partidelor. Rezultatele finale păstrează un grad de
proporționalitate echitabil și faptul că, în cele mai multe exemple actuale ale sistemului dat,
circumscripțiile cu mai mulți membri sunt relativ mici, înseamnă că se menține o legătură geografică
între alegător și reprezentant. În plus, alegătorii pot influența componența coalițiilor postelectorale. Cu
toate acestea, sistemul de vot unic transferabil poate duce la ceea că un partid cu multe voturi câștigă
mai puține locuri decât rivalii săi.
Sistemele electorale mixte încearcă să combine atributele pozitive ale sistemelor electorale
majoritare și de reprezentare proporțională. Într-un sistem mixt, există două sisteme electorale care
utilizează diferite formule care rulează în paralel.Voturile sunt exprimate de aceiași alegători și
contribuie la alegerea reprezentanților în ambele sisteme. Unul dintre aceste sisteme este un sistem
majoritar, de obicei, uninominal, iar celălalt - un sistem de reprezentare proporțională pe liste. Există
două forme principale de sistem mixt. Atunci când rezultatele celor două tipuri de alegeri sunt
interconectate, și repartizarea locurilor la nivelul reprezentării proporționale depinde de ceea ce se
întâmplă la fața locului în circumscripția majoritară și compensează orice disproporție care apare acolo,
sistemul este numit reprezentare proporțională mixtă. În cazul în care cele două alegeri sunt distincte și
nu depind una de cealaltă pentru alocarea locurilor, sistemul este numit sistem paralel.8
a. Sistemul de reprezentare proporțională mixtă
Sistemul de reprezentare proporțională mixtă este un sistem în care alegătorii au două voturi:
unul pentru a decide reprezentantul pentru circumscripția lor cu un singur loc și unul pentru un partid
politic. Locurile din legislativ sunt ocupate în primul rând de candidații câștigători din circumscripții și,
în al doilea rând, de candidații partidelor pe baza procentului de voturi la nivel național sau regional pe
care fiecare dintre partide l-au primit.
În timp ce sistemul de reprezentare proporțională mixtă păstrează avantajele proporționalității
sistemelor de reprezentare proporțională, el asigură, de asemenea, și faptul că reprezentanții aleși sunt

7

https://www.electoral-reform.org.uk/voting-systems/types-of-voting-system/single-transferable-vote/
https://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/esd03/default
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legați de circumscripții și din punct de vedere geografic. Cu toate acestea, în cazul în care alegătorii au
două voturi - unul pentru partid și unul pentru reprezentantul lor local, nu este întotdeauna înțeles că
votul pentru reprezentantul local este mai puțin important decât votul pentru partid pentru a determina
alocarea globală a locurilor în legislativ. 9
b. Sistemul paralel
Acesta este un sistem în care alegătorii participă la două alegeri separate pentru o singură cameră,
care utilizează diferite sisteme și în care rezultatele într-o singură alegere au un impact redus sau nu îl
au deloc asupra rezultatelor celuilalt scrutin. De obicei, acesta se referă la sistemul semi-proporțional
denumit uneori sistemul membrilor suplimentari. În cadrul unuia asemenea sistem o parte din locurile
din legislativ sunt ocupate de pluralitățile din circumscripțiile uninominale, restul fiind completate din
listele de partide, acestea având o anumită cotă pentru a obține reprezentarea.
În ceea ce privește disproporționalitatea, sistemele paralele oferă de obicei rezultate care se
situează undeva între sistemele de reprezentare proporțională pură și majoritare. Un avantaj este că,
atunci când există suficiente locuri de reprezentare proporțională, partidele mici ale minorităților, care
nu au reușit în alegerile majoritare, pot fi totuși recompensate pentru voturile lor, câștigând locuri în
alocarea proporțională. În plus, un sistem paralel ar trebui, în teorie, să fragmenteze sistemul partidului
mai puțin decât un sistem electoral pur proporțional. Cu toate acestea, este probabil ca două clase de
reprezentanți să fie create. De asemenea, sistemele paralele nu garantează proporționalitatea generală,
iar unele partide pot fi totuși blocate din reprezentare, în ciuda obținerii unui număr substanțial de
voturi.10
Referitor la drepturile electorale europene, și îndeosebi la vârsta de votare, în țările europene sânt
diferențe în acest domeniu. Spre exemplu, în Austria cetățenii pot vota de la 16 ani, spre deosebire de
alte state-membre, în majoritatea dintre acestea, totuși, se votează de la 18 ani.
Ce ține de sistemele electorale europene, în general, în Europa predomină sistemele electorale
de reprezentare proporțională (Danemarca, Belgia, Croația, Finlanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Spania
etc.). Unele state europene au ales sisteme mixte, cum ar fi Germania, Lituania, Grecia, Ungaria ș.a. Mai
jos vom studia exemple de sisteme electorale din câteva state - “piloni” al Uniunii Europene.
Franța este o democrație reprezentativă și, respectiv, deputații în legislativ, reprezentanții în
Guvern și alți demnitari sunt aleși fie în mod direct, fie indirect, de către popor. Președintele Franței este
ales direct de către cetățeni pe un mandat de 5 ani. Ce ține de Parlament, aici durata mandatelor depinde
de camere. Parlamentul francez este format din Adunarea Națională (577 membri) și Senat (348
membri). Astfel, Adunarea Națională este aleasă prin vot universal, egal,

direct și secret în

circumscripțiile locale. Membrii Senatului sunt aleși pentru un mandat de 6 ani prin vot indirect. Astfel,
9

https://aceproject.org/ace-en/topics/es/esd/esd03/esd03a/esd03a01
Reynolds A., Reilly B., Ellis A., “Electoral System Design: The New International IDEA Handbook”,
Sweden, 2008, p. 112
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336 senatori sunt aleși de către un colegiu electoral al reprezentanților, regiunilor, municipalităților,
comunităților de peste mări și alți 12 membri - de către Adunarea franceză din străinătate (150 de membri
aleși de francezii care trăiesc în afara Franței).
Ce ține de sistemul electoral, acesta se caracterizează prin alegeri organizate de obicei, în două
tururi. Doar în alegerile în Parlamentul European este folosit sistemul proporțional.
Ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare în Franța au avut loc în 2017. Alegerile
prezidențiale s-au desfășurat în două tururi - pe data de 23 aprilie, și respectiv, 7 mai, în scrutin
uninominal majoritar. În urma primului tur dintre toți candidații au ieșit lideri Emmanuel Macron
(partidul En Marche!) cu 24,01% și Marine Le Pen (partidul Front National) cu 21,3%. În al doilea tur
Emmanuel Macron a ieșit învingător cu 66,1%. 11
Alegerile parlamentare franceze din 2017 de asemenea s-au desfășurat în două tururi: pe 11 iunie
și pe 18 iunie. În aceste alegeri a ieșit lider partidul La République en marche, care a câștigat 306 locuri
în legislativ.12
Germania. Legislativul german (Bundestag) este compus din 709 deputați, care sunt aleși prin
sistemul de reprezentare proporțională mixtă, pentru un mandat de 4 ani. Alegătorul are de distribuit
două voturi: prin primul vot, acesta alege reprezentantul din circumscripția sa, iar al doilea vot îl
distribuie pentru o listă de partid. Dacă alegătorul prin primul vot a ales un candidat de succes
independent, sau un candidat de succes, dar al cărui partid nu a reușit să se califice pentru o reprezentare
proporțională, al doilea vot nu se ia în considerare pentru a determina reprezentarea proporțională. Cu
toate acestea, aceasta are rolul de a determina dacă partidul ales a depășit pragul de 5%.
Ultimele alegeri federale în Germania au avut loc pe 24 septembrie 2017. În urma acestor alegeri
Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială și Partidul Social Democrat au ieșit lideri. UCD
și UCS au acumulat 32,9%, iar PSD - 20,5%. În urma acestui scrutin pentru prima oară a intrat în
Bundestag partidul Alternativa pentru Germania, acumulând 12,6%.13
După o îndelungată criză politică, abia pe 7 februarie 2018 blocul UCD/PSD a ajuns la un
numitor comun în formarea coaliției de guvernare.14
În Marea Britanie sunt folosite 6 sisteme electorale. Acestea sunt sistemul majoritar, votul
multiplu netransferabil, reprezentarea proporțională pe liste de partid, votul unic transferabil,
reprezentarea proporțională mixtă și votul suplimentar. Acestea depind de tipurile de scrutin, care de
asemenea sunt 6: alegerile pentru Camera Comunelor, alegerile pentru parlamentele și adunările
delegate, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile locale, alegerile pentru primărie și alegerile
comisarilor de poliție.
11

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/#type=presidential&year=2017
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https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2017/sep/24/german-elections-2017-latest-results-livemerkel-bundestag-afd
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Parlamentul britanic este bicameral, acesta fiind format din Camera Lorzilor și Camera
Comunelor. În Camera Lorzilor locurile sunt transmise fie ereditar, fie oferite de Regină, la sfatul
primului ministru. Ce ține de Camera Comunelor, reprezentanții aici sunt aleși prin intermediul
alegerilor generale, folosind sistemul majorității relative (first-pass-the-post). Alegerile generale în
Marea Britanie se petrec după ce este dizolvat Parlamentul. În urma modificărilor introduse prin Legea
termenilor fiscși ai Parlamentului din 2011, scrutinul are loc o dată la 5 ani, excepție fiind votul de
neîncredere din partea Camerei Comunelor sau a propunerii de alegeri anticipate, adoptate cu 2/3 din
majoritatea parlamentară. 15
Ultimele alegeri generale au avut loc pe 8 iunie 2017. Din cele 650 de circumscripții electorale
a fost ales câte un reprezentant în Camera Comunelor. Ca rezultat al acestor alegeri, Partidul Conservator
și-a pierdut majoritatea, ceea ce a dus la formarea unui guvern minoritar printr-un acord de încredere și
aprovizionare cu Partidul Unionist Democrat din Irlanda de Nord.16
Sistemele electorale din unele state – foste componente ale URSS
Organul legislativ al Ucrainei este Rada Supremă. Este un parlament unicameral, format din 450
deputați ai poporului. Alegerile în Rada Supremă au loc o dată la 5 ani, în ultima duminică a lunii
octombrie.17
Conform art. 103 din Constituția Ucrainei, președintele Ucrainei este ales în mod direct de către
cetățeni în baza unui vot universal, egal și secret pentru un mandat de 5 ani. Următoarele alegeri
prezidențiale în Ucraina se vor desfășura pe data de 31 martie 2019.
În Ucraina, nu există un act codificat care să combine majoritatea normelor ce reglementează
desfășurarea diferitelor tipuri de alegeri, deși există un proiect de Cod electoral. În perioada de
independență a Ucrainei au existat șase legi privind alegerea deputaților și toate cele trei tipuri principale
de sisteme electorale: majoritar (în alegerile din 1990 și 1994), proporțional (2006 și 2007) și mixt (1998,
2002, 2012 și 2014). Actualul sistem electoral în Ucraina, în alegerile deputaților poporului este unul
mixt, care combină sistemul majorității relative și cel proporțional pe liste de partid închise. 18
Ultimele alegeri în Rada Supremă au avut loc pe data de 26 octombrie 2014. Aceste alegeri au
fost extraordinare și au avut loc din cauza crizei politice din 2014. În acest scrutin 225 de deputați au
fost aleși prin sistemul proporțional, iar alți 225 în circumscripțiile uninominale.
Din 2017 Republica Moldova a trecut la sistemul electoral mixt. De aici rezultă că 50 de deputaţi
se aleg în baza votului reprezentării proporţionale. Alegătorii vor avea de votat partidul sau blocul
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621794/Con
fidence_and_Supply_Agreement_between_the_Conservative_Party_and_the_DUP.pdf
17
Конституція України, 28 червня 1996 року, Розділ IV: Верховна Рада України, ст. 77,
(https://www.president.gov.ua/documents/constitution)
18
Конституційне право україни: прагматичний курс, Навчальний посібник, Одеса, «Юридична
література», 2017, p. 109.
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electoral pe liste închise de partid. Ceilalți 51 deputați vor fi aleși în baza votului majoritar în
circumscripții uninominale, inclusiv și cele din străinătate și din Transnistria. Astfel, în următoarele
alegeri parlamentare alegătorul va avea de votat pe două buletine de vot: un buletin va fi pentru
circumscripția națională și altul pentru circumscripția uninominală. Responsabilitatea de stabilire a
circumscripțiilor uninominale îi revine Comisiei Electorale Centrale.
Comisia de la Veneția a expus critici în adresa modificărilor survenite, printre care:
·

În contextul actual din Republica Moldova, reforma propusă ar putea avea un efect

negativ la nivel de circumscripție, acolo unde candidații independenți majoritari pot avea legături cu
sau pot fi influențați de oameni de afaceri sau alți actori care urmăresc propriile interese;
·

Responsabilitatea atribuită CEC-ului de a stabili circumscripții uninominale pentru

componența majoritară se bazează pe criterii vagi care expun riscului influenței politice acest segment
de activitate al CEC-ului;
·

Nu sânt prevăzute criterii detaliate și cuprinzătoare pentru stabilirea circumscripțiilor

pentru regiunea transnistreană și cetățenii de peste hotare;
·

Pragurile electorale pentru reprezentarea parlamentară în componența proporțională

rămân înalte;
·

Schimbările propuse nu au șanse să îmbunătățească reprezentarea femeilor în Parlament

și nu sânt introduse măsuri speciale adiționale pentru a compensa acest fapt.19
În concluzie, putem afirma că statele sunt în drept de sine stătător să-și stabilească sistemele
electorale. Important este ca aceste sisteme să corespundă cerințelor cetățenilor acestora, pentru ca
reprezentanții poporului să fie aleși într-un mod corect. Aceasta depinde de însăși scopurile stabilite de
state în procesul stabilirii sistemelor electorale. Dacă există nevoia de a dezvolta partidele mari, atunci
cea mai bună variantă este reprezentarea proporțională. Aici, însă, statul își asumă riscul de a pierde
legătura dintre cetățeni și legislativ. Dacă scopul constă în dezvoltarea partidelor mici și a reprezentării
diverselor minorități, atunci, respectiv, se recurge la opțiunea sistemelor mixte. Însă, toate aceste aspecte
sunt individuale fiecărui stat. Important este ca sistemele electorale, precum am menționat mai sus, să
corespundă cerințelor cetățenilor și să contribuie la o reprezentare democratică și corectă.
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Rezumat:
Potrivit ştiinţei contemporane, sistemul reprezintă un ansamblu de elemente aflate în interacţiuni
stabile. În cazul nostru sistemul electoral va desemna totalitatea proceselor şi procedeelor politice,
juridice şi organizatorice de pregătire, desfaşurare şi finalizare a unor alegeri politice. Adică ansamblul
tuturor fenomenelor conexe alegerilor unde avem în vedere dreptul electoral, normele juridice adiacente
procesului electoral, modul de scrutin utilizat, campania electorală şi susţinerile ei financiare. Având în
vedere acest lucru, majoritatea specialiştilor pun în corelaţie nemijlocită naşterea sistemului electoral cu
instituţionalizarea principiului democratic de cârmuire a statului.
Sistemul electoral definit şi ca un mecanism de transformare a voturilor în demnităţi publice,
prezintă ca element de bază modul de scrutin.
Cuvinte cheie: Scrutin, disciplina, drept, alegerile, proces bineorganizat, voința politică, guvern,
exprimare, organele, rezultatele, majoritar, proporțional, mixt.
Summary:
According to contemporary science, the system is a set of elements in stable interactions. In our
case, the electoral system will designate all the political, legal and organizational processes and
procedures for preparing, running and finalizing political choices. That is, the ensemble of all the
phenomena related to the elections where we have the right to vote, the legal norms adjacent to the
electoral process, the electoral campaign used, the electoral campaign and its financial support. In view
of this, most specialists directly link the birth of the electoral system with the institutionalization of the
democratic principle of government.
The electoral system defined as a mechanism for the transformation of votes in public dignities
has as a basic element the way of voting.
Keywords: Scrutiny, discipline, law, elections, well-organized process, political will,
government, expression, organs, results, majority, proportional, mixed.

Introducere
Noțiunea de sistem cuprinde orice set de elemente ce există într-o anume relație modelata unul
față de celălalt. Și dreptul din Republica Moldova se prezintă, în primul rînd, ca un ansamblu de norme
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juridice in vigoare, ansamblu ce nostituie un sistem bine organizat și structurat în anumite părți
interdependente, după anumite principii și criterii (ramuri, subramuri, instituții juridice).
Ca subramură a dreptului constituțional, apare ca subsistem al acestuia, ca „parte a întregului”.
Prin urmare, sistemul dreptului electoral cuprinde un ansamblu de norme juridice înghegate și
ierarhizate care formează izvoarele dreptului electoral și prin care se reglementează modul de organizare
și desfășurare a alegerilor în organele elective asigurînd reprezentativitatea suveranității naționale.
Sistemul dreptului electoral este conceput și ca „structură internă a acestuia, structură
determinată de diferențierea și integrarea normelor de drept electoral”. 1
Oricare ar fi modalitatea de difinire a dreptului electoral, trebuie să subliniem faptul că această
subramură reprezintă un sistem complicat ce cuprinde un șir de elemente interdependente care-i
formează.
După cum am mai spus, elementele constitutive ale sistemului dreptului electoral sunt normele
de drept electoral și instituțiile juridice ale acestei subramuri. În viziunea noastră, în categoria
elementelor componente ale acestui sistem trebuie să includem și principiile dreptului electoral, despre
care am vorbit anterior.
Teoria generală a dreptului ne învață că norma juridică este elementul constitutiv al dreptului,
care reprezintă o regulă de conduită general obligatorie, insituită ori sancționată de puterea publică, a
cărei respectare este asigurată, în caz de necesitate, de forța de constrîngere a statului. În particular,
normele dreptului electoral sunt o diversitate a normelor juridice care reglementează raporturile
electorale prin stabilirea unor drepturi și îndatoriri participanților la aceste raporturi.
Odată ce normele de drept electoral fac parte din ansamblul normelor juridice care alcătuiesc
sistemul de drept al Republicii Moldova, este firesc ca să întrunească trăsăturile generale caracteristice
normei juridice: au caracter general și impersonal, sunt instituite de puterea publica și sunt obligatorii.
Totodată, normele de drept electoral sunt determinate și de anumite caracteristici specifice:
·

au obiect propriu de reglementare: relații sociale ce apar în procesul organizării și desfășurării
alegerilor în organele de stat elective;

·

au izvoarele lor de dret electoral (Constituția, Codul electoral, alte legi și acte normative
subordomate legii);

·

sunt cu prioritate norme procesuale, reglementînd procedura realizării drepturilor electorale
subiective ale cetățenilor, modul de formare a organelor reprezentative.
Indiferent de modul de abordare a noțiunii de drept electoral, este necesar să precizăm ca normele

de drept electoral stabilesc:
1. drepturile electorale ale cetățenilor Republicii Moldova;
2. condițiile îndeplinite de o persoană pentru a deveni titularul acestora;
1

Martin Petru. Sisteme electorale şi modurile de scrutin. Bucureşti, 1999.
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3. garanțiile ce asigură exercitarea efectivă a drepturilor electorale;
4. obligațiile organelor de stat în organizarea și desfășurarea alegerilor;
5. regulile de desfășurare a alegerilor;
6. regulile de stabilire, centralizare și comunicare a rezultatelor alegerilor.
„Structura logico-juridică a normelor dreptului electoral. În teoria generală a dreptului s-a
incetățenit ideea precum că, indiferent de formularea ei textuală, norma de drept are o structura
trihotomică: ipoteza, dispoziție și sancțiune”.2
Întrucît normele dreptului electoral fac parte dintr-o subramura a dreptului constituțional,
structura logico-juridică a lor provoacă aceleași discuții.
Asfel, unii autori susțin că majoritatea normelor electorale sunt alcătuide doar din doua elemente:
ipoteză și dispoziție, iar o parte dintre ele-chiar numai din dispoziție.
Din punctul nostru de vedere, o asemenea interpretare a structurii logico-juridice a normelor
electorale vine în contradicție cu postulatele general acceptate în doctrina dreptului.Dacă în concepția
teoriei generale a dreptului norma juridică este o regulă de conduită generală impersonală și obligatorie
instituită ori sancționată de puterea de stat, respectarea careia este impusa în caz de necesitate prin forța
de constrîgere a statului, atunci susținerea acestei teze ar duce în mod inevitabil la concluzia că dreptul
electoral nu este un drept în sensul deplin al cuvîntului, dearece normele sale, ne avînd sancțiuni, nu pot
fi aplicate și rămîn nerespectate, ceea ce nu e alt ceva decît o absurditate.
Orice normă juridică, inclusiv cele de drept electoral, s distinge de normele obișnuelnice, morale
sau de altă natura prin faptul că respectarea ei este asiurată, în ultima instanță, de forța de constrîngere a
statului. Dacă această măsură – sancțiunea – se aplică atunci cînd norma nu este respectată de bună voie
(în unele ramuri ea fiind evidentă), atunci în dreptul electoral, ca și în dreptul constituțional, ea nu este
expres evidențiată.
Dreptul electoral este compus dintr-un număr considerabil de norme care pot fi clasificate
comform diferitelor criterii:
·

în rapоrt cu obiectul de reglemntare;

·

după funcțiile exercitate;

·

în funcție de natura conduitei pe care o prescriu;

·

după caracterul relațiilor sociale reglemntate;

·

după spațiul de aplicare;
Instituția juridică de drept electoral reprezintă un cadru distinct de norme de drept electoral, care

reglementeză relații cu același specific, formănd obiectul de reglementare a dreptulu electoral. În calitate
de exemplu de instituții juridice de drept electoral pot servi: principiile dreptului electoral; drepturile

2

Teodorescu Gheorghe, Gherasim-Proca Ovidiu. Sisteme şi componente electorale. Editura Fundaţiei „Axis,”
Iaşi, 2006.
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electorale ale cetățenilor; organele electorale; procesul electoral; răspunderea pentru încălcarea normelor
de dpret electoral etc.
Pe lînga elementele constitutive ale dreptului electoral menționate, unii autori acceptă și
divizarea sistemului acestei subramuri în Partea generală și Partea specială.
În dreptul electoral, conceptul de scrutin desemnează modul de convertire legală a voinţei
alegatorilor în mandate parlamentare. El reprezintă ansamblul actelor care constituie operaţiunea
electorală propriu-zisă.
Datorită diversităţii înfaţişărilor sale, noţiunea de scrutin este mai rar folosită ca atare şi de obicei
în sens generic. Majoritatea covârşitoare a teoreticienilor vorbesc despre modurile de scrutin,
modalitatea desemnând în acest caz „felul de a exista”, maniera in care este concretizat şi aplicat actul
electoral.
Modul de scrutin oficial este decis de interese de partide, de proiecţia pe care fiecare formaţiune
politică şi-o elaborează privitor la audienţa pe care o deţine in rândul electoratului sau de concluziile
repetate ale propriului marketing politic. Asfel, teoriticienii ţin sa precizeze că, în principiu, criteriile
potrivit carora s-ar cuveni operată alegerea unui mod de scrutin sunt: simplitatea, echitatea şi eficacitatea.
Modul de scrutin, elementul fundamental al sistemului electoral determină într-o largă masură
conţinutul real al noţiunii de reprezentare şi funcţia instituţiei reprezentetive. Prin însaşi semnificaţia
intrinsecă a noţiunii, scrutinul se incheie odată cu finalizarea votării, iar ceea ce urmează nu mai aparţine
de scrutin, ci îl succede acestuia. De fapt noi trebuie să raportăm scrutinul ca parte a sistemului electoral
la doua elemente substanţial hotarâtoare în context: structura buletinului de vot şi perioada
corespunzătoare votului.
Alegerile constituie principiul de baza al democraţiilor reprezentative. Prin ele se asigură
legitimitatea politică fară de care guvernările democratice nu pot fi eficiente. Metoda prin care, tehnic
discutând, voturile se transformă în demnitâţi publice sau locuri defineşte modul de scrutin.
Din aceasta perspectivă sunt acceptate trei mari tipuri de sisteme electorale: sistemul majoritar,
sistemul proportional si sistemul mixt.
Majoritatea modurilor de alegere se bazează pe opoziţia sistemelor majoritare şi a sistemelor
proporţionale. Dar numeroase ţări au adoptat un sistem mixt, după modalităţi variabile, de elemente
majoritare şi proporţionale.
Termenul „majoritar” indică metoda prin care în cadrul unei circumscripții candidatul sau lista
de candidați care are cele mai multe voturi, cu sau fără majoritate absolută, este declarat învingător.
Deobicei, acest mod de sistemelectoral este practicat în circumscripții uninominale, adică țara este
împărțită în atîtea circumscripții cîte locuri sunt în parlament. Acest tip de sistem electoral este cel mai
vechi, dar și cel mai utilizat (conform datelor Uniunii Interparlamentare, numai puțin de 83 de țări au la
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baza legislație electorale acest sistem de alegeri) și asigură o legătură directă între candidați și persoanele
care își dau votul. 3
Sistemul electoral majoritar, sau al votului majoritar cum mai este numit, la rîndul său, are trei
subtipuri: sistemul electoral majoritar cu un singur tur de scrutin, sistemul electoral majoritar cu doua
tururi de scrutin și sistemul electoral majoritar alternativ.
Trăsătura caracteristică scrutinurilor majoritare constă în faptul că, în fiecare circumscripţie,
locul sau locurile sunt atribuite în bloc candidaţilor sau listei care a ajuns în vârf; cu alte cuvinte,
tendinţele minoritare nu sunt reprezentate. Scrutinul majoritar se poate practica în cadrul marilor
circumscripţii, unde electorul trebuie să aleagă o listă de candidaţi. Astăzi, în ceea ce priveşte alegerile
legislative cel puţin, ţările rămase fidele scrutinului majoritar îl practică mai degrabă în cadrul micilor
circumscripţii, unde este în joc cel puţin un loc. Acest cadru prezintă un dublu avantaj: pe de o parte,
raporturile între candidaţi şi electori sunt mai personalizate; pe de altă parte, cu cât circumscripţiile sunt
mai numeroase, există mai multe şanse ca majoritatea să nu fie peste tot aceeaşi, ceea ce atenuează puţin
efectul de monolit al principiului majoritar.
Scrutinul majoritar uninominal cu un singur tur (sistemul britanic) este cel mai simplu dintre
toate modurile de scrutin: un singur loc se află în joc în fiecare circumscripţie, alegerea se face într-un
singur tur, ocupat de candidatul care a fost ales cu cel mai mare număr de voturi, fără să fie cerută
condiţia unui procentaj minim prin raportare la voturile exprimate sau la numărul alegătorilor aleşi.
Acest sistem este tradiţional în Regatul Unit. Pentru anglo-saxoni, această instituţie este atât de
importantă, încât i-au dat un nume special: the first-past-the-post... Acest sistem este folosit mai ales în
Canada, SUA şi în India. Este deci modul de scrutin în vigoare în două dintre democraţiile cele mai
populate din lume. 4
Acest scrutin are un avantaj foarte important: votând pentru un deputat, electorii aleg de
asemenea un premier şi un echilibru guvernamental; există o majoritate netă în parlament, care asigură
stabilitatea guvernamentală pe toată durata legislaturii; alternanţa este totuşi posibilă, ceea ce permite
alegătorilor să sancţioneze o echipă care i-a dezamăgit.
Dar scrutinul de tip britanic suscită, de asemenea, numeroase critici: în primul rând, i se
reproşează că simplifică în mod abuziv peisajul politic, căci partidele terţe şi noile curente sunt ţinute la
distanţă de parlament; în al doilea rând, guvernământul este reprezentat adesea de o minoritate.
Referitor la scrutinul majoritar uninominal cu două tururi (sistemul francez) se deosebește de
sistemul precedent ţine de faptul că primul tur nu este întotdeauna decisiv; el nu este aşa decât dacă un
candidat întruneşte majoritatea absolută a voturilor exprimate. In caz contrar, este organizat un al doilea
tur de scrutin, iar locul este atribuit candidatului care a întrunit cel mai mare număr de voturi, chiar dacă

3

Popescu Teodor. Politologie. F.E.-P. „Tipografia Centrală,” Chişinău, 2007.
Barbu Claudiu. Sisteme electorale. Editura „Universul Juridic,” Bucureşti, 2010. Prezentat: 10 aprilie 2014. Email: ap_groza@yahoo.com
4
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nu este vorba decât de o majoritate relativă. Acest sistem este tradiţional în Franţa, fiind în vigoare încă
din prima jumătate a secolului al XlX-lea.
Scrutinul majoritar cu două tururi de scrutin determină bipolarizarea vieţii politice, dar influenţa
sa este combinată cu alţi factori ce merg în acelaşi sens, mai ales dreptul de dizolvare şi alegerea
preşedintelui prin sufragiu universal direct, după un sistem de scrutin majoritar cu două tururi, obligând
electorii să aleagă între doi candidaţi numai în al doilea tur.
Votul alternativ (sistemul australian) întâlnit în doctrină și cu denumirea de „preferențial” este
considerat un derivat al sistemului britanic uninominal cu un singur tur și, de fapt, combină într-un singur
tur efectele celor două tururi de scrutin cu majoritate absolută. Scrutinul alternativ este un tip de vot
majoritar în care e necesară, ca şi în cazul scrutinului majoritar cu două tururi, obţinerea majorităţii
absolute a voturilor (50%+1 vot) pentru a câştiga mandatul pus în joc într-o anumită circumscripţie. În
această variantă, alegătorii votează pentru candidați în circumscripții cu un singur loc, dar înloc să voteze
pentru un singur candidat, ei trebuie să claseze în buletin toți candidații din circumscripția lor, în ordinea
descrescătoare a preferinței. La deschiderea buletinelor, ele se clasifică după prima preferință.
Candidatul care întrunește prima preferință a alegătorilor și are majoritatea absolută a voturilor este
declarat câștigător. Dacă nu întrunește această majoritate, ultimul de pe listă este eliminat și voturile sale
se împart celorlalți candidați, urmând preferința a doua. Dacă în acest fel unul dintre candidați obține
majoritatea absolută, el este declarat câștigător, dacă nu, procesul continuă. În final, când rămân numai
doi, unul în mod sigur are majoritatea absolută. Acest tip de scrutin este folosit în cadrul alegerilor
prezidențiale din așa state ca Australia și Irlanda și permite unui concurent divizat în mai multe tendințe,
dar majoritar în opinie, să câștige, depășind eventualele sale divizări. El interzice victoria întâmplătoare
a unui candidat minoritar, ca urmare a divizării adversarilor săi.
Caracteristic sistemelor proporţionale de scrutin este faptul că locurile vor fi repartizate
proporţional cu numărul locurilor obţinute de candidaţi sau de listele corespunzând diferitelor tendinţe
de opinie. Compoziţia parlamentului reproduce astfel destul de exact situaţia forţelor politice din ţară.
De aceea, sistemul proporţional este adesea asociat cu ideea de justiţie sau de legitimitate, pe când
apărătorii scrutinului majoritar pun în evidenţă eficacitatea acestuia.
Proporţionalul riscă să facă mai dificilă formarea unui guvern bazat pe o majoritate stabilă. Dar
importanţa acestui risc este în funcţie de contextul politic. Experienţa arată că proporţionalul
funcţionează în general rău în ţările în care se găsesc partide extremiste puternice, pentru că aceste
partide nu pot să se alieze între ele şi refuză cel mai adesea să se alieze cu partidele de centru: baza
majorităţii guvernamentale este deci destul de restrânsă. Astfel, proporţionalul a contribuit la căderea
celei de-a IV-a Republici.
Dimpotrivă, atunci când nu sunt partide extremiste puternice, proporţionalul nu generează
neapărat instabilitate, căci partidele reprezentate în parlament se înţeleg pentru a guverna împreună; în
acest caz, se ajunge la o stabilitate mai mare decât în ţările cu scrutin majoritar, pentru că formula
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guvernamentală se bazează pe o înţelegere atât de mare, încât nu este loc de alternanţă posibilă. în
Elveţia, de exemplu, după 1959, guvernul este întotdeauna compus după aceeaşi formulă, care asociază
cele patru partide principale reprezentate în parlament.
Efectele politice ale reprezentării proporţionale depind, de asemenea, într-o anumită măsură, de
modalităţile după care ea este aplicată. Există un număr mic de ţări (Israel, Polonia şi mai ales
Luxemburg) care, pentru alegerile legislative, pun în aplicare reprezentarea proporţională în cadrul unei
circumscripţii naţionale unice. Acest procedeu este uneori desemnat sub numele de „reprezentare
proporţională integrală”, căci alegerea unui astfel de cadru geografic permite a atribui fiecărei liste un
număr de locuri corespunzând aproape exact cu proporţia sufragiilor pe care ea le-a cules, limitând la
minimum pierderile datorate resturilor neutilizate.
După procedura cea mai obişnuită, se determină mai întâi un cât electoral, care este egal cu
numărul de sufragii exprimate, divizat cu numărul de locuri ce urmează a fi ocupate. Dacă nu există o
circumscripţie naţională unică, acest cât trebuie în mod normal să fie calculat separat pentru fiecare
circumscripţie. Se atribuie fiecărei liste atâtea locuri cât numărul de voturi pe care ea le-a obţinut cât
cuprinde câtul electoral. Cum nu se întâmplă practic niciodată ca numărul de sufragii întrunit de fiecare
listă să fie un multiplu exact al câtului electoral, această primă operaţie nu permite repartizarea totalităţii
locurilor.
Sistemele mixte sunt sisteme în care reprezentarea proporţională se aplică numai unei părţi a
locurilor, celelalte fiind atribuite prin scrutin majoritar. Obiectivul urmărit este de a degaja o majoritate
stabilă, permiţând fiecăreia dintre marile tendinţe ale opiniei publice de a obţine o reprezentare mai mult
sau mai puţin simbolică. Modalităţile de combinare sunt foarte variabile. Uneori, se disting două
contingente de locuri, cu candidaturi distincte şi voturi separate. De exemplu, în Italia, după sistemul
adoptat în 1993, care privea atât Adunarea Naţională, cât şi Senatul, 75% din locuri erau atribuite prin
scrutin majoritar uninominal cu un tur şi 25% prin sistemul reprezentării proporţionale. Noua Lege
electorală din aprilie 2006 a instituit un „sistem mixt proporţional”, cu o primă pentru majoritate.
Alegerea unui mod de scrutin și criteriile alegerii duce la dificultatea care ţine de faptul că aceste
criterii sunt multiple şi conduc uneori la soluţii opuse’.
Dacă este privilegiat sistemul reprezentativităţii (adică dacă se doreşte ca principalele familii
politice să fie reprezentate după importanţa lor în sânul corpului electoral), se va alege reprezentarea
proporţională integrală. 5
Dacă se pune mai degrabă acceptul pe guvernabilitate (adică pe existenţa unei majorităţi coerente
şi stabile, aptă să susţină o echipă guvernamentală pe toată durata unei legislaturi), va fi ales sistemul
scrutinului majoritar sau al scrutinului mixt.
Democraţiile reprezentative cele mai vechi au început toate să utilizeze, sub o formă sau alta,
scrutinul majoritar. Aceasta ţine probabil de faptul că, la începutul secolului al XlX-lea, partidele politice
5

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-20-exercitarea-suveranitatii/
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nu erau suficient de dezvoltate şi reprezentarea era astfel concepută într-un spirit individualist: se alegea
un reprezentant, dar nu în funcţie de o etichetă, ci mai degrabă în raport de notorietatea sa, a calităţilor
sale. În secolul următor, partidele s-au multiplicat şi structurat şi reprezentarea a luat un caracter mai
degrabă ideologic: de acum, se vota mai puţin pentru persoane şi mai mult pentru programe. Partidele
deveneau principalii actori ai vieţii politice şi părea logic ca cei mai importanţi dintre ei să fie reprezentaţi
în parlament. „S-a alunecat astfel către o reprezentare proporţională, cu excepţia ţărilor anglo-saxone,
unde constrângerile scrutinului majoritar erau mai uşor acceptate, pentru că exista o puternică tradiţie
bipartidistă”. 6
Sistemul electoral este o instituţie ce înglobează totalitatea normelor şi regulilor care
reglementează desfăşurarea alegerilor în toate aspectele sale. Funcția principală a sistemului constă în
asigurarea desfăşurării libere şi corecte a tuturor tipurilor de alegeri în conformitate cu caracteristicile şi
principiile democratice. Totodată, menţionăm că sistemul electoral este inseparabil de noțiunile de
alegeri şi de vot, ele fiind, la rândul lor, componente ale procesului electoral.
Alegerile prezintă un proces bine organizat de constituire a organelor de putere şi conducere prin
intermediul exprimării libere a voinței politice a cetățenilor. Anume alegerile permit cetățenilor săşi
exercite dreptul de participare la guvernare, fie direct, fie prin intermediul reprezentanților aleşi.
Votarea este, de asemenea, un proces în care cetățenii îşi exprimă prin votul lor opinia în legătură
cu alegerea reprezentanților lor în organele de conducere. Activitatea de a alege reprezentanții unei
instituții politice nu trebuie opusă modalității de a vota. Dreptul la vot este unul dintre drepturile politice
fundamentale ale cetățeanului. A merge să votezi înseamnă a-ți afirma cetățenia şi a-ți manifesta
integritatea şi, în acelaşi timp, integrarea în societate. Momentul în care persoana îşi lansează buletinul
de vot în urnă este un moment festiv, şi cetățeanul ca membru al societății se simte mândru şi onorat că
participă la alegerea guvernanților în conformitate cu prevederile Constituției, art. 38, alin. (1), care
stipulează că alegerile au loc printr-un sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Aceasta
înseamnă că toți cetățenii au dreptul de a vota fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă,
religie, sex, opinie, apartanență politică, de avere sau origine socială. Caracterul direct al votului
presupune că alegătorul poate şi Administrarea Publică, trebuie să-şi exprime opțiunea sa în mod
personal şi nu prin reprezentanți sau intermediari. Iar caracterul secret al votului asigură alegătorului
posibilitatea de a-şi manifesta, în mod liber, opinia sa cu privire la candidații propuşi, fără ca această
opțiune să fie cunoscută de alții.
Astfel de drepturi şi cerințe sunt caracteristice pentru toate societățile democratice care
organizează alegeri prin intermediul partidelor politice. Partidele politice, şi nu numai ele, acordă o mare
atenție pregătirii maselor, inclusiv a tineretului, pentru o participare activă şi conştientă în viața socialpolitică, inclusiv la sufragiile generale şi locale.

6
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Reieşind din particularitățile naționale, în baza Constituției este constituit un sistem electoral
adecvat, care asigură posibilități largi de propagare şi participare activă în baza principiilor democratice
care prevăd: - alegeri libere; - existența alegerii alternative a candidatului; - competiție şi concurență
între candidați; - periodicitatea şi regularitatea alegerilor; - posibilități egale de participare pentru toți
factorii politici şi candidații independenți. Drepturile electorale sunt drepturi exclusiv politice ale
cetățenilor orişicărui stat din lume. Pentru a obține aceste drepturi, în primul rând, el trebuie să se
înregistreze în calitate de alegător. Înregistrarea în listele de alegători se face în conformitate cu cele
două modalități cunoscute. Prima modalitate este întocmirea listelor de alegători de către autoritățile
publice locale care sunt şi responsabile pentru corectitudinea întocmirii lor. A doua modalitate este cea
directă, utilizată în unele state, unde înregistrarea se face independent de stat, de către un birou, comisie,
comitet în baza datelor prezentate de alegător în mod personal, fiind totalmente responsabil pentru datele
furnizate. Înregistrarea alegătorilor în listele electorale are loc în conformitate cu legislația în vigoare a
statului respectiv. În listele alegătorilor, ca regulă, se includ toți cetățenii cu drept de vot. În majoritatea
statelor, inclusiv în Republica Moldova, după cum e cunoscut, listele alegătorilor se întocmesc de
organele puterii locale, pe când în alte state, de exemplu, SUA, procesul de înregistrare se face în mod
personal de către alegători în conformitate cu metoda directă, considerând, că înregistrarea pentru
participarea la alegeri este o chestiune personală a cetăţeanului. Modalitatea de înregistrare personală
permite organului respectiv care dirijează procesul electoral să decidă dacă persoana în cauză corespunde
formalităților de a participa la alegeri în localitatea dată. Totodată, prin această modalitate de înregistrare
se evidențiază paticularitățile democratice ale sistemului electoral american. Pentru a deveni concurent
electoral, este nevoie de a respecta anumite condiții stipulate în Codul electoral. Pentru început,
candidatul e obligat să prezinte autorităților electorale un anumit număr de semnături din circumscripția
respectivă sau să depună un anumit gaj electoral. De exemplu, în R.F.G. dreptul de a înainta candidați
pentru alegerea deputaților în camera superioară (Bundestag) le aparține partidelor politice, alegătorilor,
precum şi grupurilor fără de partid. Pentru înregistrarea candidaților fără de partid, sunt necesare
semnăturile a peste 200 de alegători din circumscripția dată
Bibliografie:
1. Martin Petru. Sisteme electorale şi modurile de scrutin. Bucureşti, 1999.
2. Teodorescu Gheorghe, Gherasim-Proca Ovidiu. Sisteme şi componente electorale. Editura
Fundaţiei „Axis,” Iaşi, 2006.
3. Popescu Teodor. Politologie. F.E.-P. „Tipografia Centrală,” Chişinău, 2007.
4. Barbu Claudiu. Sisteme electorale. Editura „Universul Juridic,” Bucureşti, 2010. Prezentat: 10
aprilie 2014. E-mail: ap_groza@yahoo.com
5. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-constitutional/capitolul-20exercitarea-suveranitatii/
6. https://legeaz.net/dictionar-juridic/moduri-de-scrutin
7. http://present5.com/sisteme-electorale-alegerile-l-alegerile-proceduri-institutionalizate/
58

Sistemul electoral în SUA
Tudor Cazacu,
Student, anul IV, frecvență redusă.
Facultatea de drept, USEM.
Lupașcu Zinaida,
doctor în drept, conf. univ., USEM.

Rezumat:
Legislația electorală cuprinde informația de bază privitor la regulile care urmează să fie
respectate de participanții la raporturile electorale în procesul de realizare a drepturilor și libertăților
politice de către cetățenii.
Pentru o analiză completă a esenței și importanței legislației electorale este necesar să accentuăm
următoarele calități ale acestuia:
În primul rând, legislația electorală nu se limitează doar la reglementarea relațiilor ce țin de
organizarea și desfășurarea alegerilor în Republicii Moldova.
În al doilea rând, legislația electorală cuprinde în cadrul său atât legi cât și acte normative
subordonate legii. Dar această abordare nu este susținută de toți specialiștii, dintre care, unii consideră
că legislația electorală este constituită doar din legi adoptate de organul reprezentativ și unica autoritate
legislativă a statului, deoarece alegerile fac parte din sfera relațiilor sociale fundamentale și urmează să
fie reglementate de acte normative cu cea mai mare forță juridică, cum ar fi Constituția și legile organice.
Dar aceasta nu exclude posibilitatea reglementării relațiilor electorale și de norme juridice cuprinse în
textul unor acte normative subordonate legii.
Cuvinte cheie: Sistemul electoral, Congresul SUA, partidele, legile organice, scrutin, relațiile
electorale, acte normative, autoritate legislative, notme jiridice, subordonat legii.
Summary:
The electoral legislation includes the basic information regarding the rules to be respected by the
participants to the relations of election in the process of realization of political rights and freedoms by
the citizens.
For a full analysis of the essence and the importance of the electoral legislation it is necessary to
emphasize the following qualities of its:
In the first, the electoral legislation is not limited just to the regulation of relations related to the
organization and conduct of elections in the Republic of Moldova.
Secondly, the electoral legislation includes in its framework both the laws and the normative acts
subordinated to the law. But this approach is not supported by all specialists, some of which believes
that the electoral legislation is made up only of the laws adopted by the representative body and the sole
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legislative authority of the state, because elections belong to the sphere of the social relations
fundamental and are to be regulated by normative acts with highest legal force such as the Constitution
and organic laws. But this does not exclude the possibility of regulation of the relations election and the
legal rules contained in the text of normative acts subordinated to the law.
Keywords: Sistemul electoral, The U.S. congress, parties, organic laws, voting, electoral
relations, normative acts, legislative authority, jiridice notes, subordinate to the law.
„Democraţiile reprezentative cele mai vechi au început toate să utilizeze, sub o formă sau alta,
scrutinul majoritar. Aceasta ţine probabil de faptul că, la începutul secolului al XlX-lea, partidele politice
nu erau suficient de dezvoltate şi reprezentarea era astfel concepută într-un spirit individualist: se alegea
un reprezentant, dar nu în funcţie de o etichetă, ci mai degrabă în raport de notorietatea sa, a calităţilor
sale. în secolul următor, partidele s-au multiplicat şi structurat şi reprezentarea a luat un caracter mai
degrabă ideologic: de acum, se vota mai puţin pentru persoane şi mai mult pentru programe. Partidele
deveneau principalii actori ai vieţii politice şi părea logic ca cei mai importanţi dintre ei să fie reprezentaţi
în parlament. S-a alunecat astfel către o reprezentare proporţională, cu excepţia ţărilor anglo-saxone,
unde constrângerile scrutinului majoritar erau mai uşor acceptate, pentru că exista o puternică tradiţie
bipartidistă”.
În noile democraţii ale Europei centrale sau orientale, ieşite din implozia comunismului, scrutinul
majoritar inspira neîncredere, pentru că el evoca monolitul regimurilor precedente şi pentru că nu garanta
reprezentarea minorităţilor etnice. De aceea, toate au adoptat sisteme de reprezentare proporţională, în
toate modalităţile în care erau adesea favorabile partidelor mici. în Polonia, de exemplu, în Dieta aleasă
în baza legii electorale din 1991, erau 19 partide reprezentate şi era deci foarte dificil a găsi o majoritate
parlamentară coerentă şi stabilă. Şi de aceea, în anumite ţări, fără să se repună în discuţie reprezentarea
proporţională, s-a introdus un prag care tindea să limiteze numărul partidelor reprezentate. După legea
poloneză din 1993, de exemplu, listele care obţineau mai puţin de 5% din voturi nu sunt reprezentate.
De-a lungul anilor, sistemul electoral a fost și rămâne să fie unica procedură democratică,
inventată de civilizații pentru a fi utilizată întru desemnarea candidaților electorali în dependență de
rezultatele obținute la alegeri în ce privește distribuirea mandatelor.1
Dreptul electoral cunoaște doua forme principale ale sistemelor electorale:
1. sistemul electoral majoritar
2. sistemul reprezentării proporționale.
Sistemul majoritar se divizează în:
a) sistemul majoritar relativ
b) sitemul majoritar absolut.

1

Ion Guceac .Drept electoral. Î.S. Firma editorial-poligrafică “Tipografia Centrală” 2005. MD-2068, Chișinău,
str. Florilor 1. Min. Culturii RM
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La aplicarea sistemului majoritar relativ, care este și cel mai simplu, se va desemna candidatul
care va obține cele mai multe voturi.
La aplicarea sistemului majoritar absolut, se v-a desemna candidatul care din primul tur va obține
50%+1 din alegători. Dacă candidatul nu va fi ales, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea
primilor doi candidați.
Sistemul reprezentării proporționale asigură reprezentarea relativă și a partidelor mici. Acest
lucru, face ca sistemul reprezentării proporționale să fie cea mai democratică metodă de determinare a
rezultatelor alegerilor. Practica electorală cunoaște mai multe sisteme de reprezentare proporțională:
sistemul cîtului rectificat, sistemul Hondt, sistemul numărulu unic, s.a2
Alegerile prezintă un proces bine organizat de constituire a organelor de putere şi conducere prin
intermediul exprimării libere a voinței politice a cetățenilor. Anume alegerile permit cetățenilor săşi
exercite dreptul de participare la guvernare, fie direct, fie prin intermediul reprezentanților aleşi.
Votarea este, de asemenea, un proces în care cetățenii îşi exprimă prin votul lor opinia în legătură
cu alegerea reprezentanților lor în organele de conducere. Activitatea de a alege reprezentanții unei
instituții politice nu trebuie opusă modalității de a vota. Dreptul la vot este unul dintre drepturile politice
fundamentale ale cetățeanului. A merge să votezi înseamnă a-ți afirma cetățenia şi a-ți manifesta
integritatea şi, în acelaşi timp, integrarea în societate.
Momentul în care persoana îşi lansează buletinul de vot în urnă este un moment festiv, şi
cetățeanul ca membru al societății se simte mândru şi onorat că participă la alegerea guvernanților în
conformitate cu prevederile Constituției, art. 38, alin. (1), care stipulează că alegerile au loc printr-un
sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Sistemul electoral în SUA este unul longetiv și funcționează atîta timp Statele Unite există ca
stat, dar și mai mult este un sistem variat și interesant ceea ce merită a fi studiat. La baza sistemului
electoral al SUA se află nu principiul majorității dar principiul egalității în drepturi a populației tuturor
statelor.
În Constituția SUA sunt incluse unele reglementări generale privitor la dreptul electoral. În aceste
reglementări sunt relatate cerințele față de candidați, ce se balotează la postul de președinte, vicepreședinte, senatori sau reprezentant ai Camerei Reprezentanților. De regulă, aceste cerințe sunt cu
referire la vârsta (nu mai jos de 35 ani), locul de trai (de la 14 ani și mai mulți consecutiv trăiți în SUA,
pentru unele state termenul este altul, îndeosebi de la stat la stat și poate fi chiar și câteva luni) și cetățenia
SUA. Acei candidați, care se conformează acestor criterii, așteptări în totalmente, se consideră a fi optimi
pentru a deține posturile respective. 3

2

Teodorescu Gheorghe, Gherasim-Proca Ovidiu. Sisteme şi componente electorale. Editura Fundaţiei „Axis,”
Iaşi, 2006.
3
Правовая система США Издательство НОРМА Москва, 2012Martin Petru. Sisteme electorale şi modurile
de scrutin. Bucureşti, 1999.
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Se va menționa și acel fapt că, pentru participare în cursa electorală în unele state ale SUA
participanții sunt taxați. Desigur, acest lucru nu are cum să nu influențeze asupra rasei negroide și celor
săraci. Luând în considerație acest fapt, nu este uimitor, că nu toți americanii participă la alegeri, inclusiv
cele prezidențiale cât și cele în Congresul SUA.
Alegătorii se înregistrează la oficiali ai orașelor sau departamentelor, și la fel în comisiile locale
electorale. La înregistrare alegătorul trebuie să-și prezinte buletinul de identitate. Aceasta se face pentru
nu a comite vre-o fraudă. Comisia electorală este cea, care urmărește evoluția și petrecerea alegerilor,
comisie care este compusă din doi oficiali, fiecare dintre care vine în calitate de reprezentant din partea
unui partid, și al treilea membru al comisiei, care este numit conform funcției. De obicei, aceștea sunt
sau sheruf-ul, judecătorul district-ului sau clerk-ul.
Pentru petrecerea alegerilor primare sau generale, de către comisia sus numită sunt numiți oficiali
la alegeri, care sunt îndreptați la secția electorală corespunzătoare, și mai mult decât aceasta, comisia
este preocupată de întrebările privitor alegerea locului de petrecere al votării. După încheierea alegerilor,
are loc numărarea buletinelor de vot, rezultatele obținute sunt incluse în sistemul informational de date,
care sunt expediate comisiei cu privire la alegeri și care în final oficial numără rezultatele totale primite
de la secțiile de votare.
Președintele Statelor Unite ale Americii se alege indirect. În ceea ce privește votul dat de cetățeni
în alte țări (sisteme) democratice, locul votanţilor direcţi în SUA îl au doar delegaţii şi electorii din
Colegiul Electoral, adică Președintele este votat de Colegiul Electoral. Deoarece populația niciodată nu
a fost distribuită în mod egal în statele americane, scopul acestui sistem a fost și este ca statele cu o
populație mai redusă să nu fie ignorate în procesul electoral.
Practic, cetățenii americani votează pentru electori, nu pentru candidaţi. Electorii deobicei, sunt
oficiali din stat sau membri ai partidelor, dar numele lor nu apare de regulă în buletinul de vot. Colegiul
electoral (engleză Electoral College) este un ansamblu de electori desemnați de fiecare din cele 50 de
state componente ale uniunii (la care se adaugă 3 electori pentru districtul federal), care aleg în mod
formal președintele și vicepreședinte Statelor Unite ale Americii.
Cum se cuvine unui stat democrat, toate cele 50 de state federale americane își au guvernarea sa
și sunt egale în drepturi și ca state independente participă în alegerile Președintelui țării. În Colegiul
Electoral fiecare stat își are un număr prestabilit de „electori” – aproximativ corespunzător cu populaţia
statului respectiv.
Fiecare stat numește electorii în corespundere cu legislația statului respectiv. Numărul de electori
de care dispune fiecare stat este egal cu numărul de reprezentanţi și senatori pe care îi are în Camera
Reprezentanţilor şi în Senat. Spre exemplu, California cel mai mare stat din SUA, are 55 de electori, în
timp ce Wyoming, un stat cu o populaţie redusă, are numai trei.
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Colegiul în totalmente este format din 538 de electori, dintre care 435 sunt distribuiţi în funcţie
de populaţia statelor, iar cei 100 sunt distribuiţi câte doi pentru fiecare stat american. Alţii trei electori
sunt desemnaţi pentru capitala Washington D.C.
De fapt, alegătorii la urne votează în buletinele de vot nu pentru un candidat concret la funcția
de Președinte a statului ci pentru elector, încredințându-i votul său la alegerile Prezidențiale.
Pentru a fi desemnat castigator la alegeri, un candidat are nevoie de susţinerea a cel puţin 270 de
electori – jumătate plus unul.
Cu toate acestea, un candidat poate deveni preşedinte chiar dacă, la nivel naţional, nu s-a bucurat
de majoritatea voturilor din partea populaţiei, dar se bucură de susținerea celora 270 de electori. George
W. Bush a fost persoana care a câștigat astfel în 2000.
După principiul „câştigătorul ia totul”, se face distribuirea electorilor aproape în toate statele,
unde astfel, candidatul care obţine majoritatea votului popular într-un stat v-a obţine și susținerea tuturor
electorilor acelui stat.
In cazul in care minimul necesar de 270 de voturi nu este obținut de niciun candidat, atunci
Camera Rerezentantilor decide prin vot cine va fi Presedintele Statelor Unite.
Neajunsurile sistemului electoral SUA:
Făcând comparație cu sistemul electoral mixt nou în Republica Moldova, care ulterior se va
desfășura la 24.02.2019, în opinia mea sistemul electoral american care se consideră a fi unul indirect,
este de fapt unul tot mixt, deoarece în SUA cetățeanul până a vota Președintele țării, votează și alege
electorii (viitorii membri ai Camerii Reprezentanţilor şi Senat). Alegând electorul, cetățeanul american
îi încredințează deja votul său electorului, și ce principalul, votul decisiv în determinarea câștigătorului
la prezidențiale, votul care vine indirect din numele cetățeanului de la elector. Acest lucru mă face să
consider sistemul american nu unul indirect, dar anume ca fiind un sistem electoral mixt, unde votul
final pentru alegerea președintelui întruchipează două voturi mixte.
Neajunsurile sistemului electoral în RM:
Populația în RM dispune de o cultură politică foarte redusă. Vorbind în special despre populația
urbană, majoritatea dintre ei nu pricep pe cine votează, ce așteptări au de la candidatul preferențiat și ce
mai mult, ce fel de alegeri au loc. Astfel de oameni, cu o cultură politică proastă, pot fi ușor manipulați
de persoane bine pregătite din partea altor partide, pentru a le fura votul în favoarea partidelor. Astfel,
nu vom putea spune, că în RM se desfășoară alegeri corecte și transparente, unde cetățeanul își exprimă
votul liber, fără de a fi supus unor manevrări politice. 4
Concluzii
Pentru a ridica nivelul culturii politice în RM, trebuie mai întâi să se implice statul, care prin
diferite programe a le sale, atât la rang național cât și la nivel de autoadministrare (activitatea
4

Popescu Teodor. Politologie. F.E.-P. „Tipografia Centrală,” Chişinău, 2007
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primăriilor), cu ajutorul mass-media, internet și alte surse, să informeze (familiarizeze) populația despre
viața politică, principalii jucători pe arena politică. Este binevenit organizarea mai multor emisiuni
politice, unde să fie invitați politicieni și experți care să vină cu analize și explicații la diferite situații
din viața politică sau economică, astfel ajutând cetățeanul să se orienteze mai ușor în spațiul politic a le
RM.5
O altă problemă a RM, este numărul exagerat de partide politice înregistrate cât și organizații.
Consider numărul mare de partide pentru RM inadmisibil, în special pentru un teritoriu incomparabil
cum este cu cel al României și un număr al populației pe scăzut considerabil și care continuă să se reducă
an cu an. RM are nevoie de un sistem bipartid cum îl are SUA sau Marea Britanie, care în continuu
concurează între ele și pentru a se manifesta mai bine pe arena politică dar și de a câștiga încrederea
cetățeanului, vin mereu cu propuneri și soluții (care sunt și rezolvate) pentru îmbunătățirea situațiilor
politice cât și economice din țară. Numărul mare de partide și organizații politice înregistrate, conduce
la acea că multe din aceste partide încep să paraziteze mai mult decât să activeze cu rezultate în beneficul
cetățeanului. Tot aceste partide, vin cu mai multe critici în adresa altor partide mai majore care au și
înregistrat careva progrese, decât cu rezolvarea a însuși problemei.
Reglementarea alegerilor a fost problema care și-a găsit loc, în toate constituțiile cunoscute în
procesul de evoluție a constituționalismului inclusiv și al Republicii Moldova. Luîndu-se în calcul forma
organizatorico-juridică a statului, legiuitorul a aplicat prin legi, norme juridice diverse metode, modele
de organizare a alegerilor pentru ca cetățeanul să-și expună prin libera exprimare votul său electoral, și
totodată, el cetățeanul să intre în posesia dreptului de a-și aduce contribuția la cârmuirea și rezolvarea
problemelor statului, astfel să-și propună și să-și înainteze candidatura la alegeri.6
Acest lucru a condiționat faptul că multe țări deja sau determinat în sistemul lor electoral și modul
de organizare a alegerilor în societate elaborând legi și norme juridice care bine funcționează. Republica
Moldova, fiind un stat la început de cale, depune eforturi mari pentru a găsi acel mijloc, prin care să
ajungă în rând cu țările bine dezvoltate, astfel elaborâdu-și un sistem electoral bine gândit și înțeles
pentru societate adoptând legi și norme juridice.
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Rezumat:
În sistemul electoral Mondial se întâlnesc trei tipuri de sisteme de vot, unul dintre care este
sistemul majoritar. Sistem majoritar- sistem de alegeri pentru un organ colegial (parlament), în care
câștigă cursa electorală, obținând toate mandatele, acel candidat care obține cel mai mare număr de
voturi în circumscripția electorală, fie printr-o majoritate relativă, fie printr-o majoritate absolută. În
sine, sstemul majoritar are atât avantaje, cât și dezavantaje.În diferite țări întâlnimdiferite tipuri de sistem
majoritar. Astfel, în SUA, Canada, Marea Britanie și Noua Zeelandă funcționează sistemul majoritar
relativ, iar în Australia - sistemul majorității absolute. Uneori ambele tipuri sunt utilizate simultan. Este
principal faptul că în sistemul majoritar, de regulă, există legături directe între candidat și alegători, ce
duce la crearea unui guvern democratic. Autoritățile create la această bază sunt durabile.
Cuvinte cheie: Sistem electoral, tipuri, sistem de vot, majoritar, organ, absolută, avantaje,
dezavantaje, autorități, alegători, alegeri, câștigător, mandate, cursa electorală.
Summary:
There are three types of voting system in the world election system, one of which is the majority
system. The majority system - the system of elections for a collegial body (parliament) in which the
electoral race gains all the seats, the candidate who obtains the largest number of votes in the
constituency, either by a relative majority or by an absolute majority. In itself, the majority system has
both advantages and disadvantages. Different countries have different types of majority system. Thus,
in the US, Canada, the United Kingdom and New Zealand, the relative majority system operates, and in
Australia - the absolute majority system. Sometimes both types are used at the same time. Mainly, in the
majority system, there are usually direct links between the candidate and the voters, which leads to the
creation of a democratic government. The authorities created on this basis are sustainable.
Keywords: Electoral system, types, voting system, majority, organ, absolute, advantages,
disadvantages, authorities, voters, election, winner, mandates, electoral race.
Introducere
Sistemul electoral este înțeles ca un ansamblu de relații sociale care se formează în legătură cu
formarea organelor guvernamentale de stat și locale, prin exercitarea drepturilor electorale ale
cetățenilor. Prin această abordare, sistemul electoral include principiile și condițiile de participare a
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cetățenilor la alegeri, procedura de numire, pregătire și conduită, subiectele procesului electoral, regulile
de stabilire a rezultatelor votării și determinarea rezultatelor alegerilor. De asemenea, este asociat, de
regulă, cu metodele de determinare a rezultatelor votării și determinării câștigătorului alegerilor și este
considerat un fel de formulă juridică prin care se determină rezultatele unei campanii electorale în etapa
finală a alegerilor. Adesea, sistemul electoral este comparat cu o campanie electorală, care reprezintă o
activitate de pregătire a alegerilor.
În istoria dezvoltării legislației electorale, au apărut numeroase abordări la proiectarea sistemelor
electorale. În același timp, alegerea unuia saualtui tip de sistem electoral este una din cele mai principale
probleme ale vieții politice a țării, a cărei soluționare este influențată în mod semnificativ de starea
dezvoltării democratice și de echilibrul forțelor politice în țara. Accentul vieții politice într-o societate
democratică sunt alegerile. Pe de o parte, ele oferă posibilitatea ca oamenii cu ambiții politice și abilități
organizaționale să fie aleși în guvern și, pe de altă parte, ca aceștia să implice publicul larg în viața
politică și să permită cetățenilor obișnuiți să influențeze deciziile politice. Oricum o înțelegere a unui
sistem electoral este strâns legată de un set principal de norme, stabilite în mai multe acte și legi.
Articolul 38 (Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales)1din Constituţia Republicii Moldova
stabilește că:
(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere,
care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua
alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.
(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în
condiţiile legii.
Semnificația juridică a sistemului electoral constă în consolidarea legislativă adecvată a
întregului set de reguli care reglementează relațiile legate de determinarea rezultatelor alegerilor și de
formalizarea juridică a sistemului electoral, inclusiv consolidarea diverselor sale tipuri.Legislația actuală
privind alegerile prevede posibilitatea utilizării următoarelor tipuri de sisteme electorale:
sistemele electorale majoritare, proporționale și mixte (proporțional-majoritare), fiecare dintre care este
unită printr-un set comun de reguli:
·

оrganizarea formațiunilor de circumscripție;

·

aprobarea formularului de vot;

·

lista candidaților;

·

determinarea rezultatelor alegerilor și stabilirea câștigătorilor;

·

al doilea scrutin.

1

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
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Sistemul majoritar este unul din cele mai vechi sisteme electorale. Mai târziu, la începutul
formării ordinii constituționale, au început să apară idei de reprezentare proporțională a grupurilor
politice, unde numărul de mandate primite de aceste grupuri corespunde numărului de voturi exprimate
pentru aceasta. În practică, sistemul proporțional a fost folosit pentru prima dată în Belgia în 1889.Pentru
a evita neajunsurile sistemului majoritar și proporțional, au format și au dezvoltat un sistem electoral
mixt.Un sistem electoral mixt este un sistem electoral în care sunt combinate alte două sisteme electorale:
proporționale și majoritare. O parte din mandatele deputaților este distribuită pe baza principiilor
sistemului majoritar, iar cealaltă - în conformitate cu principiile sistemului proporțional.2
Sistemul electoral în Republica Moldova
Conform Constituției Republicii Moldova durata mandatului deputaților este de patru ani,
socotiți de la data ultimelor alegeri ordinare, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război
sau de catastrofă. Constituția mai prevedefapul că alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel
mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. Precedentele alegeri
legislative din Republica Moldova au avut loc pe 30 noiembrie 2014.
Primele alegeri parlamentare după proclamarea independenței Republicii Moldova de la URSS
în 1991 au avut loc în 1994 în cadrul unui sistem proporțional. Observăm că, în ultimii aproape 30 de
ani, Republica Moldova a experimentat cu mai multe sisteme electorale, ce a provocat numeroase
probleme care, adesea, au condus la crize politice și sociale reale. Pe baza acestui fapt, constatăm că
forma și conținutul sistemului electoral într-o societate democratică sunt influențate de mai mulți factori,
cum ar fi:
·

sistemul partidelor politice;

·

structura parlamentară;

·

nivelul de democrație;

·

natura relațiilor dintre legislativ și executiv;

·

formula selectivă;

·

gradul de descentralizare a puterii;

·

independența politică a statului de influența altor state;

·

participarea poporului în politică.

Numai luând în considerare corelarea tuturor acestor factori, poate fi construit un sistem electoral
bine echilibrat, capabil să aducă la viață idealurile democrației în Republica Moldova.
Observăm faptul că, prin modificarea sistemului electoral, elita de guvernământ încearcă să-și
aducă oamenii săi în parlament, oamenii, care nu au sprijin direct al alegătorilor, dar se bucură de
sprijinul liderilor politici și oligarhilor. Acest sistem creează din nou condiții în care deputații nu au o

2

Избирательное право – Энциклопедия. Всемирная история. Москва 2007.
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legătură directă cu electoratul, iar electoratul nu-și cunoaște reprezentanții și nicicum nu participă în
viața politico-socială a statului nostru.
Pe data de 24 februarie 2019 vor avea loc alegerile parlamentare din 2019, distribuirea
mandatelor se va face în două sisteme conform sistemului electoral mixt adoptat în anul 2017. În
sistemul proporțional sunt distribuite 50 de mandate pe liste, toate raioanele țăriiconstituind o
singură circumscripție electorală, în care pragul electoral este de 6% pentru listele de partid și 8% pentru
blocuri electorale constituite din două și mai multe partide politice. În sistemul uninominal mandatele
sunt distribuite pe 51 de circumscripții electorale: 46 de circumscripții pe teritoriul controlat de
autoritățile Republicii Moldova, dintre care 11 circumscripții pe teritoriul municipiului Chișinău, 2
circumscripții pe teritoriul municipiului Bălți și 2 circumscripții pe teritoriul Găgăuziei; 2 circumscripții
pe teritoriul Transnistriei; 3 circumscripții de peste hotarele Republicii Moldova: 1 circumscripție la est
de Republica Moldova, 1 circumscripție la vest de Republica Moldova și 1 circumscripție pe
teritoriul Americii de Nord.3
Sistemul electoral majoritar
Sistemul majoritar înseamnă că un candidat sau o parte trebuie să primească majoritatea voturilor
districtului sau ale întregii țări pentru alegeri, dar cei care au adunat o minoritate de voturi nu primesc
mandate. Sistemele electorale majoritare sunt împărțite în sisteme demajoritatea relativă, absolută și
calificată. Sistemul de majoritate relativă rezultă din faptul că pentru a fi ales este necesară obținerea
celui mai mare număr de voturi în raport cu ceilalți candidați. Se poate aplica la alegerile deputaților ai
organelor legislative (reprezentative) ale puterii de stat, ale organelor reprezentative ale formațiunilor
municipale, precum și ale alegerilor șefilor formațiunilor municipale.
În cadrul sistemului majorității absolute, pentru alegerea unui candidat este necesar să se obțină
mai mult de jumătate din voturile alegătorilor care au participat la alegeri. Dacă niciunul dintre candidați
nu reușește să colecteze un astfel de număr de voturi, se va lua un al doilea tur de scrutin cu privire la
cei doi candidați pentru care a fost votat cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Pentru a
câștiga în runda a doua, folosind un astfel de sistem, este suficient să câștigi o majoritate relativă de
voturi.
Sistemul de majoritate calificată se întâlnește destul de rar. El se bazează pe faptul că, pentru a
câștiga alegerile, este necesar nu numai obținerea majorități, relative sau absolute, dar majorității, fixate
în lege (cel puțin 1/3, 2/3, 3/4), din numărul alegătorilor care au votat. În prezent, aproape că nu se aplică.
Esența sistemului majoritar este de a împărți teritoriul în care sunt organizate alegeri în
circumscripții în care alegătorii votează personal pentru anumiți candidați. Pentru a alege un candidat

3

Regulament cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, HOTĂRÎRE Nr.
2689 din 07.10.2014.
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(candidați, dacă alegerile sunt organizate în circumscripții cu mai mulți membri), este necesar să se
obțină majoritatea voturilor alegătorilor care au participat la vot.
Din punct de vedere juridic, sistemul electoral majoritar se distinge prin universalitatea utilizării
sale, care îi permite să fie utilizat pentru alegerea atât a organelor colegiului, cât și a funcționarilor
individuali. Dreptul de a numi candidați în cadrul acestui sistem electoral îl au cetățenii în autonominalizare, precum și partidele politice (asociațiile electorale). În cazul formării mandatelor vacante,
care se datorează, inter alia, încetării anticipate a competențelor deputaților (aleșii), este obligatoriu
organizarea unor noi alegeri (suplimentare, timpurii sau repetate).
În sistemul majoritar, de regulă, există legături directe între candidat și alegători. Alegerile sunt
câștigate de reprezentanții unei mișcări politice mai puternice în țară, care contribuie la eliminarea
reprezentanților partidelor mici și mijlocii din parlament și din alte autorități. Sistemul majoritar
contribuie la apariția și consolidarea în țările în care se utilizează,a unor sisteme cu două sau trei partide.
Autoritățile create pe această bază sunt stabile, guvernul devine mai eficient, politic stabil și democratic.
Avantajele
Desigur, cel mai important avantaj al sistemului majoritar este universalitatea sistemului dat.
Universalitatea sistemului majoritar se caracterizează prin ceea că el poate fi folosit pentru a alege atât
reprezentanți individuali (președintele, guvernatorul, primarul), cât și organele colective de stat sau
locale (parlamentul țării, municipalitatea orașului).
Încă un avantaj al sistemului dat- reprezentarea personală, ceea ce înseamnă că sunt aleși
candidați concreți. Alegătorul are posibilitatea de a ține seama nu numai de programul electoral sau de
apartenența

la

partid,

ci

și

de

calitățile

personale

ale

candidatului

-

reputația,

profesionalismul,responsabilitatea. O astfel de abordare personală a fiecărui candidat oferă posibilitatea
de a participa și de a câștiga oricărui candidat independent care nu aparține nici unui partid.
Un alt avantaj al sistemului majoritar constituie în ceea că sistemul majoritar permite partidelor
mici și candidaților non-partid să participe efectiv și să câștige alegerile, chiar dacă și prin destorsionarea
rezultatelor.
În plus, în alegerile pentru o autoritate colegială (parlament, Duma), în circumscripțiile
majoritare cu un singur mandat, se respectă principiul democrației. Prin alegerea unui candidat specific
din circumscripția electorală, alegătorii își aleg, de fapt, reprezentantul lor în autoritatea colegială.
Asemenea specificitate oferă independență candidatului față de partide și liderii lor - spre deosebire de
candidatul care a trecut pe lista de partide.
Dezavantajele
Cu toate acestea, sistemul majoritar are dezavantaje semnificative. Ele se datorează faptului că
un număr semnificativ de voturi (adesea aproximativ jumătate) nu sunt luate în considerare atunci când
se distribuie mandate, voturile devin „neobservate”. În plus, imaginea corelației reale a forțelor politice
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din țară se distorsionează: partidul care a primit cel mai mic număr de voturi poate obține majoritatea
locurilor deputaților.
Un alt dezavantaj al sistemului majoritar a fost formulat de sociologul și politologul francez
Maurice Duverger la mijlocul secolului al XX-lea. Analizând rezultatele mai multor alegeri de către
sistemul majoritar, el a concluzionat că mai devreme sau mai târziu un astfel de sistem conduce la un
sistem cu două partide în stat, deoarece șansele partidelor noi și / sau mici de a intra în parlament sau
Duma sunt foarte mici. Un exemplu frapant al unui sistem cu două partide este parlamentul american.
Acest efect se numește „Legea duvergerilor”.4
Reprezentanții autorității formate pe baza sistemului majoritar pot avea puncte de vedere radical
opuse, ceea ce va face dificilă luarea deciziilor.
Uneori candidații pot încălca regulile pentru a câștiga, de exemplu, cumpărarea voturilor, ce
privează teritoriul cu un avantaj pozitiv pronunțat în voturi.
Un fenomen comun în sistemul majoritar devine manipularea teritoriilor circumscripțiilor
electorale. Într-un efort de a câștiga sprijinul majorității maxime, partidele sau partidul de guvernământ
merg atât de departe încât tot sprijinul, energia și timpul, precum și asistența financiară, sunt îndreptate
către regiunile în care primesc cel mai mare sprijin. Ca urmare, astfel de regiuni domină în mod
nemijlocit în stat.
Concluzii
În consecință, aș dori să menționez faptul că toate tipurile de sisteme electorale conțin într-o
oarecare măsură atât caracteristici negative cât și pozitive. Cu toate dezavantajele sale, forțându-i să se
gândească la beneficiile acestui tip de sistem, sistemul majoritar, prin acțiunile și principiile sale, oferă
majoritatea legislativă, caracterizată prin forță și eficiență.
În acest fel pentru a asigura corectitudinea și eficacitatea sistemului electoral, procedura
electorală trebuie să fie democratică, și să aibă următoarele semne:
·

universalitatea - toți cetățenii adulți au dreptul de a participa la alegeri,indiferent de sex,
rasă, naționalitate, religie, statut de proprietate etc .;

·

egalitatea voturilor cetățenilor: fiecare alegător are numai un vot;

·

vot direct și secret;

·

publicitatea alegerilor;

·

lipsa presiunii administrative, economice și politice;

·

egalitatea de șanse a partidelor politice și a candidaților;

·

participarea voluntară la alegeri;

·

raspunsul legal la orice încălcare a legislației electorale;

4

Maurice Duverger „La démocratie sans le peuple, P”. 1967.
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·

disponibilitatea candidaților alternativi; 5

Ceea ce cu siguranță nu este inerent în niciunul dintre sistemele electorale, iar sistemul majoritar
nu face excepție. Din cele spuse putem observa că niciun sistem electoral în lume nu este lipsit atât de
Avantaje cât și de Dezavantaje, misiunea noastră ca cetățeni responsabili consistă în faptul de a fi maxim
informați si conștienți în activitatea politică a statului.
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Rezumat:
În virtutea condițiilor istorice și a spațiului politic, Republica Moldova face parte din categoria
țărilor cu o democrație stabilită. Ca și în cazul oricărui stat democratic, in Moldova sunt inerente
libertatea de exprimare și libertatea de a alege.
Vorbind despre alegeri, trebuie să spunem că acestea nu reprezintă doar o caracteristică esențială,
ci și un atribut obligatoriu al democrației, o premisă necesară. Alegerile dau cetățenilor dreptul de a se
manifesta ca o sursă de putere în țară, iar societătii ca întreg - de a influența alegerea viitorilor
reprezentanți ai guvernului și ai administrației.
Cuvinte cheie: Propaganda, democrație stabilă, reprezentanții, procesul electoral, transparente,
sistemul electoral, alegerile credibile, răspândirea.
Summary:
By virtue of historical conditions and political space, the Republic of Moldova is part of the
category of countries with an established democracy. As with any democratic state, freedom of
expression and freedom of choice are inherent in Moldova.
Speaking about elections, we must say that they are not only an essential feature, but also a
mandatory attribute of democracy, a prerequisite. Elections give citizens the right to manifest themselves
as a source of power in the country, and society as a whole - to influence the choice of future government
and government representatives.
Keywords: Propaganda, stable democracy, representatives, electoral process, transparency,
electoral system, credible elections, spread.
Temeiul juridic al sistemului electoral al Republicii Moldova este bine determinat în Constituție
și în Codul electoral. Reeșind din reglamentările acestor documente, Codul Electoral se stipulează:
„Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voința este exprimată prin alegeri libere, care
au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea
voinței libere a cetățenilor prin apărarea principiilor democratice și a normelor de organizare și
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desfășurare a alegerilor Parlamentului, în autoritățile administrației publice locale, precum și modul de
organizare și desfășurare a referendumurilor.”1
În litereatura de specialitate, în accepțiunea cea mai des utilizată, procesul electoral este definit
ca fiind activitatea subiecților dreptului electoral, desfășurată într-o anumită consecutivitate, în scopul
formării organelor representative, inclusiv a autorităților administrației publice locale, prin realizarea
drepturilor și obligațiilor electorale.
Din aceste considerente se poate susține că alegerile credibile, incluzive și transparente la toate
nivelurile, fie ele naționale sau locale, reprezintă pilonii oricărei democrații, iar respectarea voinței
alegătorilor este unul dintre principiile democratice fundamentale.
Totodată, din nefericire, luand in considerente desfăsurarea recentelor alegeri, involuntar ne
indoim din ce în ce mai des de autenticitatea și relevanța valorilor democratice menționate mai sus. Ne
confruntăm cu manipularea, propaganda și efectele lor asupra procesului electoral din țară.
Dacă vorbim despre propagandă ca un concept în general, se poate observa că acest termen
inseamnă răspândirea și instilarea de viziuni, idei si opinii cu scopul de a ajusta pozitiv sau negativ
audiența (de orice compoziție - de la câțiva oameni la masă și chiar o societate întreaga) și stimula
reacțiile sale în direcția dorită.2
În perioada transformărilor democraticefenomenul propagandei a suferit schimbări calitative: a
crescut numărul potențialilor inițiatori de mesaje de propagandă;a crescut importanța propagandei
electorale, ceea ce a devenit un instrument important pentru actorii politici de a atrage susținători; a
devenit necesar să se utilizeze tehnologii de manipulare mai puțin explicite, camuflate.Efectele
propagandei de partid sunt instabile, greu de prevăzut și variază în funcție de ordinea de zi și de tipul
campaniei electorale.
Caracteristici ale aplicării tehnologieide propagandă politică în societatea modernăconstă în
prioritizarea principiilor de organizare. Ele se bazează pe un sistem de principii, norme și tehnologii de
marketing pentru manipularea informațiilor politice care sunt folosite pentru a asigura toate contactele
dintre comunicator și destinatar în spațiul politic, Mass-media, la rândul său, a devenit un puternic
mecanism politic care asigură dominația ideologică. Acești factori influențează în mod semnificativ
practica aplicării tehnologiilor moderne de propagandă politică.
Astăzi specialiștii în tehnologii politice de la noi consideră că utilizarea rețelelor sociale și
organizarea campaniei pe internet este una dintre cele mai eficiente metode de a influența electorul
moldovean. A fost stabilit faptul că politicienii moldoveni acordă internetului o atenție sporită, rețeaua
mondială devine tot mai populară printre alegători. Recentul sondaj al Magenta Consulting, rezultatele
căruia au fost făcute publice în februarie 2019 a arătat că 60% dintre locuitorii Moldovei utilizează

1
2

Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presses de France, 1980, p.83.
Știrbu Eugen– „Alegerile ca atribut obligatoriu al democrației” Chișinău 2014;

74

„REALIZAREA DREPTULUI CONSTITUȚIONAL DE VOT ȘI A DREPTULUI DE A FI ALES”

internetul cu regularitate, aproape jumătate din populație - zilnic. Cercetările au stabilit că 55% dintre
respondenți pot fi accesați online cel puțin o dată pe săptămînă, iar 4% – de mai multe ori pe lună.
În Moldova, în timpul campaniilor electorale, spațiul virtual este utilizat activ deja mai bine de
10 ani. Practic, în prezent, internetul a început să joace un rol important în orice proces electoral, ceea
ce a arătat cu lux de amănunte actuala campanie electorală - el a devenit și o sursă de informare despre
alegeri și o arenă de luptă preelectorală a candidaților. Iar efortul principal are scopul să convingă
alegătorii să voteze pentru actori politic concreți ori împotriva unui concurent sau altul„Oamenii pot fi
manipulați în rezultatul utilizării tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi microtargetingul” – a
declarant Consiliul Europei.Experiența actualei campanii electorale a arătat că partidele politice din
Moldova tot mai activ valorifică tehnologiile de microtargeting în scopuri electorale. Este vorba despre
strategia de marketing, care folosește datele demografice și cele personale ale utilizatorului în scopul
identificării intereselor unor persoane sau grupuri concrete de oameni pentru a le influența atitudinea și
comportamentul. Anume aceste posibilități fac ca resursele sociale media să fie așa de atrăgătoare în
contextul campaniei electorale.3
În scopuri electorale, microtargeting-ul utilizează calculatoarele și modelele matematice pentru
obținerea fragmentară a informației despre alegători. Aceste date se analizează, astfel ca să poată fi
dedusă poziția politică a utilizatorului, identificați adepții potențiali ai partidului și probabilitatea cum
anume va vota persoana în cauză, ce valori și probleme au pentru ea o importanță majoră. Cu alte cuvinte,
informația electorală pentru alegător, selectată în funcție de interesele și preferințele lui proprii.
De multe ori, inclusiv în campania electorală din Moldova, este vorba despre utilizarea imorală
a microtargeting-ului și a altor posibilități ale rețelelor sociale, ceea ce poate fi apreciat ca manipulare și
încercarea de a influența electoratul.
Aceasta duce la concluzia că pe parcursul alegerilor, Facebook și YouTube devin principalele
arene pentru lupte. Astfel, sondajul Magenta Consulting vorbește despre faptul că de cele mai multe ori
moldovenii petrec timpul pe rețelele sociale, cea mai populară fiind Facebook – 67% dintre respondenți
s-au înregistrat aici. Zilele trecute, Facebook a declarat oficial că a îndepărtat 168 de profiluri și 28 de
pagini, precum și 8 conturi Instagram, care ar fi „coordonat comportamentul neautentic privind persoane
din Moldova”. O singură pagină dintre cele blocate avea cca 54 mii de abonați.
Administrația Facebook nu ascunde că aceste acțiuni țin nemijlocit de procesul electoral.
„Reieșind din apropiatele alegeri din Moldova, am decis să aducem la cunoștința oamenilor acțiunile
întreprinse de noi și faptele pe care le cunoaștem la moment”, a declarat Nathaniel Gleicher, șeful
departamentului politici de securitate cibernetică Facebook.

3

Щербаль, Сергей Стефанович – «Технологии политической пропаганды в избирательных
кампаниях.»,2012;
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Potrivit sursei, pentru publicitate în rețelele sociale s-au cheltuit cca 20 de mii de dolari. Se
menționează că, de obicei, administratorii paginilor și profilurilor blocate, publicau știri locale și
informații privind problemele politice, fotografii cu caracter manipulator, postări satirice. Ca dovadă,
compania Facebook a publicat un șir de imagini cu paginile înlăturate, din care se vede că cea mai mare
parte a conținutului ține de alegerile parlamentare–2019 și reprezintă încercări de a influența electoratul.
La întrebările legate de propaganda care a avut loc și de cheltuiala unei sume mari de bani pentru
organizarea sa, reprezentanții cabinetului de miniștri au declarat că ei „nu controlează activitatea
propriilor angajați, numărul cărora trece de 200 mii, în conturile acestora pe rețelele sociale”. Totuși
experții au tras concluzia căîn scopuri electorale au fost folosiți bani nedeclarați, iar rapoartele financiare
ale partidelor politice, prezentate CEC pe parcursul ultimilor săptămîni, tăinuiesc informația despre cea
mai mare parte a cheltuielilor suportate de partidele politice în scopul promovării lor pe net. Mulți
observatori consideră că autoritățile trebuie să inițieze o anchetă și, în funcție de rezultatele acesteia, să
pună problema excluderii din cursa electorală a concurenților care doresc să se promoveze cu ajutorul
unui conținut informativ fals.
Conform rapoartelor financiare, la 18 februarie, lideri la capitolul investiții erau Partidul
Democrat (peste 5,8 mln. lei) și Partidul „Șor” (peste 3,9 mln. lei). Pe locul trei –Partidul Socialiștilor
cu cheltuieli de peste 1 mln. lei. 4
Nu trebuie ignorat faptul că una dintre particularitățile internetului este anonimatul, adesea un
mare plus atunci când este vorba de publicarea materialelor promotionale sau de propaganda.
Totodată însă, trebuie recunoscut că unii experți și politicieni cred că în țara noastră propaganda
politică nu are puterea de a avea un efect asupra procesului electoral.Potrivit acestora, tehnologiile din
Republica Moldova nu sunt atat de bine dezvoltate, iar materialele de propagandă nu au suficient volum
și influență, cum ar fi de exemplu în Statele Unite ale Americii.«Aceasta se explică prin imposibilitatea
creării unui portret deplin și veridic al alegătorului, deoarece cetățenii au viziuni politice destul de
instabile, care nu permit o prognozare exactă a scrutinului», – împărtășește opinia sa jurnalistul Victor
Suruji.
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Rezumat:
In acest articol autorii supun unei analize modul de scrutin proportional, care reprezinta o parte
a sistemului electoral mixt, introdus recent in Republica Moldova este subliniat faptuc ca sistemul
electoral este alcătuit din ansamblul de legi, reguli, reglementări ce realizează transformarea voturilor în
mandate (locuri în legislativ). Scrutinul electoral reprezintă totalitatea actelor care constituie
operaţiuneaelectorală propriu-zisă. Autorii evidentiaza avantajele si dezavantajele sistemului electoral
proportional, afirmind ca avantajele sistemului electoral mixt depasesc dezavantajele, respective este
necesar de promovat in rindurile electoratului sistemul electoral mixt
Cuvinte cheie: Alegeri, parliament, scrutin, sistem electoral, voturi, mandate, sistemul electoral,
lista de candidați, nivel national, neajunsurile.
Summary:
In this article, the authors submit an analysis of proportional voting, which is a part of the mixed
electoral system recently introduced in the Republic of Moldova. It is underlined that the electoral system
is made up of the ensemble of laws, rules, regulations that make the transformation of votes into seats
in the legislative). Electoral scrutiny represents all acts that constitute the actual election operation. The
authors highlight the advantages and disadvantages of the electoral system proportionally, saying that
the advantages of the mixed electoral system outweigh the disadvantages, respectively it is necessary to
promote the electoral system in the electorate
Keywords: Elections, parliament, polls, electoral system, votes, mandates, electoral system, list
of candidates, national level, shortcomings.
Actualitatea subiectului reliefat.
In ajunul primelor alegeri parlamentare in baza sistemului electoral mixt din Republica Moldova,
acest articol analizaeza una din cele doua componente a acestui sistem electoral, anume sistemul
electoral proportional.1 Sistemul reprezentarii proportionale urmareste distribuirea locurilor in organele
de stat in functie de voturile exprimate in favoarea unui partid, sau grupari de partide, pe cat este de
exact posibil. Pe langa scopul de a asigura o anumita justitie sociala prin reflectarea tuturor fortelor
politice,a tuturor opiniilor in organele de stat alese, reprezentarea proportionala urmareste si folosirea
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deplina a voturilor exprimate.Toate variantele de sisteme electorale proportionale pornesc de la
urmatatorul principiu: mandatele parlamentare se impart candidatilor proportional cu voturile obtinute
in alegeri, astfel inat exista un raport direct proportional intre mandatele parlamentare obtinute de fiecare
partid politic in parte si voturile pe care electoratul le-a acordat acestor partide. In cadrul acestui sistem,
partidele au o importanta mult mai mare decat in sistemul majoritar de lista cu doua tururi.
Alegerile se desfasoara pe baza listelor de candidati, liste propuse de fiecare partid sau coalitie
electorala in parte, astfel ca, prin aceasta modalitate de vot, se poate masura audienta pe care o are fiecare
formatiune politica in randurile alegatorilor si se poate verifica gradul in care programele acestora sunt
receptate si acceptate de catre electorat. Astfel, alegatorii nu voteaza candidati, ci liste intocmite de catre
partide, individualizate pentru fiecare circumscriptie. Acest sistem se desfasoara intr-un singur tur de
scrutin, iar atribuirea mandatelor se face in urma rezultatelor sale, potrivit unor calcule de
proportionalitate, eliminand astfel retragerea unor candidati, transferul de voturi sau aranjamentele
conjuncturale dintre partide.
Exista mai multe faze si proceduri de atribuire a mandatelor. Mai intai, trebuie calculat
coeficientul electoral, la nivel national sau de circumscriptie, coeficient care exprima nmarul de voturi
necesar obtinerii unui mandat. Acest coeficient este rezultatul impartirii numarului total de voturi valabil
exprimate la nivel national la numarul total de circumscriptii, al impartirii numarului de voturi exprimate
la numarul de mandate ce este atribuit circumscriptiei respective. In cazul independentilor, acestia
trebuie sa obtina un numar de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral pentru a putea obtine un
mandat. Urmeaza raportarea coeficientului electoral la numarul de voturi exprimate pentru fiecare lista,
urmand ca fiecare lista sa primeasca atatea mandate de cate ori cuprinde coeficientul in acest numar.
Prin aceasta operatie se atribuie numai o parte dintre mandate, ramanand atat mandate neatribuite, cat si
voturi neutilizate ale partidelor in diferite circumscriptii.
Atribuirea restului de mandate si utilizarea restului de voturi reprezinta etapa cea mai complicata
si mai discutabila a sistemului. De obicei, voturile si mandatele ramase se redistribuie listelor de partide
la nivelul circumscriptiilor, desi exista si procedura, mai putin utilizata, de a le distribui la nivel national.
Cele mai cunoscute formule de repartizare a acestora sunt: sistemul celor mai mari resturi, metoda celor
mai mari medii, sistemul coeficientului modificat (Handenbach-Bischof), sistemul d’Hondt. Fata de
sistemul precedent reprezentarea proportionala permite nu doar reprezentarea majoritatii, ci si a
minoritatilor. Se pot exprima astfel nu doar optiunile politice ci si cele culturale (religioase, ligvistice,
etnice). Potrivit acestui sistem, mandatele parlamentare se impart candidatilor proportional cu voturile
obtinute in alegeri, astfel incat exista un raport direct proportional intre mandatele parlamentare obtinute
de fiecare partid politic in parte si voturile pecare electoratul le-a dat acestor partide.2

2

Juc V. Tranzitia de la sistemul cu partid unicla pluripartidism in Rpublica Moldova: oprtunitati si deficient. In
Repbulica Moldova in contextual necesitatilor de modernizare Ch. 2018, pag 35.
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Reprezentarea proportionala implica, cel mai adesea, folosirea listelor de candidati. In cadrul
acestui sistem atribuirea mandatelor se face proportional cu numarul de voturi obtinute de catre partidele
care participa la alegeri. De aceea problema cea mai importanta a reprezentarii proportionale rezida in
modul de atribuire a mandatelor. Aspiratiile democratice ce au urmat sfarsitului primului razboi mondial
au creat un climat favorabil reprezentarii proportionale. Aceasta a castigat, rand pe rand, Olanda in 1917,
Norvegia, Germania, Italia, Elvetia, Austria, Luxemburg, Cehoslovacia si Romania in 1919, sau Irlanda
in 1921.
Dupa 1945, scrutinul proportional s-a impus si in tarile eliberate de nazism si fascism: chiar
Franta a adoptat acest sistem pentru scurt timp in 1945 si 1986, Germania fiind un alt exemplu important
de tara in care a fost ales un sistem cu reprezentare proportionala (chiar daca presupune doua moduri de
scrutin combinat, ceea ce il plaseaza, dupa unele criterii de clasificare, in categoria sistemelor mixte).
Dupa caderea dictaturilor din sudul Europei tot reprezentarea proportionala a fost preferata, Grecia
(1974), Portugalia (1975) si apoi Spania (1977) utilizand acelasi sistem. Deloc surprinzator, prabusirea
comunismului din Europa de Est a presupus adoptarea unor sisteme proportionale in Romania (1990),
Bulgaria (1991), Polonia (1991), Cehia sau Slovacia (1993), Slovenia (1991), s.a..
Avantajele si dezavantajele sistemului proportional le vom analiza pe exemplu Germaniei.
Sistemul german este un sistem de reprezentare proportionala in care alegatorul are doua voturi, pentru
o lista si pentru un candidat. Jumatate dintre parlamentari sunt alesi uninominal majoritar intr-un singur
tur si restul de pe liste (candidatii de pe liste nu trebuie neaparat sa candideze si uninominal). Atentie
insa la un detaliu extem de important: raportul de forte si configuratia parlamentului (numarul total al
parlamentarilor fiecarui partid) este dat doar de procentajul unui anumit partid la votul pe lista (indiferent
de votul uninominal)!
Spre exemplu: daca un partid are 30% la votul pe lista este indreptatit sa zicem la 200 de
parlamentari din totalul de 650. Daca acest partid are 150 de alesi uninominali, atunci doar restul de 50
se completeaza cu candidati de pe liste, dca ae doar 50 de parlamentari care au castigat uninominal resul
de 150 se completeaza de pe liste. Cu alte cuvinte: votul listei este cel determinant, si reprezentarea
proportionala este asigurata. Spun asta pentru a deosebi sistemul german de sistemul din Ungaria, unde
tot jumatate dintre parlamentari sunt alesi uninominal, dar repartizarea finala nu se face respectand
proportionaliatea.
Avantaje
·

Sistemul german are avantaje fata de toate sistemele uninominal-majoritare, pentru ca respecta
proportionalitatea. Fata de sistemul actual din Romania are oarecare avantaje pentru ca reduce
in anumita masura caracterul uninominal al alegerilor, personalizarea si fixarea pe candidati unici
in colegii foarte mici. Fata de sistemul actual si fata de sistemul pe liste se deosebeste prin faptul
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ca alegatorul poate sprijini la nivel national un anumit partid si in colegiu un candidat al altui
partid (ceea ce nu este insa neaparat un mare avantaj).
Dezavantaje
·

Chiar daca aplicarea sistemului german ar reduce numarul colegiilor si ar creste marimea lor:
colegiile uninominale raman. Odata cu ele raman toate fenomenele colaterale: necesitatea
decuparii corecte, actualizate permanent pentru a avea acelasi numar de alegatori, arbitraritatea
decuparii lor, existenta de colegii “sigure” pentru un anumit partid (safe seats), decuparea lor pe
criterii politice pentru a le face sigure (gerrymandering), etc.

·

Chiar daca ar fi mai putine colegii uninominale, exista pericolul real ca partea uinominala si
locala a sistemului electoral sa eclipseze din nou partea esentiala a campaniei electorala,
dezbaterea subiectelor si politicilor la nivel national.

·

Asa cum si acum sistemul electoral genereaza nenumarate confuzii, cu siguranta o va face si
sistemul german. Daca acum unii jurnalisti si comentatori reproseaza unui anumit parlamentar
ca a intrat in parlament de pe locul doi (ignorand faptul ca acel parlamentar a intrat in parlament
pe merit pentru ca reprezinta proprtional un electorat crea altfel nu ar fi reprezentat) sunt sigur
ca se va gasi cineva care va reprosa pe sistemul german unui parlamentar ca e “listac” si ca nu a
castigat un colegiu. In plus, trebuie explicata tuturor alegatorilor procedura, si mai ales de ce unul
dintre cele doua voturi (cel de pe lista) este mai important.

·

Din anumite puncte de vedere sistemul german ar duce la o uninominalizare si mai accentuata si
anume prin implementarea generala a uninominalului majoritar intr-un singur tur de scrutin, care
pana acum se practica doar la alegerile partiale. Astfel dintre candidatii uninominali sunt alesi
doar primii clasati, chiar daca au fost alesi de o minoritate. Daca un candidat este clasat pe locul
1 cu 32% din voturi el intra in parlament in pofida faptului ca 68% dintre votanti nu l-au ales.
O varianta a modului de scrutin proportional reprezinta sistemul proportional pe liste deschise.

Sistemul pe liste deschise are avantajul ca dispar colegiile electorale artificiale, si toate dezavantajele
care rezulta din existenta lor. Circumscriptiile electorale pot fi judetele, sau regiuni mai mari decat
judetele iar centrul, focusul campaniei se muta pe subiecte politice supraregionale. Partidele pot propune
candidati cu competente pentru politica la nivel national, iar alegatorii pot influenta cine intra si cine nu
intra in parlament votand pe lista in dreptul unui anumit candidat.
Dezbaterea despre un nou sistem electoral trebuie urmarita in continuare cu mare atentie.
Sistemul german este de preferat actualului sistem, parerea mea personala este insa ca cel mai bun sistem
electoral pentru alegerile parlamentare este sistemul proportional pe liste deschise.
Este sistemul care asigura si reprezentarea minoritatilor in fiecare circumscriptie in proportie cu
voturile obtinute. Reprezentarea proportionala presupune deci scrutin de lista si un singur tur de scrutin
care permite atribuirea mandatelor atat majoritatii cat si minoritatii. Pentru a justifica prinipiul
reprezantarii proportionale se zice ca o adunare trebuie sa fie oglinda corpului electoral. Credem ca ar fi
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asa,poate, daca rolul ei ar fi pur reprezentativ, cum ar fi cel al unei adunari consulative, acolo e nevoie
sa fie exprimate si cunoscute toate parerile.
Astfel de adunare legislativa hotaraste, exercitand astfel un atribut al suveranitatii, discutia fiind
numai cevs accesoriu.
O asemenea adunare nu poate fi instituita decat in baza principiului majoritar. Parlamentul nu
reprezinta indivizii, ale caror pareri diverse sa-si gaseasca reprezentarea in sanul lui, parlamentul
reprezinta ratiunea care nu poate avea decat o singura vointa: acea amajoritatii, exprimata prin alegeri.
Reprezentarea proportionala nu ar putea fi justificata, din acest punct de vedere, fundamental, decat daca
parlamentul s-ar considera o putere independenta fata de popor in care resade suveranitatea.
Dar daca suveranitatea apartine poporului, iar parlamentul este doar un delegat al ei pentru o
mai usoara si mai eficienta legiferare,este evident ca delegatia nu poate fi desemnata decat de catre si
conform vointei generale. Astfel, alegerile sunt o operatie, care permite exprimarea tuturor vointelor
emanate de la popor si care ulterior se constituie intr-o vointa generala ce se manifesta in delegare
imputernicirilor celor alesi. Vointa generala, neputand fo decat cea a majoritatii,delegatii nu vor putea fi
decat acei desemnati de majoritatii.Dca poporul ar legifica in mod direct, este evident ca vointa
majoritatii cetatenilor asupra chestiunii in dezbatere ar fi definitiva. Prin delegarea de catre popor a
dreptului si sarcinii de legiferare reprezentantilor sai, conform vointei generale, esste logic si natural ca
acesti reprezentanti sa intruchipeze majoritatea elementelor constitutive ale poporului – conditie juridica
de existenta a statului. Cu tot succesul sau indiscutabil in lumea politica contemporana, succes pe care
il consideram efemer, sistemul reprezentarii proportionale nu poate fi justificat in teorie, fiind in
contrazicere cu principiul constitutional fundamental cum ar fi cel al suveranitatii nationale,iar in
practica rezultatele acestui sistem depasesc dificultatile si erorile care insotesc aplicarea lui. 3
Cu referire la Republica Moldova sistemul proportional, actualmente anulat, era mai comfortabil
pentru organizarea alegerilor pe treitoriul Transnistriei si antrenarea in actul electoral a cetatenilor
moldovei din diaspora. Urmează de vazut cat de echilibrata va fi formula 3+2 (Diaspora +Transnistria)
din punctul de vedere al echilibrului dintre reprezentarea numarului imunator al persoanelor care
locuiesc in strainatate si faptului ca acestea nu au a se confrunta zilnic cu rezultatul votului (spre
deosibire de persoanele care locuiesc in tara). In final, se poate constata ca modificarea legii electorale
in iulie 2017 a fost o decizie politica extrem de controversata atat pe plan intern, cat si pe cil extern. Cu
toate incercarile de a armoniza noul Cod Electoral cu recomandarile institutiilor democratice externe,
provocarile au ramas constante si clare: risccul de exercitare a unor influente necorespunzatoare asupra
candidatilor, delimitarea circumscriptiilor cu un singur membru, pragurile excesive de reprezentare
parlamentara in cadrul componentei proportionale si riscurile de reprezentare necorespunzatoare a
minoritatilor si a femeilor.

3

Guceac I. Drept electoral Ch. 2005, pag 232
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În concluzie, putem afirma, că avantajele noului sistem depăşesc neajunsurile sale. De aceea, e
necesar sa promoveze și sa popularizeze noul sistem în rîndurile electoratului, partidelor politice,
organelor electorale, membrilor parlamentului, considerînd că el poate contribui la dezvoltarea
procesului democratic şi electoral în Republica Moldova.
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Rezumat:
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în procesul electoral este în continuă
creştere în lumea întreagă. Deşi majoritatea aplicaţiilor apar în serviciile administrative/back-office,
pentru administrarea alegerilor, inclusiv registre electorale electronice sau pentru calcularea mandatelor,
în cele din urmă tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a ajuns şi în casele alegătorilor. În 2016,
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nu mai este noutate în gestionarea alegerilor.
Majoritatea ţărilor lumii valorifică Internetul şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pe diverse căi.
Unele folosesc doar pagini web speciale pentru a publica rezultatele alegerilor, dar păstrează metodele
tradiţionale de votare şi numărare a voturilor, pe când altele folosesc exclusiv dispozitive electronice
speciale offline pentru a colecta şi a număra voturile (Brazilia), sau folosesc computerele personale
conectate la Internet pentru a vota (Estonia).
Cuvinte cheie: Votul electronic, informația, procesul electoral, stat de drept, electoratul, internet,
circumscripția, sistemul informațional.
Summary:
The use of Information and Communication Technology (ICT) in the electoral process is steadily
increasing throughout the world. Although most of the applications appear in administrative / backoffice services, for election administration, including electronic electoral registers or mandate
calculation, eventually information and communications technology has reached voters' homes. In 2016,
the use of information and communication technology is no longer new in election management. Most
countries in the world use the Internet and information and communication technology in various ways.
Some use only special webpages to publish election results but keep traditional polling and counting
methods, while others only use special offline offline devices to collect and count votes (Brazil), or use
personal computers connected to the Internet to vote (Estonia).
Keywords: Electronic voting, information, electoral process, rule of law, electorate, internet,
constituency, information system.
În condițiile statului de drept, ultimul și decisivul cuvînt în procesul de organizare a societății în
stat îi aparține poporului. Acest adevăr incontestabil este confirmat, în primul rînd, de Declarația de
suveranitate a Republicii Moldova conform căreia izvorul și purtătorul suveranității este poporul. La fel
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și Constituția republicii(art.2) declară că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova,
care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, sub formele stabilite de Constituție.
Drept consecință, nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid
politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu.
Relațiile sociale care privesc alegerea deputaților, șefului de stat, autorităților administrației
publice locale sunt reglementate de dreptul constituțional, deoarece acestea prin conținutul lor constituie
relații fundamentale, relații ce apar în procesul de realizare a puterii publice.1
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în procesul electoral este în continuă
creştere în lumea întreagă. Deşi majoritatea aplicaţiilor apar în serviciile administrative/back-office,
pentru administrarea alegerilor, inclusiv registre electorale electronice sau pentru calcularea mandatelor,
în cele din urmă tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a ajuns şi în casele alegătorilor. În 2016,
utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor nu mai este noutate în gestionarea alegerilor.
Majoritatea ţărilor lumii valorifică Internetul şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pe diverse căi.
Unele folosesc doar pagini web speciale pentru a publica rezultatele alegerilor, dar păstrează metodele
tradiţionale de votare şi numărare a voturilor, pe când altele folosesc exclusiv dispozitive electronice
speciale offline pentru a colecta şi a număra voturile (Brazilia), sau folosesc computerele personale
conectate la Internet pentru a vota (Estonia). 2
Actualmente se utilizează următoarele tipuri de vot electronic:
·

Votarea folosind dispozitive electronice dedicate (cabine de vot).

·

Votarea folosind buletine de vot şi urne de vot speciale cu dispozitive de scanare a buletinului
de vot instalate astfel încât buletinul să fie scanat înainte de fi introdus în urnă.

·

Numărarea voturilor folosind dispozitive de scanare manuale (a.k.a. tehnologia “e-Pen”),
utilizate pentru a identifica electronic marcajele pe buletinele de vot.

·

Votul la distanţă prin Internet, folosind computere standard şi/sau smartphone-uri.3
Unele ţări pe care le vom descrie mai jos deja folosesc opţiunea votului prin Internet sau

examinează posibilitatea de a recurge la această opţiune în anumite scopuri, inclusiv pentru:
a) autorizarea alegătorii să-şi exprime votul într-o locaţie diferită de secţia de votare din
circumscripţia lor;
b) facilitarea exprimării votului de către alegător;
c) facilitarea participării la alegeri şi referendumuri pentru toţi acei care au drept de vot, în special,
pentru cetăţenii care locuiesc sau se află peste hotare;

1

Ion Guleac, Chișinău-2005;
Trechsel, Alexander H., R. Michael Alvarez, and Thad E. Hall, „Internet Voting in Estonia”, Caltech/MIT
Voting Technology Project Working Paper # 60, www.vote.caltech.edu, 2008.
3
„Internet Voting in Estonia. A comparative analysis of four elections since 2005”, elaborat de către European
University Institute şi European Union University Laboratory pentru Consiliul Europei, ianuarie 2010.
2
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d) extinderea accesului la procesul de vot pentru alegătorii cu dizabilităţi sau pentru acei care nu
pot fi prezenţi fizic la secţia de votare şi nu pot folosi dispozitivele disponibile acolo;
e) sporirea prezenţei la vot a alegătorilor prin asigurarea unor canale adiţionale de vot;
f) alinierea procesului de vot la noile realizări tehnologice din societate şi sporirea utilizării noilor
tehnologii ca un suport de comunicare şi implicare civică pentru consolidarea democraţiei;
g) reducerea, în timp, a costurilor globale ale autorităţilor electorale în procesul de realizare a
alegerilor sau referendumurilor;
h) furnizarea rezultatelor alegerilor în mod sigur şi rapid; şi
i) asigurarea electoratului cu servicii mai bune, oferindu-i o varietate de canale pentru vot.
În această secţiune vom oferi o privire de ansamblu a celor mai remarcabile exemple de votare
prin Internet la nivel mondial. Această privire de ansamblu se axează, preponderent, pe exemple de
alegeri politice şi obligatorii din perspectivă legală care utilizează opţiunea de vot la distanţă prin
Internet, fiind prezentate cele mai notabile exemple de folosire a terminalelor de vot.
În acest context vom descrie modalitatea de utilizare a sistemului I-voting (Votul prin Internet)
în Estonia.
Una dintre căile tradiţionale de votare este votarea în afara circumscripţiei unde se află reşedinţa
alegătorului. Aceasta înseamnă că în perioada de votare, alegătorul inserează buletinul de vot într-un
plic dublu, care este expediat la consiliul electoral de circumscripţie al alegătorului. Conceptul general
I-voting derivă din posibilitatea de votare în afara consiliul electoral de circumscripţie al alegătorului
unde se află reşedinţa acestuia. Ambele metode folosesc un procedeu similar de verificare dacă votul a
fost exprimat doar o singură dată, fiind garantată anonimitatea votului. În vederea conştientizării mai
adecvate a sistemului I-voting, este necesar de inclus detalii cu privire la metoda de vot prin plic utilizată
în Estonia:
1. Un alegător prezintă un act de identitate în vederea identificării.
2. Ulterior, alegătorul primeşte buletinul de vot şi 2 plicuri.
3. Alegătorul completează buletinul de vot şi îl pune în plic, care nu conţine informaţii despre
alegător.
4. Apoi alegătorul pune plicul în alt plic exterior pe care sunt scrise informaţiile despre alegător.
5. Plicul este livrat la secţia de votare a alegătorului.
După ce se determină eligibilitatea alegătorului, plicul exterior este deschis, fiind scos plicul
anonim şi pus în urna electorală. Sistemul garantează că opţiunea alegătorului rămâne secretă, iar
înscrierea votului în lista electorală de la secţia de votare previne votarea repetată sau multiplă. I-voting
este realizat în conformitate cu aceeaşi schemă. Aplicaţia I-voting descărcată criptează votul, care poate
fi considerat ca votul inclus în plicul interior (anonim). Ulterior, alegătorul aplică semnătura digitală
pentru a confirma opţiunea selectată. Prin aplicarea semnăturii digitale, datele cu caracter personal ale
alegătorului sau plicul exterior sunt alăturate votului criptat. I-voting este posibil numai pe parcursul a 7
85

zile înainte de scrutin – începând cu 10 zile până la scrutin şi încheind cu 4 zile înainte de scrutin. Această
etapizare este necesară în vederea asigurării unei perioade suficiente de timp pentru eliminarea voturilor
duble la sfârşitul zilei alegerilor. În scopul asigurării faptului că alegătorii își exprimă voinţa lor reală,
acestora li se permite să-şi modifice votul prin Internet, votând din nou (electronic) înainte de scrutin
sau la secţia de votare în ziua alegerilor prin metoda tradițională. De exemplu, în cazul în care un alegător
îşi anulează votul prin Internet şi se duce la secţia de votare pentru a vota, se va garanta că pentru fiecare
alegător este luat în calcul un singur vot. În acest scop, toate secţiile de votare sunt informate despre Ialegători pe listele lor electorale după încheierea scrutinului anticipat şi înainte de ziua alegerilor (zi de
duminică). Dacă la consiliul de circumscripţie se constată că alegătorul a votat atât electronic, cât şi prin
buletinul de vot pe hârtie, informaţiile sunt remise Comitetului electoral electronic şi votul alegătorului
vizat este anulat. Înainte de constatarea/declararea rezultatelor alegerilor în seara zilei alegerilor, voturile
criptate şi semnăturile digitale (adică datele de identificare ale alegătorului) sunt separate. Ulterior, sunt
deschise şi numărate I-voturile. Sistemul deschide voturile numai atunci când cele din urmă nu mai au
legătură cu datele cu caracter personal.
În urma celor expuse, evidențiem avantajele votului electronic:
• Reducerea, în timp, a costurilor, alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Deşi
lansarea unui sistem de votare electronică presupune unele costuri ridicate (în Estonia softul a costat
250000 euro), există opinia că costurile iniţiale se vor recupera după folosirea repetată a sistemului. Însă
este important de menţionat că rata de recuperare a costurilor va depinde esenţial şi de numărul
alegătorilor care vor opta pentru votarea electronică;
• Facilitarea participării la alegeri a cetăţenilor care se află peste hotare;
• Stabilirea şi anunţarea mai rapidă a rezultatelor alegerilor;
• Creşterea calităţi votării prin reducerea numărului de buletine nevalabile şi o calculare mai
rapidă a voturilor;
• O rata de participare mai mare la vot.
Acest avantaj este unul ambiguu şi depinde în mare parte de accesibilitatea serviciilor Internet
pentru populaţie şi de numărul populaţiei care deţine abilităţile necesare pentru a folosi acest sistem. În
Estonia, spre exemplu, în anul 2005, numărul de alegători prin Internet a constituit 1.85% din numărul
alegătorilor eligibili, în condiţia în care 59.2% dintre locuitori în vârsta 16-74 ani aveau acces la
Internet28. Rata de participare la alegeri a alegătorilor prin Internet a fost de 0.9% din totalul alegătorilor.
În pofida acestor statistici, votul electronic în Estonia a fost considerat un succes. La următoarele alegeri,
rata de participare a înregistrat o creştere – 3.4% în 2007 şi 9.5% la alegerile locale din 2009. 4
Concomitent, dezavantajele votului electronic sunt:
• Nu pot fi garantate total secretul şi securitatea votului;

4

Comisia Naţională Electorală a Estoniei, http://www.vvk.ee/index.php?id=11178.
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• Există posibilitatea de intrare neautorizată în sistem (servere şi reţele de transmitere a datelor)
de către terţe părţi care ar putea manipula rezultatele votării;
• Vulnerabilitatea sistemului la diferite ameninţări informatice;
• Este puţin accesibil persoanelor mai în vârstă, care nu au aptitudini de lucru cu calculatorul şi
categoriilor sociale vulnerabile care nu au acces la calculator;
• Oferă posibilităţi de vînzare/cumpărare a voturilor, de intimidare/coerciţie a alegătorilor, de
votare în locul alegătorului.
În toate ţările cumpărarea voturilor este o infracţiune penală, inclusiv în Republica Moldova.
Majoritatea oponenţilor SIVI indică cumpărarea voturilor ca o ameninţare potenţială pentru democraţie,
deoarece criminalilor politici le va fi mai uşor să exercite presiune asupra alegătorilor să voteze prin
Internet într-un mod favorabil lor. Ar fi iresponsabilă şi naivă tentativa de a nega existenţa unui asemenea
pericol, care pare a fi evident, însă, pe de altă parte, cazurile de implementare cu succes a SIVI nu denotă
o oarecare creştere a cumpărării voturilor. Votarea multiplă când contează doar ultimul vot, conform
celor descrise mai sus, este considerată a fi o măsură eficace împotriva cumpărării voturilor sau
exercitării presiunii din partea semenilor. Un alegător poate vota de câte ori doreşte în perioada de votare
anticipată. Dacă alegătorul consideră că, confidenţialitatea sa a fost compromisă sau afectată ilegal,
acesta poate vota din nou în ziua alegerilor. Potrivit celor menţionate anterior, fiecare vot exprimat
generează un cod de retur. În cazul votării multiple toate codurile de retur vor fi valabile pe întreaga
durată de funcţionare a SIVI. Întrucât toate codurile de retur sunt valabile, persoana care exercită
presiune nu va fi aptă să determine dacă ultimul vot este cel exprimat sub presiune şi care va fi numărat.
Mai mult, alegătorul trebuie să aibă posibilitatea să denunţe faptul că, confidenţialitatea votului său a
fost compromisă astfel încât toate buletinele de vot completate în numele său să fie eliminate. Alegătorul
ar trebui să poată renunţa la toate voturile exprimate prin Internet, venind la secţia de votare în ziua
alegerilor. În acest caz toate buletinele de vot completate prin Internet vor fi eliminate înainte ca acestuia
sa-i fie permisă votarea, folosind un buletin de vot tipărit pe suport de hârtie. Cumpărarea voturilor sau
alte genuri de exercitare a presiunii din partea semenilor nu are legătură directă cu SIVI, deşi riscul poate
fi atenuat prin permisiunea de a vota de mai multe ori, fiind numărat doar ultimul vot.
Sistemul informațional de votare prin Internet urmează a fi creat. În acest scop ar trebui format
un Comitet pentru coordonarea pregătirii, creării, pilotării și implementării SIVI. În componența
Comitetului urmează a fi incluși membri ai CEC, reprezentanți ai secretariatului CEC, Ministerului
Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor (MTIC), Întreprinderii de Stat „Centrul pentru
Telecomunicații Speciale” (CTS), Întreprinderea de Stat „Registru”, parteneri de dezvoltare (ex. UNDP)
şi ai altor instituţii relevante. 5

5

Mihkel Solvak, Kristjan Vassil, E-voting in Estonia: Difuzarea tehnologiilor şi alte evoluţii pe parcursul unui
deceniu (2005 - 2015),
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Rezumat:
Acest articol este consacrat studierii Curții Constituționale ca unica autoritate de jurisdicție
constituțională în vederea elucidării aportului acesteia la asigurarea respectării principiilor
constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale. Se argumentează că aportul Curții
Constituționale se materializează prin exercitarea următoarelor funcții importante-de interpretare a
Constituției, de exercitare a controlului constituționalismului, de garantare a realizării principiului
separării puterilor, de protecție a drepturilor și libertățile omului și a cetățeanului.
Cuvinte cheie: Constituție, legislație electorală, control al constituționalității, supremația
Constituției, justiție Constituțională, Curtea Constituțională.
Summary:
This article is devoted to the study of the Constitutional Court as the sole authority of
constitutional jurisdiction with a view to elucidating its contribution to ensuring compliance with
constitutional principles in the adoption and enforcement of electoral law. It is argued that the
Constitutional Court's portfolio is materialized by exercising the following important functions of
interpreting the Constitution, exercising control over constitutionalism, guaranteeing the realization of
the principle of separation of powers, protecting the rights and freedoms of man and the citizen.
Keywords: Constitution, electoral legislation the supremacy of the Constitution, constitutional
justice, Constitutional Court.
Pentru a aprecia, rolul Curții Constituționale este necesar de a apela la statutul acestei instanțe,
precum și la atribuțiile acordate de către Constituția Republicii Moldova. Respectiv este necesar de a
determina funcțiile reieșind din atribuțiile Curții Constituționale. Potrivit articolului 134 aliniatul 3 din
Constituția Republicii Moldova, articolul 1 aliniatul (3) din Legea cu privire la Curtea Constituțională
și articolul 2 aliniatul 2 din Codul Jurisdicției Constituționale, funcțiile Curții Constituționale sunt:
·

garantarea supremației Constituției;

·

asigură realizarea principiului separării puterilor în stat în putere legislativă, putere executivă și
putere judecătorească;

·
1

garantează responsabilitatea statului față de cetățeni și a cetățeanului față de stat.1

Legea cu privire la Curtea Constituțională. LEGE Nr. 317 din 13.12.1994.
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Scopul și sarcinile Curții Constituționale sunt strâns legate de funcțiile justiției Constituționale,
adică de principalele direcții de activitate a Curții în care își găsesc realizarea, materializarea concretă.
Realizarea funcțiilor justiției constituționale în cadrul statului de drept este posibilă doar prin intermediul
exercitării atribuțiilor, competenței Curții Constituționale stabilite de Constituție. 2
Pentru a aprecia rolul Curții Constituționale în scopul asigurării respectării principiilor
constituționale în cadrul adoptării și aplicării legislației electorale ne vom referi la atribuțiile de care
dispune Curtea Constituțională. Conform art. 135 al Constituției, Curtea Constituțională dispune de
atribuții și funcții- controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor
Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor
internaționale la care Republica Moldova este parte; interpretează Constituția, confirmă rezultatele
referendumurilor republican; confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului și a Președintelui Republicii
Moldova.3 Justiția Constituțională este apreciată ca un mecanism de asigurare a legislației în statul de
drept. Constituția a consfințit drepturile şi libertățile fundamentale ale cetățeanului, proclamate de
Declarația Universală a Drepturilor Omului şi pactele internaționale cu privire la drepturile civile,
politice, economice, sociale şi culturale, şi a dedicat un capitol separat principiilor aplicabile drepturilor
şi libertăților fundamentale. Constituția a statuat principiul responsabilității statului față de cetățean,
garant al respectării căruia este Curtea Constituțională, împreună cu ramurile puterii: legislativă,
executivă şi judecătorească. Controlul constituționalității legilor este acea activitate care verifică
conformitatea legilor cu Constituția, iar, ca instituție a dreptului constituțional, cuprinde regulile
privitoare la autoritățile competente de a face această verificare, procedura de urmat și măsurile ce pot
fi urmate după realizarea acestei proceduri. În general, exprimarea liberă, corectă și democratic a voinței
cetățenilor în cadrul scrutinelor electorale este asigurată de doi factori: acestea fiind cadrul juridic în
vigoare, care trebuie să corespundă tuturor cerințelor democrației constituționale și un al doilea factorsistemul autorităților statului chemat să-l execute. În urma acestora dezic că legalitatea este necesară în
ambele cazuri, ținându-se cont în special de faptul că legalitatea procesului electoral poate fi privită sub
un dublu aspect: constituționalitatea legislației electoral și legalitatea procesului de aplicare a
legislației electorale în scrutinul electoral. Referindu-ne la rolul Curții Constituționale în asigurarea
legalității scrutinelor electorale vizează două momente importante: asigurarea constituționalității
legislației electorale și confirmarea constituționalității desfășurării scrutinului electoral.4 Pentru
validarea mandatelor de deputat , Curtea Constituțională analizează actele ce confirmă legalitatea
includerii candidaților în listele concurenților electorali și verifică dacă aceștia nu au admis încălcarea
legislației electorale. Sub acest aspect putem susține că Curtea Constituțională este ultima instanță care
confirmă dreptul deputaților de a reprezenta poporul, precum și constituționalitatea delegării puterii de
către popor forului legislativ al statului pentru un mandat de 4 ani. În scopul asigurării alegerilor libere
2

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
Comentariu Constituția republicii moldova, Editura ARC, str. G. Meniuc nr. 3, Chişinău, MD 2009.
4
Constituția la răscruce de milenii, Ion Guceac, Chișinău 2013
3
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și corecte, Codul Electoral reglementează mecanismul de verificare al procesului electoral, de apărare a
drepturilor electorale ale alegătorilor și ale concurenților electorali. În studiile de specialitate este
susținută idea că apărarea judiciară a drepturilor și libertăților electorale, protecția juridică a legislației
electorale, realizarea eficientă de către instanțele judecătorești a altor funcții în procesul electoral întrun stat de drept trebuie să devină o direcție de sine stătătoare a cercetărilor științifice, concluziile cărora
ar urma să fie folosite pentru perfecționarea legislației electorale și activitatea de aplicare a dreptului în
sfera dată.5
Cea mai principală funcție a justiției constituționale se recunoaște totuși a fi controlul
constituționalității, adică verificarea corespunderii cu Constituția a legilor și altor acte normative, a
tratatelor internaționale, a hotărârilor și activității demnitarilor, persoanelor cu funcții de răspundere și a
organelor administrației publice, inclusiv a organelor judiciare. Controlul constituționalității realizat de
către Curțile Constituționale în sfera legislativă și mai larg- normativă și în cea de aplicare a dreptului,
este considerată drept o funcție de restabilire a justiției constituționale, orientată spre restabilirea
constituționalității, ordini constituționale. Volumul atribuțiilor Curților Constituționale pentru realizarea
controlului constituționalității este diferit de la stat la stat. Prin exercitarea funcției de control al
constituționalității în sfera legislativă, Curțile Constituționale concomitent contribuie la procesul
legiferării atât în direcția dezvoltării și perfecționării legislației prin configurarea unor principii
constituționale. Curtea Constituțională poate face unele recomandări indicând caracterul, obiectul,
conținutul acestora. Studiind detaliat problema importanței jurisdicției constituționale la realizarea
răspunderii constituționale V.A.Vinogradov accentuează că aceasta contribuie la soluționarea a
numeroase problem actuale de protejare a constituției.6 Prin esența lor, curțile constituționale sunt
concentrate prioritar pe aplicarea sancțiunilor de restabilire sau de protecție. Prin urmare, se poate afirma
că Curții Constituționale îi revine sarcina semnificativă de aplicare a măsurilor de răspundere
constituțională, fapt prin care i se accentuează valoarea și rolul deosebit de protecție a Constituției și
asigurarea legalității constituționale. În statele noilor democrații, Curțile Constituționale exercită și unele
funcții suplimentare, intermediate prin așa atribuții ca: emiterea avizelor asupra modificării constituției,
confirmarea rezultatelor alegerilor șefului statului, a parlamentului, rezultatelor referendumurilor
constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului , demiterea Președintelui statului sau
interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președintelui de ași exercita atribuțiile mai
mult de 60 zile. Prin urmare, Curtea Constituțională nu numai doar activ protejează Constituția și
contribuie la asigurarea legalității constituționale, dar și dezvoltă dreptul constituțional, inclusiv doctrina
constituțională. Funcția jurisdicțională a statului este realizată de mai multe autorități dintre care face
parte și Curtea Constituțională fiind autoritate specializată de jurisdicție constituțională. Legalitatea

5
6

Alegerile și dreptul electoral în Republica Moldova Chișinău 2014
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Republicii_Moldova
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scrutinelor electorale este indispensabilă realizării suveranității poporului. În ultimele decenii, practic în
toate campanile electorale, una din principalele probleme care au suscitat interesul specialiștilor,
politicienilor, savanților și al cetățenilor a fost și rămâne problema legalității desfășurării scrutinului
electoral. Se subînțelege că legalitatea scrutinelor electorale constituie o garanție fundamentală a
exercitării în condițiile legii a suveranității poporului, a exprimării voinței pe marginea constituirii
autorităților sale reprezentative. Legalitatea alegerilor constituie nucleul dur al legitimării procesului
electoral. Legalitatea procesului electoral poate fi privită sub dublu aspect: constituționalitatea
legislației electorale și legalitatea procesului de aplicare a legislației electorale asigurată de Curtea
Constituțională, instanțele judecătorești și alte autorități. Ținând cont de faptul că atât rezultatele
alegerilor, cât și legalitatea oricărei acțiuni electorale interesează alegătorul în măsură egală, prin lege
este reglementat controlul lor în baza a două principii: cel ce se referă la ipoteza că la confirmarea
legalității alegerilor sunt supuse controlului toate acțiunile în ansamblu și alt principiu constă în aceea
că orice acțiune a organelor electorale poate fi contestată de orice alegător sau concurent electoral pe
parcursul desfășurării alegerilor. 7
Conform Hotărârilor Curții Constituționale cu privire la procesul electoral prezentate mai jos,
evidențiază în mare măsură rolul Curții Constituționale în cadrul controlului constituționalității a
legislației electorale. Selectarea și prezentarea câtorva Hotărâri ale Curții Constituționale facilitează
modul de a percepe a rolului rolul Curții Constituționale în asigurarea

respectării principiilor

constituționale în cadrul adoptării și aplicării a legislației electorale.
În Hotărârea Curții Constituționale nr.750 din 06.11.1995 cu privire la controlul
constituționalității unor prevederi ale Legii cu privire la alegerile locale și Legii privind Administrația
publică locală, Curtea se referă la însemnătatea respectării principiilor a autonomiei a Autorităților
publice locale. Curtea constituțională consideră că autonomia autorităților publice locale costă în dreptul
unităților administrativ-teritoriale de ași satisface interesele proprii fără amestecul autorităților centrale,
ceea ce atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea
- un sistem, care implică autonomia. Curtea a considerat neconstituționale unele poziții din legile
menționate din considerentele nerespectării de către legislativ a cerințelor ce țin de autonomia locală. La
fel Curtea a considerat că autoritățile administrației locale nu pot fi numite și destituite de la centru din
cauza că ele ar trebui alese și revocate de către cetățeni ai unităților administrativ-teritoriale. Alegerile
sunt criteriul descentralizării, care se fundamentează pe exercițiul liber al drepturilor și libertăților
cetățenilor la nivel local considerat de Curte ca un aspect esențial al statului bazat pe drept.
Descentralizarea este asigurată de cetățeni prin participarea lor activă la treburile publice locale, la
alegere și revocare în caz de necesitate a reprezentanților care constituie autoritățile administrației
publice locale. În cadrul Hotărârii menționate, Curtea a considerat că au fost încălcate principiile

7

Materialele conferinței teoretic/științifice internaționale 27/28 decembrie 2010, mun.Bălți Conferința
internațională Chișinău, 22/23 iulie 2009 ,,Valorile Constituționale-factori i stabilității regimului democratic
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constituționale prevăzute în articolul 2 alin.(1) al Constituției, principiul suveranității naționale ce ține
de exercitarea puterii prin organele sale reprezentative, că a fost încălcat principiul prevăzut de art. 38
al Constituției care ține de respectarea voinței poporului, care se exprimă prin alegeri libere, care au loc
în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret, precum și a principiilor prevăzute de art. 109
al Constituției ce ține de respectarea principiului eligibilității Administrației publice locale.
În cadrul Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19.02.2002 pentru controlul
constituționalității Hotărârii Parlamentului nr 807 XV din 5 februarie 2002 ,, cu privire la stabilirea datei
alegerilor locale generale Curtea a considerat neconstituțională hotărârea Parlamentului din
considerentele că această Hotărâre contravine principiilor prevăzute de art.38 a Constituției. Curtea a
considerat că Parlamentul și-a depășit atribuțiile sale, stabilind data alegerilor locale generale înainte de
expirarea mandatelor aleșilor locali, deoarece a fost încălcat principiul constituțional prevăzut de art. 38
alin. 1 al Constituției, al periodicității, alegerilor libere, materializate prin reglementările legii organice
electorale, care are calitatea de a asigura stabilitatea autorităților reprezentative legal alese și
continuitatea activității lor. 8
Un deosebit interes reprezintă Hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 04.03.2016 cu privire la
declararea neconstituționalității a unor prevederi ale Legii nr.1115 XIV din 5 iulie 2000 cu privire la
modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ține de alegerile Președintelui
Republicii Moldova de către Parlament. Prin această Hotărâre Curtea a deblocat posibilitatea alegerii
Președintelui Republicii Moldova cu revenirea la alegerile Președintelui prin vot universal, egal, direct,
secret și liber exprimat de către cetățeni în cadrul unei republici Parlamentare. 9
Pe parcursul activității sale Curtea Constituțională s-a referit la un șir de probleme ce țin de
aplicarea legislației electorale în cadrul scrutinelor electorale printre care: despre constituționalitatea
prevederilor articolului 13 din Codul Electoral; problemelor ce țin de pragul electoral pentru partide și
candidații independenți; accesul la votare la persoanelor cu pașapoarte exsovietice; rolul mass-mediei în
procesul electoral; votul secret; organizarea secțiilor de votare în străinătate; problemele ce țin de
efectuarea referendumurilor. 10
Un deosebit interes reprezintă poziția Curții Constituționale în cadrul confirmării rezultatelor
alegerilor parlamentare, precum și validarea mandatelor deputaților aleși; confirmarea rezultatelor
alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova, în cadrul Hotărârilor de
confirmare a rezultatelor alegerilor Curtea se referă la un șir de probleme ce țin de aplicarea legislației
electorale.

8

Hotărârile Curții Constituționale 1995-2018
Railean P. Rolul jurisprudenței în asigurarea legislației scrutinelor electorale în Alegeri și dreptul electoral în
Republica Moldova Chișinău: Principes, 2015. P39
10
Procesul Electoral în Republica Moldova: Realități, tendințe și perspective Chișinău 2015
9
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Un rol important îl reprezintă adresările întocmite de Curtea Constituțională în scopul lichidării
a lacunelor stabilite. Respectiv este evident contribuția Curții la completarea lacunelor din legislație.
Studierea rolului Curții Constituționale în asigurarea respectării principiilor constituționale în
cadrul adoptării și aplicării legislației electorale ne-a permis să formulăm următoarele concluzii:
·

Curtea Constituțională ca unica autoritate de jurisdicție constituțională este chemată să garanteze,
să asigure și să restabilească legislația constituțională, ce se referă la adoptarea și aplicarea
legislației electorale.

·

Prin intermediul funcțiilor Curtea contribuie substanțial la menținerea regimului legalității
constituționale în special prin: interpretarea constituției asigurând înțelegerea uniformă și clară a
acesteia, continuitatea și stabilitatea ei în timp;

·

Exercitarea controlului constituționalității, contribuind astfel la asanarea legislației, la eliminarea
erorilor și coliziunilor, la constatarea abaterilor de la normele constituționale și sancționarea
acestora, intervenind și ca instanță de răspundere constituțională;

·

Stabilirea competențelor autorităților publice, asigurând respectarea principiilor separării
puterilor și soluționând conflictele politice;

·

Protecția drepturilor și libertăților omului în vederea participării în cadrul scrutinelor electorale.11
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Rezumat:
În articolul dat sunt abordate principiile fundamentale ale procesului electoral, elementele sale
constitutive și etapele esențiale care urmează a fi parcurse atât de către concurenții electorali, cât și de
către autoritățile publice ale Republicii Moldova, cu scopul asigurării desfășurării a unui scrutin electoral
transparent, legal și democratic.
O atenție specială a fost acordată modului de finanțare a unei campanii electorale. De asemenea,
a fost cercetat în particular rolul mass-media în procesul reflectării de către acestea a unei campanii
electorale.
Cuvinte cheie: Dreptul electoral, politica, campanie electorală, sisteme, mixt, continuitatea,
ascendenţa, proces, principii, mass-media, scopul, asigurare.
Summary:
This article deals with the fundamental principles of the electoral process, its constituent
elements and the essential steps to be taken by both the electoral competitors and the public authorities
of the Republic of Moldova in order to ensure a transparent, legal and democratic electoral ballot.
Special attention was paid to how to fund an election campaign. Also, the role of the media in
the process of reflecting an electoral campaign was studied in particular.
Keywords: Electoral law, politics, electoral campaign, systems, mixed, continuity, ascendancy,
process, principles, media, purpose, insurance.
Introducere
Problematica dreptului electoral şi a sistemelor electorale a căzut în vizorul umanităţii odată cu
cristalizarea ştiinţei politice. Ambele ştiinţe sunt profund interconectate prin intermediul unor aspecte
de interes ştiinţific deosebit.
Această atenţie este condiţionată de următoarele împrejurări:
-

importanţa deosebită a alegerii organelor reprezentative prin intermediul cărora poporul îşi
exercită suveranitatea;

-

fiind mereu în atenţia politicii şi dreptului, alegerile sunt subordinate scopurilor sporirii eficienţei
lor prin intermediul perfecţionării legislaţiei, care ar asigura condiţiile juridice optimale pentru
realizarea suveranităţii poporului;
95

-

caracterul de repetabilitate al alegerilor;

-

alegerile reprezintă procedeul, prin excelenţă necesar, pentru legitimarea exercitării puterii;

-

în începuturile sale, alegerile sunt factorii ce mai de seamă care configurează trecerea la statul
democratic, iar mai apoi asigură dezvoltarea democraţiei, fac posibilă luarea în considerare cât
mai corectă a opţiunilor electoratului care este rostul lor principal.1
Precum afirmă autorul Ion Guceac, în general, sistemele electorale s-au cristalizat şi s-au distins

în anumite categorii comune. Cu toate acestea, în fiacre ţară sau regiune, cu prorpiile trăsături etnicoistorice definite şi determinate, un anumit sistem electoral poate adapta o formă specifică regiunii, mai
ales în acele aspecte care sunt strâns intercalate cu sistemul politic.
În practica electorală există două mari categorii de sisteme electorale: sistemulm ajoritar şi
sitemul electoral al reprezentării proporţionale, toate celelalte tipuri fiind considerate combinaţii în
diverse proporţii ale acestora (sistemele electorale mixte).2
În prezenta lucrare vor fi analizate unele aspecte ale procesului electoral, în special a capitolului
referitor la desfăşurarea unei campanii electorale în Republica Moldova.
Proces electoral. Prin proces electoral se subînţelege activitatea indivizilor, autorităţilor publice,
partidelor şi altor formaţiuni sociale, reglementată de normele de drept constituţional, desfăşurată cu
scopul formării organelor reprezentative, inclusiv a autorităţilor de autoadministrare locală.3
Procesul electoral se desfăşoară conform unor reguli generale care determină conţinutul şi
comportamentul subiecţilor electorali, mai numite şi principii ale procesului electoral.
Actualmente cunoaştem următoarele principii ale procesului electoral:
·

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor de către organe special constituite (organe electorale):
aceste organe sunt independente din punct de vedere ale atribuţiilor funcţionale de organele de
stat. Pentru o parte din aceste organe (Comisia Electorală Centrală) organizarea alegerilor este
funcţia principală, iar pentru consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale
secţiilor de votare aceasta este unica funcţie.

·

Continuitatea şi ascendenţa procesului electoral:continuitatea procesului electoral presupune
începerea la termenul fixat, parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de legislaţia electorală şi
finalizarea cu adoptarea în mod obligatoriu de către organul electoral superior a unui act prin
care se stabilesc rezultatele alegerilor şi persoanelor alese. Principiul în cauză nu admite o altă
consecutivitate a etapelor procesului electoral decât cea indicată în legislaţia electorală.

·

Legalitatea: constă în obligaţia tuturor subiecţilor procesului electoral de a respecta procedurile
electorale impuse de lege, de a acţiona în condiţiile prevăzute de lege, de a-şi onora obligaţiunile

1

Ion Guceac: “Curs elementar de drept constituţional”, vol. II, Chişinău, 2004, p. 219.
Ion Guceac: Op. cit. p. 221.
3
Ion Guceac: Op. cit. p. 254.
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dictate de normele electorale. În caz de nerespectare a acestor condiţii, legislaţia prevede diverse
forme de răspundere.
·

Publicitatea: acest principiu vizează, îndeosebi, activitatea organelor electorale care trebuie să
se desfăşoare în condiţii de publicitate. Principiul publicităţii este impus tuturor activităţilor
subiecţilor procesului electoral. Acest principiu se aplică mai ales în cazurile în care are loc
susţinerea finaciară a procesului electoral, în acestă situaţie fiind necesară o transparenţă totală.

·

Egalitatea în drepturi a subiecţilor electorali:presupune punerea subiecţilor electorali în acelaşi
rang, în aceleaşi drepturi şi îndatoriri electorale.

·

Documentarea procesului electoral:presupune fixarea procedurilor electorale în documentele
electorale. Legislaţia electorală conţine date privitor la un număr mare de documente electorale.
O importanţă sporită însă este acordată aşa numitor documete eletorale de strictă evidenţă
(buletinelor de vot, certificatelor pentru drept de vot, proceselor-verbale ale organelor
electorale).4
Campania electorală. În DEX campania electorală este definită drept totalitatea mijloacelor de

propagandă folosite în vederea unor alegeri.5
Noţiunea lagală a termenului “campanie electorală” este datăîn art. 1 al Codului Electoral al
Republicii Moldova:
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 Comisia Electorală Centrală sau de
consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri
sau în ziua votării.6
Campania electorală reprezintă perioada de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i
determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral.
O campanie electorală cuprinde următoarele elemente: desemnarea şi înregistrarea candidaţilor
şi agitaţia electorală.
Desemnarea candidaţilor reprezintă procedura de adoptare de către partied şi alte organizaţii
social-politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective,
desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice
ale blocurilor electorale, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor.7
După desemnare, candidatul urmează a fi înregistrat. În acest scop, candidatul respectiv, în
termen de cel mult 30 de zile înainte de ziua alegerilor, prezintă Comisiei Electorale Centrale sau

4

Victor Rusu: Note de curs “Dreptul electoral”, Chişinău, 2013.
www.dexonline.ro
6
Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 1.
7
Ibidem
5
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consiliilor electorale de circumscripţie un şir de documente expres reglementate în art. 44, alin. (1) al
Codului Electoral al Republicii Moldova.
Conform alin. (3) al aceluiaşi articol, organul electoral respectiv efectuează înregistrarea sau
refuză înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în decursul a 7 zile de la data primirii actelor
enumerate la alin.(1).
Conform alin. (7), după expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organul
electoral respectiv publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat. Listele de candidaţi vor fi
disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare.
Un alt element esenţial al campaniei electorale este agitaţia electorală.
Conform art. 1 al Codului Electoral al Republicii Moldova, agitaţia electorală reprezintă
acţiunile de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze
pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali.
Această perioadă a procesului electoral se caracterizează printr-o activitate desfăşurată decătre
partide şi organizaţii social-politice, candidaţi şi simpatizanţii acestora şi constăîn popularizarea prin
mitinguri, presă, radio, televiziune sau alte mijloace admise a platformelor lor politice în scopul orientării
opţiunii electoratului în sprijinul lor.
Reglementarea normativă a regulilor şi condiţiilor de desfăşurare a agitaţiei electorale se
efectuează prin stabilirea: termenelor de realizare a agitaţiei electorale; condiţiilor de participare a
cetăţenilor şi al altor subiecţi de drept electoral la agitaţia electorală; interdicţiilor şi restricţiilor în mersul
agitaţiei electorale; stabilirea răspunderii pentru încălcarea procedurii stabilite de realizare a agitaţiei
eletorale.8
O mare parte din aceste condiţii sunt reglementate expres în art. 47al Codului Electoral.
Astfel, cu privire la termenele de desfăşurare a agitaţiei electorale, alin. (3) prevede că agitaţia
electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral. Iar
conform alin. (8), în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie
electorală. Interdicţia dată nu se referă la informaţiile deja plasate în internet şi la afişele expuse anterior.
În ceea ce ţine de condiţiile de participare a cetăţenilor şi a altor subiecţi de drept electoral la
agitaţia electorală, alin. (1)prevede că cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii socialpolitice, blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune
discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile
politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie electorală în cadrul
adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă,
prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme de comunicare.
Concurenţii electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, autorităţile administraţiei publice locale
fiind obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de întâlniri în termene şi în condiţii egale.
8

Ion Guceac: Op. cit. p. 277.
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Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea şi
desfăşurarea întâlnirilor (alin. 5).
Autorităţile administraţiei publice locale sânt obligate ca, în termen de 3 zile de la data începerii
perioadei electorale, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, un
minim de localuri pentru desfăşurarea întâlnirilor cu alegătorii. Deciziile (dispoziţiile) respective sânt
afişate imediat la sediul acestor autorităţi şi sânt aduse la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin intermediul
mijloacelor de informare în masă, al altor mijloace de comunicare disponibile (alin. 7).
Art. 47 al Codului Electoral prevede, de asemenea, un şir de restricţii şi interdicţii în procesul
desfăşurării agitaţiei electorale. Motivele şi scopurile acestor măsuri sunt stipulate în alin. (2): „ ...
pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, apărarea drepturilor altora,
pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi
imparţialitatea puterii judecătoreşti.”
Se interzice concurenţilor electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sânt cetăţeni
ai Republicii Moldova în acţiunile de agitaţie electorală(alin. 2.1).
Candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile
electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda
concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condiţii de egalitate
pentru toţi concurenţii electorali(alin. 6).
Codul Electoral interzice, de asemenea, utilizarea în scop de publicitate electorală imagini ce
reprezintă instituţii de stat sau autorităţi publice, atât din ţară cât şi de peste hotare, ori organizaţii
internaţionale. Se interzice combinarea de culori şi/sau sunete care invocă simboluri naţionale ale
Republicii Moldova ori ale altui stat, utilizarea materialelor în care apar personalităţi istorice ale
Republicii Moldova sau de peste hotare, simbolistica unor state străine sau organizaţii internaţionale sau
imaginea unor persoane oficiale străine(alin. 6.1).
Răspunderea pentru încălcările survenite în timpul desfăşurării campaniei electorale se stabileşte
conform Codului Contravenţional al Republcii Moldova.
Conform art. 1 din Codul Electoral al Republicii Moldova, finanţarea campaniilor electorale
reprezintă finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a
concurenţilor electorali de către stat, persoane fizice şi/sau juridice.
Finanțarea campaniei electorale este strict reglementată de legislația în vigoare. Astfel, Codul
Electoral prevede următoarele: cheltuielile legate de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor le suportă
statul, iar cuantumul mijloacelor financiare este stabilit de Parlament în limitele prevăzute de legea
bugetului de stat pe anul în care au loc alegerile.Mijloacele financiare se transferă lunar pe contul
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Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului aprobat. Sumele neutilizate se fac venit la bugetul de
stat.9
Există, de asemenea, un șir de restricții și interdicții la acest capitol. Art. 36 din Codul Electoral
interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor
electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către
întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice
care nu sânt cetăţeni ai Republicii Moldova.
În cazul în care pe contul concurentului electoral au sosit mijloace bănești nedeclarate sau din
străinătate și acesta a folosit în cunoștință de cauză astfel de mijloace, Comisia Electorală Centrală
adresează Curții Supreme de Justiție o cerere de anulare a înregistrării acestuia. Curtea Supremă de
Justiție va examina cererea și va emite o hotărâre corespunzătoare în decurs de 5 zile, dar nu mai târziu
de ziua alegerilor. 10
Conform art. 38, alin. (3), se mai interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă a
campaniilor electorale sau a concurenţilor electorali de către:cetăţenii Republicii Moldova care nu au
împlinit vârsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărâre
definitivă a instanţei de judecată;persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute
în afara ţării;autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice
finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat;persoanele anonime sau în numele unor terţi ș.
a.
Deci, conform alin. (1), art. 36 din Codul Electoral, sumele astfel primite se confiscă prin hotărâre
a instanţei de judecată şi se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi
contravenţionale. Cu toate acestea, prevederile menționate nu pot fi interpretate şi aplicate în sensul
limitării finanţărilor alocate deschis şi transparent (alin. (2), art. 36 Cod Electoral).
Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale. Finanţarea directă şi/sau
indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor
electorali de către persoane fizice sau juridice se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
·

concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferând în el
mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii şi anunţă
Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul);

·

concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral”
informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar activităţi de campanie
sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;

·

plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate se stabileşte de către Comisia
Electorală Centrală;

9

Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 35.
Ion Guceac: Op. cit. p. 281.

10
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·

persoanele juridice pot vira mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer;

·

mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia
Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi
în alegerile locale;

·

mijloacele financiare transferate pe conturile cu menţiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite în
scopuri personale.11
Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri

materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere. Această prevedere nu se va
aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentând publicitate electorală sau politică, confecţionate din
mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concurentului electoral şi a căror
valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi convenţionale (100 lei).12
Formarea organelor electorale sau a unora dintre ele în procesul electoral este etapa principală
în constituirea bazelor organizațional-tehnologice ale alegerilor.
În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:
a) Comisia Electorală Centrală (este constituită din 9 membri: un membru este desemnat de către
Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sânt desemnaţi de către Parlament);
b) consiliile electorale de circumscripţie (se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin
7 şi de cel mult 11 persoane);
c) birourile electorale ale secţiilor de votare (se constituie de către consiliile electorale de
circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor, dintr-un număr impar de membri,
de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane.).13
De obicei, organele electorale sunt constituite din persoane cu funcții publice, care fac parte din
aparatul de stat. 14
Anume organele electorale reprezintă mecanismul organizatoric de excepție care asigură
reînnoirea periodică, pe cale democratică, a organelor de stat elective, autorităților administrației publice
locale, persoanelor cu atribuții publice desemnate în funcție prin intermediul alegerilor și care asigură
buna funcționare a operațiilor electorale. 15
Modul de reflectare a unei campanii electorale se stabilește de către Comisia Electorală
Centrală, prin intermediul unui regulament. Asemenea act este aprobat prin hotărârea Comsiei Electorale
Centrale pentru fiecare scrutin electoral în parte.

11

Extrase din Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 38, alin. (2).
Extrase din Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 38, alin. (4), (5) și (6).
13
Extrase din Codul Electoral al Republicii Moldova, art. 14, 16, 27 și 29.
14
Ion Guceac: Op. cit. pp. 264-265
15
Ion Guceac: Op. cit. p. 264
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Pe data de 21 decembrie 2018, prin hotărârea CEC nr. 1992, a fost aprobat Regulamentul privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019 în mijloacele de informare în masădin Republica Moldova.
Acest document este alcătuit din 5 părți: dispoziții generale, publicitatea electorală și timpii de
antetă, dezbateri electorale, difuzarea sondajelor de opinii cu tematică electorală și dispoziții finale.
Regulamentul consacră principiile fundamentale de reflectare a campaniei electorale de către
instituțiile audiovizualului: echitate, echilibru, imparțialitate promovarea libertății de exprimare și
pluralismului politic.
Radiodifuzorii reflectă campania electorală în conformitate cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, ale Codului electoral, ale Codului audiovizualului şi ale actelor internaţionale la
care Republica Moldova este parte.
Până la începerea campaniei electorale, radiodifuzorii au dreptul să reflecte și să informeze
publicul cu privire la:
·

activitatea partidelor și a altor organizații social-politice;

·

toate aspectele electorale, liber de orice amestec din partea autorităților publice, partidelor și a
altor organizații social-politice sau a altor entități;

·

desemnarea candidaților și înregistrarea concurenților electorali.
În termen de 5 zile de la începutul perioadei electorale, radiodifuzorii sunt obligați să dea

publicității și să informeze Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului cu
privire la condițiile în care oferă spațiu publicitar, inclusiv prețul per minut și alte servicii conexe.
În campania electorală, distribuitorii de servicii nu au dreptul:
·

să sisteze sau să întrerupă retransmisia serviciilor de programe ale radiodifuzorilor care reflectă
alegerile parlamentare și/sau referendumul;

·

să difuzeze dezbateri electorale, publicitate electorală sau alte programe electorale proprii;

·

să acorde concurenților electorali/participanților la referendum timpi de antenă gratuiți sau contra
plată;

·

să difuzeze titre mobile în programele de dezbateri electorale și talk-show-uri cu participarea
concurenților electorali/participanților la referendum, a reprezentanților concurenților
electorali/participanților la referendum.
Concurenții electorali beneficiază de un tratament egal și nediscriminatoriu la acordarea timpilor

de antenă sau a spațiului publicitar pentru publicitatea electorală, indiferent de forma de proprietate a
instituțiilor audiovizuale.
În campania electorală, radiodifuzorii naționali acordă concurenţilor electorali în circumscripția
națională gratuit câte 5 minute de emisie lateleviziune şi 10 minute la radio, în scopul expunerii
programelor electorale şi informăriialegătorilor.
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Publicitatea electorală nu poate fi inclusă în programele de ştiri, emisiuni sportive, emisiuni
pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă.
Răspunderea pentru conținutul materialelor electorale publicitare, difuzate saupublicate, o poartă
concurentul electoral/participantul la referendum.
Radiodifuzorii naţionali și publici sânt obligaţi, iar cei locali și regionali au dreptul să organizeze
dezbateri electorale. Dezbaterile electorale vor fi organizate exclusiv în perioada campaniei electorale.
La dezbaterile electorale participă candidaţii la alegeri sau reprezentanţii acestora. Tematica
dezbaterilor electorale se stabileşte de radiodifuzor şi se anunţă odată cu invitarea ladezbateri.
Pe parcursul dezbaterilor, invitaților li se asigură condiții egale pentru libera exprimare a
opiniilor. Totodată, în cadrul timpilor de antenă oferiţi pentru dezbateri, se interzice:
·

punerea în pericol a ordinii constituţionale, a integrității teritoriale, îndemnul la acte de violenţă
publică, atentarea la siguranţa persoanei şi a bunurilor materiale;

·

divulgarea secretelor protejate de lege;

·

incitarea la ură sau discriminare;

·

incitarea la război, ură intre persoane, interetnică sau separatism teritorial, acțiuni ce pun în
pericol ordinea de drept;

·

lezarea demnităţii sau reputaţiei altei persoane, ofensa publică;

·

utilizarea limbajului sexist;

·

exprimări verbale, scrise sau nonverbale care nu corespund normelor de conduită general
acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice.
Moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale sunt obligaţi:

-

să fie imparţiali;

-

să asigure echilibrul în luările de cuvânt, oferind fiecărui participant la discuţii posibilitatea de
a-și prezenta opiniile;

-

să formuleze întrebările clar, evitând abordarea tendenţioasă sau părtinitoare;

-

să asigure menţinerea dezbaterilor în aria temei propuse spre discuție;

-

să intervină, inclusiv prin închiderea microfonului, dacă invitaţii încalcă prevederile legislaţiei şi
ale prezentului regulament sau dacă nu se conformează solicitărilor moderatorului;

-

să nu aibă calitatea de candidați ori persoane de încredere la alegeri sau rude de gradul întâi și
doi ale candidaților. 16
Concluzii
Dreptul de a alege și de a fi ales este un drept fundamental, expres reglementat prin Constituția

Republicii Moldova:„Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin

16

Extrase din Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul
republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
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alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat”17
În regimurile reprezentative moderne prin sistemul de alegeri se formează diverse organe ale
puterii de stat: parlamentul, autoritățile administrației publice locale, se aleg șefi de stat, judecători.
Altfel zis, alegerile legitimează puterea. Prin alegeri, poporul își selectează reprezentanții săi, iar
prin mandatul încredințat, le transmit împuterniciri de realizare a suveranității, exercitând funcții cu
atribuții concrete.

18

Această normă constituțională întru totul corespunde principiului fundamental internațional,
prevăzut în Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice din 16.12.1966, în art. 25:
Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una din discriminările la care se referă
articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile:
a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi
liber aleşi;
b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi
cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor;
c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiunile publice din ţara sa. 19
Articolul 2, punctul 1 prevede următoarele: „Statele părţi la prezentul Pact se angajează să
respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor
drepturile recunoscute in prezentul Pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, religie, opinie
politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă
împrejurare”.20
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20
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Validarea – invalidarea alegerilor. Alegeri nule, alegeri repetate.
Busuioc Olga,
studentă, anul III, zi.
Facultatea de drept, USEM.
Doga Anatolie,
doctor în drept, conf. univ., USEM.
Rezumat:
Alegerea este o Procedură constituțională prin care cetățenii își exercită dreptul de vot pentru ași desemna reprezentanții la nivelul administrației locale sau naționale1, reprezintă desemnarea prin vot
direct sau prin votul electorilor a persoanelor destinate a ocupă o funcție politică. Așa cum, în jurul
nostru, există o mulțime de persoane de rea-credință, există o sumedenie de trucuri pentru a crea anumite
situații/fapte în favoarea sa. La fel se poate întîmpla și în cazul alegerilor (parlamentare sau locale), iar
dacă au fost depistate aceste „trucuri” alegerile devin nule, sau invalide.
Cuvinte cheie: Alegeri, vot, cetățenii, persoane, validarea, invalidarea, nule, organizarea, codul
electoral, comisia, raportul, Republica Moldova
Summary:
Election is a constitutional procedure whereby citizens exercise the right to vote to nominate
their representatives at the level of local or national government is the designation by direct vote or
electoral vote of persons intended to hold a political office. As there are a lot of people around us, there
are a lot of tricks to create certain situations / facts in his favor. The same can happen in the case of
parliamentary or local elections, and if these “tricks” were found, the elections become void or invalid.
Keywords: Elections, vote, citizens, persons, validation, invalidation, null, organization,
electoral code, commission, report, Republic of Moldova
Validarea-Invalidarea Alegerilor.
Alegerea este un concept aristocratic, deoarece vizează desemnarea “celui mai bun” (aristo).
Deși democrația poate (chiar ar trebui) să funcționeze fără alegeri, doar prin tragere la sorți sau decizia
unanimă sau majoritară a întregului popor, în general, alegerile sunt considerate a fi principiul de bază
al acestei forme de guvernământ. Acest mod de desemnare este folosit în numeroase organiizații pentru
a desemna persoanele responsabile: în consilii de administrație, localități, asociații, partide politice, cler,
(conclavul reunit pentru desemnarea Papei, capitulul care desemnează abatul), etc. Se recurge la alegeri
și în cadrul întreprinderilor pentru desemnarea reprezentanților personalului (alegeri profesionale).
Alegerile sunt niște acțiuni prin care cetățenii selecteazăși desemnează prin vot în conformitate cu
1

Sursa DEX, 19 (Lpl)
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procedurile legale persoanele care urmează săfacă parte din organele reprezentative atît centrale cît și
locale. În dreptul electoral sunt cunoscute diferite tipuri de alegeri:
·

Alegeri directe –alegătorul alege direct candidatul sau candidații la postul electiv;

·

Alegeri indirecte – alegătorul alege reprezentanți sau delegați care la rîndul său aleg candidații
propuși;

·

Alegeri generale – cînd se aleg reprezentanții pentru toate locurile din organismele
reprezentative;

·

Alegeri parțiale (suplimentare) – acele alegeri unde se completează o parte din locuri;

·

Alegeri naționale – se desfășoarăîn toata țara;

·

Alegeri ordinare – se desfășoarăîn termenele prevăzuteîn legătura cu expirarea mandatului;

·

Alegeri extraordinare – se desfășoarăîn cazul dizolvării anticipate a parlamentului;

·

Alegeri repetate – se desfășoarăîn cazurile în care alegerile deja efectuate se dovedesc nevalabile,
ele nu sunt recunoscute din cauza încălcării legislației sau neparticipării la alegeri a alegătorilor;
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·

Alegeri desfășurateîntr-un singur scrutin – acele alegeri cînd rezultatele sunt stabilite după o
unica votare, avînd un caracter definitiv;

·

Alegeri desfășurate în două sau mai multe scrutine – cînd rezultatele vor fi definitive după votul
dat de alegători după al doilea tur de scrutin.
Alegerile se declarăprin decretul Șefului statului, ziua alegerilor de obicei este o zi de odihnă,

duminica. În procesul de organizare și desfășurare sunt următoarele etape:
-

Fixarea alegerilor;

-

Formarea comisiilor electorale;

-

Întocmirea listelor electorale;

-

Formarea circumscripțiilor electorale;

-

Desemnarea șiînregistrarea candidaților;

-

Realizarea campaniei electorale și finanțarea măsurilor ei;

-

Organizarea votării;

-

Stabilirea rezultatelor alegerilor;

-

Înregistrarea deputaților sau a persoanelor desemnate șipublicarea alegerilor.
Conform Codului Electoral, în RM activează Comisia Electorală Centrală, care este organul

central, care activează permanent pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor. În afara de CEC se
constituie Consilii Electorale de Circumscripție și Birourile Electorale ale secțiilor de votare.
Circumscripția electorală este o unitate teritorialăîn care se desfășoară operațiunile de alegere a
candidațilorîn organele reprezentative. Conform Codului Electoral, CEC cel puțin cu 55 de zile înainte
de alegeri constituie circumscripții electorale care corespund unitarilor administrativ-teritoriale de
nivelul 2 (raioane).
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Agitația electorală sunt niște acțiuni de pregătire și difuzare a informației care au drept scop de
a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali. Legislația electorală
consacră egalitatea concurenților electorali în procesul de realizare a agitației electorale. Legislația
prevede și unele interdicții și restricții la agitația electorală, la finanțarea campaniei electorale. Codul
penal prevede și răspunderea penală pentru încălcarea regulilor de agitație electorală. 2
Potrivit raportului elaborat de Comisia juridică „ziua tăcerii” nu este reglementată unitar în
practica internațională și eliminarea acesteia nu va aduce atingere princiipiilor prevăzute în domeniul
electorală. Această poziție a fost susținută și de Asociația Promo-LEX. Totodată, raportul recomandă
reglementarea serviciilor de publicitate electorală, dezbaterilor electorale pe internet și rețelele de
socializare, precum și a unor prevederi clare pentru combaterea propagandei pe internet, în special
prevenirea și combaterea fluxului de știri false. În același timp, membrii comisiei au constatat că decizia
de anulare a alegerilor locale nu e prima din istoria Republicii Moldova, ci a avut cel puțin 32 de
precedente localitățile țării, în ultimii 19 ani, conform statisticii Comisiei Electorale Centrale. De
asemenea, analiza și datele recepționate de Comisia juridică, numiri și imunități au arătat că legislația în
vigoare este suficientă și corespunde tuturor standardelor internaționale pentru desfășurarea unor alegeri
libere, corecte și democratice. La întocmirea raportului, Comisia juridică, numiri și imunități a
recepționat informații din partea Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Justiției, Curții Supreme de
Justiție, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Asociației Promo-Lex, Centrului de
Resurse pentru Drepturile Omului și Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.
În Republica Moldova a avut loc, recent, invalidarea alegerilor locale a primarului din Chișinău.
Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Centru a invalidat rezultatele alegerilor locale care s-au
desfăşurat în Capitală în data de trei iunie 2018. Hotărârea a fost pronunţată, după mai bine de două ore
de deliberări. Liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a contestat decizia la
Curtea de Apel, iar ulterior, împreună cu susţinătorii săi a organizat un protest în faţa primăriei Capitalei.
Nemulţumit de hotărârea instanţei este şi fostul candidat al PSRM la fotoliul de primar, Ion
Ceban. Acesta afirma că decizia din 3 iunie 2018, l-ar favoriza pe Năstase şi intenţionează să o conteste
şi el la Curtea de Apel.
“Instanţa de judecată hotărăşte: Nu se confirmă legalitatea alegerilor locale noi ale primarului
general al municipiul Chişinău din 20 mai 2018, 3 iunie 2018”, a spus judecătoarea Rodica Berdilo.
Preşedintele PPDA, Andrei Năstase, a fost prezent la şedinţa de judecată şi a calificat decizia
drept una arbitrară. El crede că judecătoarea ar fi încălcat legea.
“Ceea ce a făcut ieri judecătoarea Rodica Berdilo este o crimă. Am crezut că se va emite o
hotărâre motivată, redactată, pe care să o putem contesta imediat în acestă dimineaţă. O contestăm cu un

2

Drept Constitutional Rusu Victor, Note de curs p.104
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apel iniţial preliminar, ca mai apoi să putem să o contestăm atunci când o vom avea redactată şi
motivată”, a afirmat liderul PPDA, Andrei Năstase.
De la Bucuresti, presedintele USR, Dan Barna, a avut si el o reactie privind invalidarea alegerilor
pentru Primaria Chisinau, considerand ca aceasta arata “ce se poate intampla atunci cand coruptia este
regula unui stat”.
“Invalidarea votului pentru investirea lui Andrei Nastase la primaria Chisinaului arata ce se poate
intampla atunci cand coruptia este regula unui stat. Decizia judecatoriei Chisinau demonstreaza ca
interesele oligarhilor nu tin cont de procesele democratice si pot fura votul cetatenilor.
Ce sa intamplat la Chisinau arata cat de apriga este lupta pentru democratie si justitie corecta atat
in Romania, cat si in Republica Moldova. Important este, insa, sa asteptam motivarea completa a
instantei si sa avem incredere in decizia Curtii de Apel de la Chisinau care va rezolva contestatia anuntata
de primarul ales al capitalei moldovene. Presedintele PMP Eugen Tomac a afirmat, miercuri, ca
Republica Moldova este un stat romanesc “capturat” in afara UE, unde se aplica principiul lui Stalin,
indiferent cine voteaza, rezultatul e anulat.
“De ce au fost invalidate alegerile de la Chisinau? Un stat romanesc capturat in afara UE. Asta
este R. Moldova astazi. In Romania, desi PSD face tot ce isi doreste pentru a controla in totalitate
institutiile statului, calcand in picioare democratia, inca se mai mimeaza, totusi, un dialog cu
Departamentul de Stat, Comisia de la Venetia sau alte institutii europene. La Chisinau insa se aplica
principiul lui Stalin fara a mai mima nimic. Nu conteaza cine voteaza, conteaza cine numara voturile,
iar cum rezultatul ii este potrivnic, le invalideaza”, a declarat Eugen Tomac, noul presedinte ales al PMP.
Pro și contra invalidării alegerilor.
Curtea Surem de Justiție a anulat alegerile locale din Chișinău astfel aruncînd orașul în
instabilitate. În urma mai multor opinii a cetățenilor din Chișinău, sa concluzionat că invalidarea
alegerilor locale au avut drep efect „sădirea” neîncrederii în sufletele cetățenilor asupra organelor de
stat. Într-un stat democrat, rolul cetațeanului este foarte important, deoarece el trebuie să contribuie la
dezvoltarea acesteia, iar societatea trebuie să-i ofere în schimb dreptul la exprimare și dreptul de a avea
acces la informație. Însă ce se întîmplă atunci cînd doliantele, alegerile, voturile cetățenilor sunt declarate
invalide? ce se întîmplă atunci cînd in urmă mai multor proteste statul nu întreprinde nimic pentu
cetățenii săi? Eu consider că aici e adevărată problema a unui stat, aici îți e sfisiata inima in bucăți și
neîncrederea ia locul speranței. „Este o bătaie de Joc față de popor, nu mai avem nicio speranță” „Justiția
la noi în Moldova nu există, nu există lege, nu există nimic” „Doar nedreptati si faradelegi in tara asta,
la un moment obosim intr-u tot” “Votul nostru - nu-i moftul vostru” acestea fiind argumentele unor
cetateni. „Decizia nu a fost luată de instanţa de judecată, ci de oligarh. Anularea scrutinului ne arată încă
o dată că statul este acaparat de o persoană şi că la Chişinău justiţia azi e folosită pentru a regla dispute
politice. Moldova e un stat capturat de un oligarh care nu doreşte ca afacerile sale şi ale clanului său din
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Chişinău să fie puse în pericol odată cu venirea la Primărie a lui Andrei Năstase” a declarat Cristian Dan
Preda.
Alegeri nule. Alegeri repetate.
În conformitate cu art.148 din Codul electoral, „alegerile sînt declarate nule dacă în cadrul
operaţiilor electorale au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi
atribuirea mandatelor. Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nule se adoptă de către Comisia
Electorală Centrală în baza hotărîrilor instanţelor de judecată respective”.
Astfel, conform dispozițiilor citate și avînd ca bază hotărîrea judecătorească irevocabilă privind
invalidarea alegerilor, Comisia urmează să declare nulitatea alegerilor în cauză.
În același timp, menționăm că instanța a anulat scrutinul în întregime, atît turul I cît și turul II. În
vederea executării corespunzătoare a hotărîrii judecătorești irevocabile, urmează a fi corelate între ele
normele de drept ce decurg din nulitatea alegerilor.
În conformitate cu art.149 alin. (1) din Codul electoral, „dacă în anumite circumscripţii sau secţii
de votare alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală dispune efectuarea, în
termen de 2 săptămîni, a votării repetate pe baza aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi candidaturi şi cu
participarea aceloraşi consilii şi birouri electorale”.
Potrivit art.149 alin. (2) din Codul electoral, „concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale
prevederilor Codului electoral sînt excluşi din buletinele de vot, în baza unei hotărîri judecătoreşti
definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc”.
Conform alin. (3) din același articol, „votarea repetată se efectuează în strictă conformitate cu
prevederile capitolelor 9 [Votarea] şi 10 [Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor] şi se
consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat la votare”.
Deci, legiuitorul a stabilit în general că, după infirmarea alegerilor de către instanță, Comisia
declară aceste alegeri nule și organizează alegeri repetate, excluzînd din buletinul de vot candidații
vinovați și înlocuind funcționarii electorali în funcție de vinovăția lor, votarea fiind valabilă fără a fi
necesară atingerea pragului de participare la alegeri.
Potrivit art.150 alin. (1) lit.c) din Codul electoral, „alegeri noi au loc dacă şi după votarea repetată
nu a fost ales consiliul şi/sau primarul”.
Astfel, în particular, dacă se efectuează votarea repetată, se stabilește numai o fază a alegerilor,
adică numai votarea repetată.
Totodată, conform art.145 alin. (2) din Codul electoral, „în cazul în care nici un candidat nu
întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va
proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul
tur de scrutin”.
Astfel, în cazul în care se organizează votarea repetată a primului tur și nici un candidat nu
întrunește mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, urmează a fi efectuat turul II,
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ceea ce este contrar prevederilor art.150 alin. (1) lit.c) din Codul electoral, care nu oferă posibilitatea
suplimentară de identificare a cîștigătorului prin vot. La rîndul său, identificarea persoanei care a cîștigat
după criteriul celui mare număr de voturi este contrară prevederilor art.145 alin. (2) din Codul electoral,
care stabilește necesitatea obținerii a mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate.
Prin urmare, respectivele reglementări incerte și contradictorii prejudiciază principiul
previzibilității raporturilor juridice, fapt pentru care organizarea votării repetate a turului I în baza
reglementărilor actuale distorsionează conceptul uniform al normelor electorale ce țin de alegerea
primarilor.
Mai mult, în aceste condiții, reluarea votării repetate la situația zero, adică pînă la data
desfășurării primului tur de scrutin (20 mai 2018), este contrară inclusiv principiului stabilității
raporturilor juridice, or calitatea de concurent electoral a candidaților care nu au trecut în turul doi de
scrutin s-a consumat odată cu stabilirea datei turului doi prin hotărîrea Comisiei nr.1662 din 23 mai
2018.
Astfel, unica soluție care permite respectarea prevederilor legale existente, fără a fi prejudiciată
de eventuale fapte juridice (număr de voturi obținute) este dispunerea efectuării alegerilor noi, ceea ce
ar fi în concordanță cu caracterul corect, normativ previzibil și legal al alegerilor, - criterii indispensabile
pentru aprecierea conformității standardelor naționale și celor internaționale.
Totodată, în conformitate cu art.150 alin. (2) din Codul electoral, „dacă vacanţa funcţiei de
primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de
primar nu se organizează”. Alegerile ordinare pentru funcția de primar al municpiului Chișinău au avut
loc pe 14 iunie 2015 (turul I) și 28 iunie (turul II), respectiv luînd în considerare faptul că ziua alegerilor
locale noi nu poate fi stabilită cu mai puțin de 60 de zile înainte de ziua alegerilor, se atestă
imposibilitatea desfășurării acestora. Mai mult, potrivit art.150 alin. (4) din Codul electoral, alegerile
noi pot avea loc de cel mult 2 ori pe an, primăvara sau toamna.
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Rezumat:
Statul de drept este de neconceput fără respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale
omului, supremația legii şi un sistem democratic, care poate fi asigurat, în primul rînd, prin desfăşurarea
alegerilor în corespundere cu anumite standarde şi principii democratice.
Unul din drepturile şi libertățile fundamentale ale omului este dreptul de a alege şi de a fi ales,
care asigură persoanei dreptul de a lua parte la guvernarea țării sale. În regimurile democratice, sistemul
politic şi societatea civilă trebue să fie integrate prin intermediul a trei instituții, şi anume: democrația
reprezentativă, votul universal şi partidele politice.
Cuvinte cheie: Statul de drept, libertatea, alegerile, contenciosul electoral, contenciosul
administrativ, drept, suveranitatea, votul, comisia electorală.
Summary:
The rule of law is inconceivable without respect for human rights and fundamental freedoms, the
rule of law and a democratic system, which can be assured, first of all, by holding elections in line with
certain democratic standards and principles.
One of the fundamental rights and freedoms of man is the right to choose and to be elected, which
entitles the person to take part in the rule of his country. In democratic regimes, the political system and
civil society need to be integrated through three institutions, namely: representative democracy,
universal suffrage and political parties.
Keywords: State of law, freedom, elections, electoral litigation, administrative litigation, law,
sovereignty, vote, electoral commission.
Potrivit art. 2 alin. (1) din Constituție, suveranitatea națională aparține poporului Republicii
Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele 14 stabilite de
Constituție, iar potrivit art. 38 din Legea Supremă voința poporului constituie baza puterii de stat. 1
Această voință se exprimă prin alegeri libere, care se desfășoară periodic prin sufragiu universal,
egal, secret şi liber exprimat.

1

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994.
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Dreptul de a alege şi de a fi ales, mecanismul juridic de organizare şi de desfăşurare a alegerilor,
precum şi de apărare a drepturilor electorale ale cetățenilor sînt reglementate de Constituție, acte
internaționale, Codul electoral, Legea cu privire la partide şi alte organizații social-politice, Legea cu
privire la administrația publică locală, Legea contenciosului administrativ şi alte acte legislative.
Constituția a creat condiții nu numai pentru dezvoltarea mecanismului național de asigurare a drepturilor
şi libertăților electorale, dar a reglementat şi dreptul de a aplica standardele şi principiile democratice
internaționale în domeniul electoral. Astfel, art. 4 din Constituție stipulează: (1). „Dispozițiile
constituționale privind drepturile şi libertățile omului se interpretează şi se aplică în concordanță cu
Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care Republica Moldova
este parte. (2). Dacă există neconcordanțe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile interne, prioritate au reglementările
internaționale”. De asemenea, art. 8 din Constituție stipulează că Republica Moldova se obligă să
respecte Carta Organizației Națiunilor Unite şi tratatele la care este parte.
Alegerile, ca cea mai înaltă formă a democrației, prevăd, în primul rînd, participarea binevolă a
cetățenilor cu drept de vot la acțiunile întreprinse de conurenții electorali – cetățenilor, partidelor,
organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale și ale altor organe de stat abilitate
cu întocmirea listelor electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților, efectuarea agitației electorale,
votarea și constatarea rezultatelor votării, precum și alte acțiuni electorale întreprinse în conformitate cu
legislația în vigoare.
CEC - Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, a participat astăzi la
prezentarea studiului „Practica contenciosului electoral în cadrul ultimelor două scrutine din Republica
Moldova”, elaborat de către Asociația obștească „Promo-LEX”. Analiza conține o cercetare a practicii
contenciosului electoral, atît la etapa examinării prealabile contestațiilor, cît și la etapa litigioasă a
acesteia în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum și a scrutinului din 14 iunie
2015.2
Alina Russu a menționat că experiența soluţionării contestațiilor electorale în cadrul ultimelor
două scrutine, cel parlamentar din 2014 și local din 2015, demonstrează că fenomenul este destul de
intens, iar discuţiile şi seminarele la acest subiect devin tot mai actuale în contextul electoral al
Republicii Moldova.
De asemenea, președintele CEC a subliniat importanța examinării litigiilor în perioada electorală
deoarece de promptitudinea şi corectitudinea realizării acesteia, de către instituţiile competente depinde,
în mare parte, modul de apreciere a caracterului democratic şi liber al alegerilor. „Într-un stat democratic,
protejarea și promovarea drepturilor cetațenilor reprezintă o caracteristică fundamentală, ce rezultă din
însăși esența democrației. În acest proces complex şi limitat în timp, cum este procesul electoral, este
indispensabil ca statul, pe de o parte, să asigure dreptul persoanei de a contesta anumite fapte care îi
2

Hotărîrea CEC nr. 3328 din 28 aprilie 2015
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lezează dreptul de a alege sau de a fi ales, iar pe de altă parte, să garanteze soluționarea litigiilor electorale
prompt şi efectiv”, a mai adăugat Alina Russu. 3
Studiul a fost realizat de către Asociația obștească „Promo-LEX”, în baza unui acord de
parteneriat cu CEC, semnat la 15 februarie curent, prin care a fost stabilit un cadru general de colaborare
în vederea realizării studiului cu privire la practica aplicării contenciosului electoral în Republica
Moldova.
O altă concluzie se referă la necesitatea instruirii suplimentare a judecătorilor, în domeniul
aplicării legislației electorale, înainte de începerea perioadei electorale și cât și pe parcursul acesteia.
Nu în ultimul rând autorii constată un număr scăzut de contestații depuse de către concurenții
electorali. În acest sens, concurenții electorali sunt încurajați să utilizeze mai des căile legale de
soluționare a litigiilor care apar și să dezvolte abilități în vederea prezentării calitative a cauzelor în
instanță. “Contenciosul electoral este un instrument juridic de luptă politică utilizat prea puțin de către
concurenții electorali. Sperăm că situația se va schimba la următoarele alegeri, iar concurenții vor deveni
mai activi în sesizarea încălcărilor și nu doar la nivel declarativ” susține Ion Manole, Directorul
executive Promo-LEX. 4
Alina Russu, Președinta Comisiei Electorale Centrale a menționat că rezultatele studiului
constituie un real suport pentru activitatea subiecților interesați, în preajma demarării scrutinului pentru
alegerea Președintelui din 30 octombrie 2016: “Activitatea de examinare a litigiilor sau a conflictelor
electorale, în perioada electorală, este una foarte importantă deoarece de promptitudinea și
corectitudinea realizării acesteia, de către instituțiile competente, depinde în mare parte și modul de
apreciere a caracterului democratic și liber a alegerilor”.
„Acest studiu, care este unul minuțios va contribui la eliminarea lacunelor din activitatea
instanțelor judecătorești în procesele de examinare a litigiilor electorale” consideră Nicolae Clima,
inspector-judecător principal în cadrul Consiliului Superior la Magistraturii.
Sorin Mereacre, Director Fundației Est-Europene a subliniat faptul că eforturile depuse de
societatea civilă, dar și de partenerii străini în vederea îmbunătățirii proceselor electorale în Republica
Moldova, au rezultate pozitive. Iar acest lucru poate fi observat prin compararea rapoartelor de
motorizare a alegerilor din ultimii 10 ani.
Compartimentul Contencios Administrativ, Relaţia cu Autorităţile
Locale si Procesul Electoral:
a) formulează acţiuni pentru sesizarea instanţelor de contencios administrativ si susţin in faţa
acestora acţiunile formulate şi, după caz, propune exercitarea căilor de atac;

3
4

Alina RUSSU, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale.
https://promolex.md/2483-practica-contenciosului-electoral-in-republica-moldova-studiu-promo-lex/?lang=ro
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b) ţine evidenţa cauzelor aflate în curs de soluţionare cât şi a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în
litigiile în care instituţia este/a fost parte, asigurând şi păstrarea acestora;
c) săptămânal, prezintă informări prefectului cu privire la stadiul litigiilor de fond funciar aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti, precum şi a celor aflate pe rolul instanţelor de contencios
administrativ;
d) asigură consiliere de specialitate în ce priveşte elaborarea propunerilor de acte normative din
sfera de competenta a autoritarilor administraţiei publice locale;
e) efectuează, in condiţiile legii, verificările si întocmeşte documentaţia necesara cu privire la
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a consiliului judeţean;
f) elaborează şi fundamentează proiectele de ordin privind numirea comisiei care organizează
referendumul local în caz de dizolvare a unui consiliu local sau a consiliului judeţean;
g) elaborează proiectul ordinului prefectului privind numerotarea circumscripţiilor electorale sau,
după caz, a secţiilor de votare din judeţ;
h) întocmeşte şi transmite Preşedintelui lista cuprinzând juriştii,alţii decât judecătorii şi procurorii,
care nu fac parte din nici un partid politic, dintre care urmează să fie desemnaţi preşedinţii
circumscripţiilor electorale şi ai secţiilor de votare precum şi locţiitorii acestora;
i) întocmeşte la propunerea primarilor şi transmite Preşedintelui Tribunalului lista cu alte persoane
decât jurişti, care se bucura de prestigiu in fata locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaraţiei
pe propria răspundere, din nici un partid politic si care au cel puţin studii medii dintre care
urmează să fie desemnaţi preşedinţi şi locţiitori la secţiile de votare;
j) întocmeşte şi transmite spre avizare Autorităţii Electorale Permanente, lista întocmită de prefect
cu persoane propuse pentru funcţiile de preşedinte al biroului electoral sau al secţiei de votare;
k) întocmeşte in vederea punerii la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor
electorale, la solicitarea acestora, lista cuprinzând datele de contact, ale preşedinţilor/locţiitorilor
birourilor electorale de circumscripţie si ,după caz, ale preşedinţilor/locţiitorilor secţiilor de
votare, precum şi programul de activitate al acestora;
l) întocmeşte evidenta imobilelor, numerele de telefon şi adresele sediilor unde îşi desfăşoară
activitatea birourile electorale de circumscripţie,respectiv birourile secţiilor de votare, in vederea
aducerii la cunoştinţa publica;
m) elaborează proiectele de ordine ale prefectului prin care se stabileşte numărul membrilor consiliul
judeţean precum şi numărul membrilor fiecărui consiliu local;
n) întocmeşte graficul de convocare a consilierilor judeţeni şi a consilierilor locali în vederea
participării la şedinţa de constituire si elaborează proiectul de ordin al prefectului in acest sens;
o) elaborează şi fundamentează proiectele de ordin ale prefectului în caz de vacantare a funcţiei de
primar;
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p) ţine evidenţa aleşilor locali; 5 6
Comisia Electorală Centrală a obținut statutul permanent de autoritate electorală superioară la 21
noiembrie 1997, odată cu adoptarea Codului electoral, care a unificat procedurile electorale şi a înglobat
actele normative din domeniu. În cei 20 de ani de activitate, Comisia Electorală Centrală a desfășurat 15
alegeri și referendumuri la nivel național și peste 100 alegeri și referendumuri la nivel local. Organizarea
alegerilor este un proces complex ce solicită mobilizarea majorității autorităților statului. Pentru fiecare
eveniment electoral de nivel național, se constituie într-o perioadă scurtă de timp în medie 2000 de
organe electorale, în care activează temporar aproximativ 22.000 de funcționari. În perioada electorală,
Comisia administrează un buget important, organizează acțiuni de informare și educație civică,
pregătește și distribuie echipamente și materiale electorale. Organele electorale înregistrează concurenții
electorali, reprezentanții și persoanele de încredere ale acestora și acreditează observatorii, oferindu-le
asistența necesară pentru desfășurarea activității. Mai mult, Comisia Electorală Centrală este
responsabilă de instruirea funcționarilor electorali și altor subiecți implicați în procesul electoral. Pentru
aceasta, în anul 2011 a fost creat Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral - unicul de acest
fel în regiune, care a instruit peste 40.000 de persoane. 7
Comisia Electorală Centrală continuă să fie o instituție independentă, transparentă și
profesionistă, poziționîndu-se ca o organizație de referință în regiune, dar și la nivel internațional.
Realizările frumoase ale instituției se datorează, în primul rînd, echipei de funcționari, care manifestă un
interes sporit pentru perfecționare profesională și devotament cauzei pentru care s-au angajat cu
desăvîrșire, dar și datorită asistenței partenerilor de dezvoltare, Uniunea Europeană, Consiliul Europei,
PNUD Moldova, IFES Moldova și USAID Moldova. Pentru mine este o onoare să fac parte dintr-o
asemenea echipă, care contribuie esenţial la reuşita activităţii instituţiei, în condiţiile unei ambianţe
respectuoase de colegialitate şi susţinere reciprocă. Acestea sînt progresele, dar avem încă mult de făcut
pentru a oferi cetățenilor acces cît mai simplu la procesul de vot și totodată încredere că acesta este
corect, iar concurenții electorali să aibă un mediu de egalitate în competiția pentru putere.
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Rezumat:
Prezentul articol examinează generalități privind exercitarea dreptului de vot și infracțiunea
prevăzută la articolul 182 al Codului Penal, anume falsificarea rezultatelor votării. Se abordează aspecte
privind votarea, caracterul constituțional al acestui drept electoral, procedura de exercitare a dreptului de vot.
Cercetarea indică printre altele, unele metode de fraudare a alegerilor și modalități de falsificare. Studiul
abordează aspecte comparative cu legislația altor state cu referire la pedeapsa penală pentru astfel de
infracțiuni, precum și expune propuneri de lege ferenda.
Cuvinte cheie: Falsificare, votare, drept electoral, buletin de vot, infracțiune, lege ferenda,
caracterul constituțional, în ansamblu, rezultatele votării.
Summary:
This article examines the right to vote and some aspects of the offense stated at article 182 of the
Criminal Code, falsification of the voting results. The study addresses certain issues concerning the
voting process, the constitutional character of this electoral right, the procedure for the exercise of the
right to vote. The research emphasizes some methods of elections frauds and falsification of results. The
study addresses comparative aspects with the legislation of other states on criminal penalties for such
crimes, as well as exposes lege ferenda proposals.
Keywords: Falsification, voting, electoral law, ballot, offence, lege ferenda, the constitutional
character, as a whole, the results of the vote.

Introducere. Dreptul electoral este dreptul constituțional al cetățeanului de a alege, de a fi ales
și de a-și exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului și ale societății
în ansamblu și/sau probleme locale de interes deosebit.
Uneori, inspirația pentru anumite fenomene, au rădăcini cu totul neașteptate. Așadar, originea
generică a citatului „Nu contează cine votează, contează cine numără voturile”, se atribuie cel mai des
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în mod eronat altuia decât sursa care, de fapt, a fost unul dintre conducătorii statului Francez, leagăn al
libertății, fraternității și egalității, Napoleon al III-lea. Această paralelă arată că, fenomenul cu denumirea
generică de fraudare a alegerilor cunoaște o evoluție istorică și este comună tuturor statelor, indiferent
de forma de guvernământ, valorile și principiile pe care se bazează.
Fapta prevăzută la art. 182 Cod penal, s-a regăsit încă în redacția Codului Penal adoptat în 2003.
În prezent, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 216 din 16.09.2010 cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative, aceasta a păstrat același sediu.
Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 182 din CP al RM este constituit din
relațiile sociale cu privire la realizarea dreptului de vot și a dreptului de a fi ales. Obiectul material îl
poate reprezenta procesul-verbal al organului electoral privind totalizarea rezultatelor votării.
Care este conținutul falsificării rezultatelor votării? Modalitățile normative de la alin. (1) art. 182
Cod penal sunt: votarea de către o persoană fără a avea acest drept; fie de două sau mai multe ori; fie
prin introducerea în urna a mai multor buletine de vot decât are dreptul; fie prin utilizarea unui act de
identitate fals sau a unui buletin de vot fals; sau cea de falsificare prin orice mijloace a rezultatelor
votării, prevăzută la alin. (2) al aceleași norme.
Această infracțiune aduce atingere liberului exercițiu al drepturilor politice. Aceste drepturi și
libertăți sunt prevăzute nu numai de legislația specială, dar sunt garantate prin norme de blanchetă la
Codul penal înscrise în legile respective. În acest sens, aducem drept exemplu art. 70 al Codului
Electoral. Drepturile electorale, ca și alte drepturi principale sunt consfințite în Constituția Republicii
Moldova, fiind un drept fundamental cetățeanului. Articolul 38 al Constituției R.M. consfințește Dreptul
de vot și dreptul de a fi ales.
Din economia art. 55-60 din Codul electoral se relevă că, votarea se efectuează în ziua alegerilor
între orele 07.00 și 21.00. Biroul electoral al secției de votare aduce la cunoștință publică timpul și locul
votării cel mai târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor. Votarea se efectuează în localuri special
amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret și cu
urne de vot.1 Votarea este procedura de exercitare a dreptului de vot.
Prevederile art. 11 și 13 ale Codului Electoral stabilesc restricțiile și condițiile pentru exercitarea
dreptului de vot, astfel încât inter alia, votarea fără a avea acest drept are loc atunci când votantul nu
este cetățean al Republicii Moldova; nu a împlinit vârsta de 18 ani în ziua alegerilor; este recunoscut
incapabil prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.
În conformitate cu art. 4 din Codul electoral, în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul
la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală. Votul se exercită la locul de domiciliu, care se
atestă prin buletinul de identitate. De asemenea, potrivit alin. (3) art. 58 Cod electoral, votarea se poate
efectua de asemenea cu buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii

1

Codul Electoral nr. 1381 din 21.11.1997, în MO nr. 81, cu modificările și completările: Legea nr. 302 din
30.11.2018, MO nr. 462-467
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Moldova, domiciliul titularului; pașaportul pentru intrare – ieșire din țară, livretul de marinar, în cazul
alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumului republican, în secțiile de votare constituite peste
hotarele Republicii Moldova; legitimația de serviciu pentru militarii în termen, sau livretul eliberat de
Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). În cadrul unui
scrutin, alegătorul votează pentru un singur concurent electoral, iar în cadrul unui referendum, el se
pronunță asupra unei singure opțiuni.
Preliminar punctăm că, în ipoteza folosirii unui act de identitate fals în cazul votării, infracțiunile
prevăzute la art. 361 și art. 182 Cod penal concurează, răspunderea penală fiind atrasă doar în
conformitate cu art. 182 Cod penal.
În cazul cetățenilor R. Moldova aflați peste hotare, votul se exercită la secția de votare din statul
în care se află cetățeanul, cu întocmirea unei declarații sub propria răspundere prin care cetățeanul își
asumă răspunderea de a nu vota de 2 sau mai multe ori și, respectiv, este prevenit de răspundere penală
potrivit alin. (4) art. 58 Cod electoral.
Pentru a evita votul multiplu, Comisia Electorală Centrală a pus în aplicare registrul electronic
unde, înainte de a-şi exercita dreptul de vot și a fi înregistrat în liste, cetățeanul R. Moldova este
înregistrat electronic ca votat. Votarea se efectuează în condițiile art. 58 din Codul electoral care, prevede
printre altele că, fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul
electoral al secției de votare înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la
prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în
dreptul numelui și i se aplică ștampila cu mențiunea care confirmă votarea în ziua respectivă în fișa de
însoțire a buletinului de identitate sau în actul în baza căruia votează.
După cum e stipulat supra, fiecare alegător are dreptul la un singur buletin de vot și, respectiv,
respectiv doar un buletin de vot urmează să fie introdus în urna de vot. Procedura de completare a
buletinului de vot este prevăzută de art. 54 din Codul electoral, care stabilește că buletinul de vot se
completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să
completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepția
membrilor biroului secției de votare, reprezentanților concurenților electorali și a persoanelor autorizate
să asiste la operațiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al
secției de votare.
Alin. (3) art. 59 al Codului electoral interzice scoaterea din localul secției de votare a buletinului
eliberat pentru vot. Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral. Dacă alegătorul
a completat greșit buletinul de vot, la cererea sa, biroul electoral al secției de votare anulează acest
buletin și îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menționat în
procesul-verbal cu privire la votare și în lista electorală. Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de
vot cu ștampila „Votat”.
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Referitor la votarea prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals, după
cum rezultă din cele expuse mai sus, atât actul de identitate, cât și buletinul de vot sunt acte oficiale de
strictă evidență care acordă drepturi și sunt protejate cu semne de protecție. Documentele respective
includ inclusiv actele indicate la alin. (3) art. 58 Cod electoral, iar fraudarea, printre altele, poate avea
loc prin falsificarea de către subiecți ai oricăror documente, cu neglijarea intenționată a procedurilor
indicate la alin. (1) și (2) art. 63; alin. (1), (3) și (4) art. 64, 65-67 Cod electoral.
Metode de fraudare a alegerilor. Există diferite metode prin care se pot manifesta acțiunile de
falsificare a rezultatelor votării.2 Aceste modalități pot consta în: înscrierea cu bună-știința în listele
electorale, a persoanelor care în conformitate cu legislația în vigoare, nu au drept de vot sau a unor
persoane fictive, ori înscrierea unei persoane în mai multe liste electorale; distrugerea buletinelor de vot
valabile, pentru ca acestea să fie declarate nevalabile (se face cu aplicarea ștampilei cu inscripția „votat”
în mai multe locuri, sau înscrierii suplimentare în buletin de vot, sau prin deformarea acestora sau
mâzgălirea acestora, astfel încât să nu fie clară opțiunea alegătorului3); includerea buletinelor de vot,
care nu au fost eliberate alegătorilor, în rândul buletinelor de vot din urnele de vot (în acest caz se
falsifică lista electorală, prin semnarea în locul alegătorului respectiv, că acestuia i s-a eliberat buletinul
de vot, aici se are în vedere atât lista electorală, cât și lista electorală suplimentară (n.a.)); anularea
votului - aplicarea frauduloasă, pe ascuns a unei ștampile în plus pe buletinul de vot de unul sau mai
mulți membri ai biroului electoral, în momentul numărării voturilor; suflete moarte - fraudarea se
realizează prin introducerea în urnă a unor buletine de vot gata ștampilate, în numele unor persoane
decedate a căror semnătură este apoi falsificată pe lista de alegători; votarea în baza actului de identitate
valabil al altei persoane; numărarea incorectă, cu bună-știință, a numărului de voturi exprimate de către
un concurent electoral sau altul; semnarea de către membrii organului electoral a procesului-verbal de
totalizare a rezultatelor votării, înainte ca aceste rezultate să fie stabilite; perfectarea incorectă, cu bunăștiință, (care nu corespunde rezultatelor reale ale votării) a procesului-verbal despre totalizarea
rezultatelor votării; introducerea neîntemeiată a modificărilor în procesul-verbal de totalizare a
rezultatelor votării, după perfectarea acestuia, altele.
Activități conexe fraudării, sau în cumul cu aceasta pot fi variate, printre care: votarea de către
o persoană de multe ori, în grup de persoane transportate de la un sector la altul, cu votarea repetată;
primirea buletinului de vot fără prezentarea buletinului de identitate; coruperea alegătorilor;
obstrucționarea activității observatorilor (împiedicarea intrării acestora în secția de votare, fie scoaterea
acestora din secția de votare sub pretexte false; refuzul de accepta reclamații de încălcare, interzicerea
filmării sau fotografierii); agitația electorală în interiorul secției de votare.
Aspecte comparative. Falsificarea rezultatelor voturilor în conformitate cu legea penală rusă este
o infracțiune împotriva drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor. Cea mai severă pedeapsă

2
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https://cec.md/ro/stop-fals-la-presupusele-metode-de-fraudare-ale-al-2781_88192.html, accesat, februarie 2019
Brânză S., Ș.a., Drept penal. Partea specială, Ed. a II-a, Chișinău: Cartier Juridic, 2005, p. 193-194
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pentru falsificarea rezultatelor votării, art. 142, 1421 din Codul penal al Federației Ruse se pedepsește
cu închisoarea pentru o perioadă de la un an la patru ani. În comparație cu legislația națională, unde sunt
prevăzute 2 variante-tip de infracțiune, una specială ce reiese din votarea individuală a persoanei și a
doua generală ce influențează rezultatele alegerii, Codul Penal Federației Ruse stabilește o componență
simplă.
O pedeapsa mai aspră se aplică în Germania. Legislația stabilește o pedeapsă de până la 5 ani de
închisoare. Menționăm că, în legislația penală națională nu se regăsește o normă care prevede o pedeapsă
pentru violarea secretului alegerilor. Spre deosebire de R.M., legislația penală germană, la art. 107,
prevede o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare pentru persoanele care încalcă o clauză menită să
asigure secretul votului cu scopul de a afla pentru cine a votat un anumit alegător. Totodată, legislația
penală germană prevede o pedeapsă de până la 10 de ani de închisoare pentru persoanele care,
beneficiind de dependența profesională sau economică a unor alegători, îi constrânge să voteze într-un
anumit fel sau să nu se prezinte la urnele de vot. Pe lângă faptul că este prevăzută (ca și în alte state)
pedeapsa penală pentru cumpărarea voturilor, legislația penală germană prevede sancțiuni și pentru
cetățenii care își vând votul, cu închisoare de până la 5 ani.4
Există cazuri de condamnare a persoanelor pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 182
Cod penal. Astfel, prin sentința judecătoriei mun. Bălți, în dosarul nr.1-967/2016, inculpatului i-a fost
stabilită pedeapsă definitivă în formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) luni, cu suspendarea
executării acestei pe un termen de un an5. În dosarul nr. 1-7/2017, prin sentința judecătoriei Anenii-Noi
cu sediul în mun. Bender, în baza art. 42,182 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, inculpatului i-a
fost stabilită pedeapsă sub formă de 100 ore muncă neremunerată în folosul comunității, fiind condamnat
și pentru infracțiunea prevăzută la art. 208 Cod penal, pentru instigarea minorilor la săvârșirea
infracțiunilor, săvârșite de un părinte, care a atins vârsta de 18 ani6. Un alt caz relevant este dosarul 1357/16, în cadrul căruia, deși a fost recunoscută culpabilă pentru votarea frauduloasă, prin sentința
judecătoriei Râșcani procesul penal a fost încetat în legătură cu Legea nr. 210 din data de 29 iulie 2016
privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova,7.
În fine, relevăm cazul de învinuire a doi cetățeni, în dosarul nr.1-141/2017, în procedura judecătoriei
Edineț cu sediul Briceni, de învinuire a lui PL și BM, fiind recunoscuți vinovați în comiterea infracțiunii
prevăzută de art. 182 alin. (2) Cod penal al RM, fiind stabilite pedepse sub formă de amendă în mărime
de 25 000 lei, respectiv lui BM, stabilindu-i-se o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 24 500
lei8.
4

Mocanu I., Analiza comparată a legislației R.M. și a altor țări în organizarea campaniilor electorale, în:
Alegerile și dreptul electoral în Republica Moldova, Chișinău: Princeps, 2015, p. 65-67
5
Sentința judecătoriei mun. Bălți, dosarul penal nr.1-967/2016, 2016
6
Sentința judecătoriei Anenii-Noi cu sediul în mun. Bender, dosarul penal nr. 1-7/2017, 2017
7
Sentința judecătoriei Râșcani, dosarul penal nr. 1- 357/16, 2016
8
Sentința judecătoriei Edineț cu sediul Briceni, dosarul penal nr.1-141/2017, 2017
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Concluzii și recomandări. Principalele metode de combatere a fraudei electorale sunt, în special,
prezența observatorilor și respectarea legii. Considerăm că, prezența observatorilor și a atmosferei create
de membrii comisiei electorale în secția de votare, drept principali factori împotriva fraudelor.
Fraudarea considerabilă poate cauza ca și efect declararea nulității scrutinului conform art. 102,
126, 182, 210 Cod electoral.
Observatorii sunt un factor cheie în combaterea încălcărilor.
O metodă de combaterea a falsificării este instalarea camerelor de supraveghere în secțiile de
vot, cu excepția cabinelor de vot, pentru să fie păstrat secretul votului și a datelor personale.
Este deosebit de important ca în toată țară să existe conexiune la Internet neîntreruptă, secțiile de
votare să fie asigurate cu energie electrică, canale de comunicare securizate, fără posibilitatea
intervenției.
Un rol aparte servește elaborarea mecanismelor de prevenție a fraudei electorale, documentelor
de politici conforme practicilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor.
De lege ferenda, propunem amendarea alin. (3) art. 67 Cod electoral prin înlocuirea sintagmei „6
luni” cu sintagma „5 ani”; precum și abilitarea unui cerc mai larg de subiecți cu dreptul de a constata
fraudele în domeniu.
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Аннотация:
Любая избирательная кампания должна поддерживать и продвигать интересы народа,
интересы большинства. Общество же считается демократическим ровно до тех пор, пока вся
политическая и социальная жизнь находится в руках этого самого большинства. Данное
общество является «избирателем», а его менталитет представляет из себя целую систему
формальных и неформальных норм, стереотипов сознания, поведения и общения, образа мыслей
и самосознания, а также способ восприятия окружающей действительности. Что из себя
представляет менталитет избирателей в Республике Молдова мы сегодня и разберём.
Ключевые слова: Менталитет, избиратели, демократическое общество, нормативная
система, выборы, социальные слои, механизмы, «эффект бедности».
Summary:
Any election campaign should support and promote the interests of the people, the interests of
the majority. A society is considered democratic exactly as long as the whole political and social life is
in the hands of this very majority. This society is a „voter”, and its mentality is a whole system of formal
and informal norms, stereotypes of consciousness, behavior and communication, a way of thinking and
self-consciousness, as well as a way of perceiving the surrounding reality. What is the mentality of voters
in the Republic of Moldova, we will analyze today.
Keywords: Mentality, voters, democratic society, regulatory system, elections, social strata,
mechanisms, „the effect of poverty”.

Менталитет избирателей.
Общество остается обществом, пока в нем действует нормативная система, посредством
которой организуется социальная жизнь членов общества. Эта система включает в себя ценности,
нормы и правила, соотнесенные с критериями принадлежности тех или иных индивидов как к
обществу в целом, так и к отдельным его стратам. Проявления этой нормативной системы
выражаются в менталитете членов сообщества. Под менталитетом обычно понимается
совокупность формальных и неформальных норм, стереотипов сознания, поведения и общения,
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образа мыслей и самосознания индивида, отражающих систему ценностей, традиций и привычек,
иных особенностей, присущих в целом той или иной социально-демографической группе
населения

или

жителям

данной

местности.

По сути дела, менталитет - это регулярно воспроизводимый и внутренне непротиворечивый
способ восприятия окружающей действительности, сложившийся у той или иной части
населения и принимаемый этой частью населения как истинный, правильный. Одно и то же
событие может вызывать совершенно разные реакции. В политических и социальных действиях,
рассчитанных на реакцию массы людей, учет этого фактора становится совершенно
необходимым.
«Если бы выборы могли изменить что-нибудь, их запретили бы» так гласит анархистский
лозунг, с которым можно сравнить предшествующие выборы в нашей стране. Не согласятся с
этим только политики, ведь в нашей стране все происходит «честно» без фальши и обманов,
без подкупа и ярой агитацией, без фальсификаций. И конечно же наши выборы не подразумевают
под собой легкий заработок денег, для избирателей.
В нашей стране есть три основных типа избирателей: молодежь, националисты и
консерваторы.
Каждый из этих типов так же делится на несколько подтипов, но разбирать мы их так
плотно не будем, ведь все они идеальны и интересны по-своему.
Молодежь- это группа людей соглашающиеся голосовать за тех, кто предложит больше в
момент выборов. Малый процент этих людей будет голосовать за идеи и их выполнения, и
большая часть станет голосовать за тех, на кого они работали в предвыборной компании или их
друзья. Больше всего радует то что эти люди голосуют, не зная за что, но с энтузиазмом говорят,
что после выборов смогут спокойно путешествовать или уехать работать в другие страны, по
сути бросая свою страну на произвол судьбы собственным выбором. Ведь сейчас им никто не
запрещает уезжать, так почему после выборов что-то изменится? А не почему. Не изменится.
Избиратель так и останется в этой стране продолжая ругать правительство за его действия и за
его запреты. Но ведь он сам по сути выбрал такое будущие. Есть еще один подтип у молодежи.
Я называю его «ЗачемМнеИдти» или «МойГолосНеРешает». Правильно, и не зачем, ведь так
удобно и так ничего не делать для своей страны, что просто прийти в ближайший пункт
голосования – это уже слишком. Интересно, а зачем тогда ты ходил в школу, ведь своими
знаниями ты все равно не решишь глобальные проблемы. Зачем тогда пить воду и кушать еду,
если все равно потом опять проголодаешься.
Молодежь это не самое большое кол-во избирателей, но и не самое малое. Ну да ладно,
это все равно всего лишь его выбор своего будущего и будущего своего ребенка.
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Что мы все трогаем молодежь? Ведь есть еще два типа. Их можно было бы объединить,
но тогда вы не увидите ту тонкую грань, которая их отличает друг от друга. Поэтому мы
неторопливо подходим к самому интересному типу по моему мнению.
Националисты считают, что правы во всем, причем это касается не только
выборов. Начните хоть немного отталкиваться от их мнения в любой сфере, и получите плевок
в лицо из оскорблений и ненависти ко всему что вы любите. Даже националисты не любят
националистов.

Мне

всегда

интересно

наблюдать

как

русский

молдаван

и

румынский молдаван спорят о том, как делилась наша страна, какой на самом деле наш язык, и
где жить лучше всего. При всем абсурде ситуации, эти люди приводят аргументы, наиболее не
связанные с нашей страной, такие как например «А вот в России лучше потому что…» или «În
Europa este mai bine pentru că...». вы спросите «а при чем тут это?», а я не знаю при чем, это эти
люди так обсуждают. И не ясно про что они вообще говорят. Эти люди кричат на волонтеров
разных партий, опрокидывают их столы и даже дерутся с несогласными. На время выборов,
выходя в центр, у меня появляется ощущение, что я попадаю на поле битвы крестоносцев
против мусульман. Все время какие-то крики и кулаки летят в разные стороны. И вот на такое
должны смотреть их дети, а затем вести себя так же? Тут уже речь идет не о выборе каждого, а о
том какой пример они подают своим детям. «Смотри сынок, из-за своего самомнения и
политического взгляда, я сейчас отправлю этого мужчину в нокаут, а ту бабушку в больницу с
инсультом, а когда ты подрастешь, то мы это будем делать вместе.». Вот что у них в голове. Эти
с виду приличные люди за мгновение превращаются в диких зверей, готовых порвать глотку ради
собственного удовлетворения, и чем противнее и грязнее, тем «правильнее» и «культурнее». Я
уверен, что у всех есть такие примеры и в принципе, еще подробнее объяснять не нужно. Любовь
к своей родине — это хорошо и все мы ее любим. Тогда зачем превращать ее в поле битвы братьев
и сестер?
Консерваторы бывают двух типов. Те, кто всегда голосуют за одну и ту же мало известную
партию уже на протяжении сорока лет и те, кто не голосовал, не голосуют, и начинать не
собираются. В их понимании скорее всего лежит концепция неприкосновенности. Одни
говорят: «ну я же сходил, за кого-то проголосовал», а других и просить не надо раз их все и так
устраивает, что творится в стране. Это люди, которые чаще всего живут в деревнях и не хотят,
чтобы им надоедали назойливые политики. Они хотят спокойной жизни, чтобы все оставалось
как есть и не нужно ничего менять, точнее меняйте, но где-то там, у себя в столице.
Другим фактором, который следует учитывать, являются отношения между различными
социальными слоями, например, противостояние между бедными и богатыми. Эта тема наиболее
актуальна в нашей стране, так как такового «среднего класса» у нас не существует. В таком
противостоянии есть много психологических нюансов и у бедных, и у богатых. Интересно
обратить внимание на один феномен: бедные считают (по их ощущению), что богатых людей
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много, т. е. больше, чем есть на самом деле. Богатые же уверены, что сегодня «только ленивый
не зарабатывает», считают бедных неудачниками, лентяями, носителями закостенелых
пережитков уравнительной иждивенческой коммунистической психологии. Вся этак картина
ярко отпечатывается и в выборах. Срабатывает механизм, который называется «аффект
бедности». Суть его состоит в том, что у людей неизбежно происходит сравнение собственного
положения с доходами и уровнем жизни других или собственным прошлым материальным
благополучием, которое ныне утеряно. По данным социологов, свыше 40% населения считают
свой доход и уровень жизни неоправданно и несправедливо более низким, чем у других. Таким
образом, большая часть людей приобретает комплекс социальной ущемленности. Они начинают
чувствовать и вести себя как бедные, часто даже независимо от роста абсолютной величины их
дохода. Причем бедные не могут и не хотят адекватно оценивать и сравнивать суммы затрат
своего труда и личностных ресурсов с трудом богатых, ставя этот показатель в зависимость лишь
от уровня доходов. В конце концов, количественный состав страт таких «уцененных» людей
растет, у них начинает формироваться своя психология и субкультура. Это приводит к еще
большему противостоянию, конфликтам между бедными и богатыми, что и находит свое
выражение в голосовании.
Что немаловажно, изучение особенностей менталитета достаточно сложная и трудоемкая
задача, этот этап в проведении исследований совершенно необходим. Ведь, по сути дела, здесь
происходит перевод идей и замыслов организаторов кампании на язык, понятный избирателю.
Именно здесь таятся те резервы, которые возможно противопоставить прессингу
«больших денег» в проведении избирательных кампаний, реализация которых требует, прежде
всего, скрупулезной работы по обучению политических организаторов и лидеров именно в
провинции.
В итоге я хочу рассказать о самом мизерном проценте людей, которые относятся к типу
анализаторов. Это те люди, которые тщательно подбирают партию, за которую будут голосовать,
которым не все равно на будущее своей страны, им не все равно, когда все изменится, они хотят
перемен здесь и сейчас. Они не ждут, что ты будешь согласен с их мнением, им плевать на
национальные разделения, они выбирают ту партию, которой будут довольны от начала и до
конца. Не будь молодежью, националистом или консерватором. В следующий раз будь
анализатором.
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Аннотация:
Одной из важнейших проблем почти любого современного демократического общества
является нежелание граждан участвовать в политической и социальной жизни, особо остро
данная проблема замечена у нас в Республике Молдова. Особую озабоченность вызывают
тенденции к пассивной позиции среди молодежи, проявления крайних форм недоверия, не
желание участвовать в политической жизни государства. Одна из форм проявления этих
тенденций является нежелание участвовать в избирательном процессе. Этот вопрос особо
актуален на сегодняшний момент среди молодёжи от 18 до 25 лет.
Ключевые слова:
Психология, молодёжь, выборы, избирательный процесс, развитие, политическое
направление, агитации, кандидаты, лозунги, ответственность, современный, самореализация.
Summary:
One of the most important problems of modern Russian society is the reluctance of citizens to
participate in political and social life. Of particular concern are the tendencies towards a passive position
among young people, manifestations of extreme forms of legal nihilism, and no desire to integrate into
modern society. One of the forms of manifestation of these trends is not a desire to participate in the
election process.
Keywords:
Psychology, youth, elections, electoral process, development, political direction, campaigning,
candidates, slogans, responsibility, modern, self-realization.
Психология молодежи во время выборов
Под понятием молодежи подразумеваются люди от 16 до 25 лет. В Молдове на данный
момент 1,5 млн молодежи. Это достаточно большой процент населения, исходя из общей
численности людей. Большинство молодежи проживают в селах и получают образование в
местных гимназиях. Для последующего обучения в лицеях, колледжах или университетах они
мигрируют в города. Молодежь, проживающая и получившая образование в городах, поступают
в государственные или частные университеты. 11% молодежи мигрируют в другие страны для
получения высшего образования или для работы. Для выбора дальнейшей деятельности влияют
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много факторов: развитие образования в государстве, рабочие места, возможности, предпочтения
и т.д. Самое тяжелое для представителя молодежи является сама проблема выбора.
В этом возрасте человек еще не готов делать осознанный выбор направления своего
дальнейшего развития - слишком много ошибок совершает или вообще отказывается от какихлибо действий и шагов. Сознательный выбор - удел зрелых людей. Выбрать направление
развития - значит, осознать и самого себя (свои возможности, ограничения), и свои цели, и
социальную ситуацию, в которой предстоит развиваться. Все это - деятельность непростая,
требующая определенного уровня личностной зрелости и развития мышления. Сам процесс
выбора для современной молодежи - это своего рода стресс, так как не у всех есть четкое
понимания будущих целей и способов их реализации. В момент выбора на представителя
молодежи давит социум. У социума свои уже сформированные принципы, от которых
должен отталкиваться молодой человек и социум начинает давить и требовать определения в
выборе. Главные представители социума для молодого человека являются семья, друзья, учителя
и т.д. У каждого из этих представителей существует свое мнение на счет какого-либо выбора и
молодой человек находится в диссонансе и испытывает психологический стресс. Этот
психологический стресс и нежелание делать чёткий выбор переносится и на участие молодёжи в
политической жизни страны. Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя политической
жизни течь в русле, диктуемом другими возрастными группами. Что само по себе плохо, так как
современные тенденции не воспринимаются поколениями прошлых эпох, в силу своей новизны.
Очень маленькое количество из людей, недавно достигших возраста, дающего активное
избирательное право, используют его. Таким образом политическое направление государства
выбирается более взрослыми возрастными группами, которые находятся в меньшинстве.
В этом году в Республике Молдова прошли парламентские выборы, в ходе
которых граждане республики выбирали партии, которые войдут в парламент. В выборах
приняло участие половина граждан Молдовы, в частности молдаване, проживающие за границей.
Безусловно статистика говорит о высоком уровне абсентеизма, который заключается в
нежелании избирателей принимать участие в голосовании на выборах. Главной социальнопсихологической причиной абсентеизма среди молодёжи является неверие в то, что данные
выборы или конкретно их голоса имеют общественную или личную значимость. Абсентеизм
является важным индикатором общественного настроения и уровня доверия к политической
системе. В нем находят выражение политическая апатия, психологическая трудность выбора и
отсутствие всякого интереса к политической жизни страны одних граждан и своеобразный
протест других.
Во время предвыборных компаний этого года партии активно информировали граждан о
своих концептах. В предвыборных компаниях также могут принимать общественные
организации. Существуют общественные организации, созданные для молодежи. Молодежные
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общественные организации создаются под поддержкой одной из партий. Молодые люди активно
принимают участие в деятельности организации: участвуют в собраниях, ходят на митинги,
печатают статьи и т.д. Во время предвыборной компании, главы общественных организации
предлагают молодежи подрабатывать: разносить газеты, раздавать флаера и т.д. Студенты и
школьники с радостью соглашаются, если они в данной организации. Участники этой
организации предлагают своим друзьям данную подработку, далее идет активная агитация
молодых людей голосовать за эту партию, если им исполнилось 18, рассказывать друзьям и
родителям о концепциях партии и т.д. Следует отметить, что агитацией занимаются не только
общественные организации, но и СМИ. Идет активная политизация телевидения: всевозможные
рекламы на телеканалах с представителями партий, программы с разборами политических
концептов, предлагаемые партиями, дебаты кандидатов, призыв к голосованию и т.д. В
интернете также, рекламы кандидатов, постоянные агитационные лозунги и т.д. Устраиваются
собрания, митинги, все таблоиды заняты лицами кандидат и их лозунгами. Таким образом в
молодежной среде можно наблюдать две основные противоположные тенденции. С одной
стороны, некоторые из молодых людей стремятся активно участвовать в политической жизни
страны, в выборах и предвыборных кампаниях, с другой – полнейшая апатия второй части
молодежи в отношении всех политических процессов, а в особенности- выборов. Это все
оказывает психологическое давление на избирателей, давление в плане выбора. Кандидаты как
бы говорят нам о большой ответственности возложенной на плечи граждан. Особенно это
давление сказывается на молодых избирателей нашей страны, у которых нет точной позиции по
поводу исходов выборов. Давление со стороны общественных организации, СМИ, интернет
порталов, школ, университетов, друзей, семьи и т.д. Все это губительно сказывается на
психологическом здоровье молодых людей. Молодой человек находится в своем роде в центре
хаоса, так как он на этапе развития, как личности, у него еще не сформировались собственные
принципы, позиции, мнения на этот счет. Он вынужден слушать мнение социума и поддаваться
его влиянию, так как молодой человек очень внушаем и зависим от социума. Он еще не
существует, как отдельная личность с мнением по поводу своей собственной будущей судьбы,
уже не говоря о будущем направлении и развитии своей странны.

Молодежь социально

пассивная. Ее не интересуют глобальные социальные процессы и проблемы. Но в своем кругу
- креативная, активная, создающая сообщества и умеющая вкладываться в эти сообщества. Она
не склонна к социальному протесту, ей интереснее создавать свой собственный мир и в
нем самореализовываться. Из-за этого появилась такая проблема, как проблема вовлечения
молодежи к участию в политических процессах. Это достаточно острый вопрос, который
обсуждается. Молодые люди даже не знают политического устройства своей страны и даже знать
не хотят. Они не видят смысла голосовать, так как их это не интересует. А ведь они являются
будущем нашей страны, участие в общественно-политической жизни страны, активность,
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продвинут нашу страну вперед. Одним из возможных способов повышения политической
сознательности молодёжи может стать создание постоянно действующих совещательных и
консультативных органов, которые будут находиться при избирательных центрах. В их
компетенцию может быть включено взаимодействие с избирательными комиссиями по
повышению правовой культуры молодежи. Они могли бы осуществлять анализ электоральной
активности молодежи, принимать участие в осуществлении общественного контроля за
соблюдением прав и законных интересов молодых избирателей. Так же достаточно действенным
способом в вовлечении молодёжи в политическую жизнь страны было бы введение
политического воспитания в школах и других образовательных заведениях, но к сожалению этот
метод остаётся достаточно проблематичным в нашем государстве. Республика Молдова на
сегодняшний момент находится в переломном моменте, когда важно сделать рывок, но социум
ещё не готов к нему.
Я, как представитель современной молодежи, могу сказать, что большинство моих
сверстников интересуются политической жизнью страны. Им не безразличен исход выборов.
Они принимают участие в обсуждении политики, высказывают своё мнение по некоторым
вопросом. Мы сформировали мнение и позицию не нашу собственную, а сформулировали её,
исходя из того, что мы услышали в нашем кругу общения. Мы не столь активно интересуемся
политикой и не следим за новостями. Так что к позиции выбора мы пришли, не анализируя
политическое развитие нашей страны, а благодаря тому, что мы слышим и тому, что нам
навязали. В школах существуют уроки гражданского воспитания, по моему мнению, очень
полезны и необходимы в школьной программе образования. Так как нас учат основам устройства
государства, законам, нашим правам и обязанностям. И одно из наших обязанностей -это
принимать участие в голосовании. Это ведь совсем не сложно уделить время и выполнить свой
гражданский долг. И ведь справедливо утверждение, если не стать гражданином, значит, вечно
остаться рабом, а не быть хозяином своей судьбы.
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Rezumat:
Lucrarea vine să ofere o sinteză succintă a evoluţiilor electorale din 2009, evidenţiind problemele
care au generat conflicte şi au condus la destabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova. Autorii
efectuează şi o analiză a legislaţiei electorale şi a celei cu privire la partidele politice şi mass-media,
identificînd lacunele şi deficienţele în aplicarea acesteia. De asemenea, sînt elucidate consecinţele
politice, economice şi sociale ale alegerilor parlamentare din anul 2009. Studiul oferă şi anumite
recomandări în măsură să contribuie la înlăturarea deficienţelor generatoare de confuzii şi conflicte.
Cuvinte cheie: Comisia Electorală Centrală, conflict, alegerile parlamentare, cetățenii, campanii,
sistemul electoral mixt.
Summary:
The paper comes to provide a succinct synthesis of the electoral evolutions in 2009, highlighting
the problems that have generated conflicts and led to the destabilization of the political situation in the
Republic of Moldova. The authors also carry out an analysis of electoral legislation and that on political
parties and the media, identifying gaps and deficiencies in its application. The political, economic and
social consequences of the 2009 parliamentary elections are also elucidated. The study also provides
some recommendations to help address the confusional and conflicting deficiencies.
Keywords: Central Electoral Commission, conflict, parliamentary elections, citizens, campaigns,
mixed electoral system.
La momentul dat, Moldova se află într-o situație nefavorabilă pentru cetățenii săi. Acest lucru
este cunoscut, analizat și discutat, însă nu toți realizează dinamica acestui conflict.
Ceea ce se întâmplă în politica Moldovei este cunoscut nu doar de cetățenii acestei țări, dar și de
Uniunea Europeană și SUA, care deseori trimite reprezentanți pentru a urmări situația actuală. Chiar și
în cadrul alegerilor parlamentare au fost numeroase fețe publice, dar este un element important care
deseori nu este luat în considerație, aici merge vorba despre situația socială, și cum aceasta influențează
mersul alegerilor, fapt care duce la un dezastru social-politic, sigur că în favoarea celor care beneficiază
de acest sistem.
În primul rând vom atinge tema noului sistem de vot — sistemul mixt. „Este o combinație hibridă
a celor doua forme clasice de sistem electoral: cel majoritar uninominal și cel proporțional pe liste de
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partid. Sistemul, este limpede, favorizează partidele mari, sau pe cele locale, în detrimentul partidelor
mici și al candidaților independenți. Un efect previzibil al sistemului mixt este că el duce aproape
inevitabil la eliminarea partidelor mici si la restrângerea numărului formațiunilor care intră în
parlament.1 În cazul Moldovei, pe deasupra, chiar eliminând teama că sistemul mixt e costisitor si ca
favorizează partidele si politicienii cu bani, e limpede că în același timp sistemul riscă să penalizeze atât
alegătorii, cât și candidații, din stânga Nistrului, care nu au la dispoziție decât listele de partid si nu au
posibilitatea de a vota pentru candidați uninominali.”
Pe lângă faptul că el a fost creat evident cu scopul de a ține la putere cele mai mari partide; nu a
fost creat nici un efort practic de a informa populația medie despre cum acesta funcționează.
Au fost diferite reportaje în care canalele publice sau independente au interogat persoanele din
diferite raioane despre intențiile lor generale în privința alegerilor de pe 24 februarie 2019. În jur de 40%
nu aveau idee ce fel de alegeri aveau loc, iar din cei întrebați, doar vreo câteva au putut să răspundă clar
ce fel de alegeri erau și cu ce sistem de vot se vota, de asemenea și cum el funcționa.2
În al doilea rând trebuie să adresăm situația monopolizării țării, propagandei și asupririi
poporului. Partidul Democrat, a cărui sediu în ultimul an s-a lărgit, pare acum mai mult a o fortăreață,
Partidul Socialiștilor din Moldova, care este literalmente un cal troian în politica țării noastre, și Partidul
„Șor”, liderul căruia a fost direct implicat în furtul secolului — dețin cea mai mare putere politică la
moment. Ei monopolizează, cu efortul comun, aproape fiecare instituție publică din Moldova.
Jocul pe care ei îl duc, nu este pe placul nimănui.
La fel, sunt destule evidențe că aceste partide manipulează și folosesc propagandă pentru a crea
o instabilitate în opinia publicului.
Câteva exemple: pe rețelele de socializare sunt create foarte multe pagini și conturi false care
activ participă în discuții politice cu scop de a dezinforma și de a-și bate joc de concurenții săi. Aceasta
nu este o presupunere, fiindcă câteva zile înaintea alegerilor, compania Facebook a făcut o investigare
și a blocat mii de conturi și pagini de pe site-ul lor care au fost acuzate în activității suspicioase cu motiv
politic. Majoritatea acestor conturi/pagini false au fost atribuite Partidului Democrat. De asemenea în
unele companii au fost cazuri unde figurile autoritare necesitau dovadă (în formă de fotografie) că
lucrătorii acestei companii au votat anume pe acest candidat specific și nu pe alt cineva.
Un alt caz, despre care s-ar putea scris un articol aparte este situația lui Veaceslav Platon, fostul
membru al parlamentului, care în 2017 a fost închis pe 18 ani. Lui Veaceslav i-au propus să dea mărturie
falsă împotriva membrilor PAS/ACUM —Maia Sandu și Andrei Năstase în schimb pe libertate. Acesta
nu este unicul caz.3

1

Codul electoral al Republicii Moldova Nr. 1381 din 21.11.1997
Cârnaţ Teodor, Drept Constituţional, ed. a II-a (revăzută şi adăugită). Comitetul Helsinki pentru Drepturile
Omului din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova. Catedra Drept Constituţional şi Drept
Administrativ, „PrintCaro” S.R.L., Chişinău, 2010.
3
Apud Arseni Alexandru, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Chişinău, 1997.
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Să concluzionăm: oamenii sunt dezinformați, iar acei care sunt informați nu au destule resurse
pentru a face un impact benefic asupra restul populației. O parte din populație lucrează asupra faptului
ca să împiedice oamenii medii de a avea o imagine clară asupra situației politice actuale, iar sistemul de
vot mixt introdus relativ nu demult are ca scop de a ține minoritățile politice mai departe de a prelua
puterea în stat.
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova alegerile parlamentare se vor desfășura în baza
sistemului electoral mixt (paralel), în care deputații sunt aleși concomitent în cadrul unei
singure circumscripții naționale și în 51 de circumscripții uninominale. În circumscripția națională se
aleg 50 de deputați pe liste de partid în baza votului reprezentării proporționale, iar în circumscripțiile
uninominale – 51 de deputați din rândul candidaților independenți sau a celor desemnați de formațiuni
politice, în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare circumscripție. Alte noutăți majore ale
scrutinului parlamentar din 2019 sunt: permisiunea de a efectua agitație electorală în ziua votării și în
ajunul acesteia; introducerea certificatului de integritate în lista documentelor obligatorii pentru
înregistrarea candidaților; desfășurarea concomitentă cu alegerile parlamentare și a unui referendum
național consultativ.
Toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor,
au dreptul de a alege și de a fi aleși în cadrul scrutinului parlamentar. 46 de partide și organizații socialpolitice vor putea concura în alegeri, atât în circumscripția națională, în baza listelor de candidați, cât și
în fiecare circumscripție uninominală, unde vor desemna câte un candidat. Pentru a accede în Parlament,
partidele trebuie să depășească pragul electoral de 6% din totalul de voturi, iar blocurile electorale – 8%.
În circumscripțiile uninominale sunt declarați învingători candidații care vor obține cel mai mare număr
de voturi în ziua alegerilor, fiind excluse turul doi de scrutin și pragul de validare a alegerilor. Rezultatele
alegerilor urmează a fi confirmate sau infirmate de către Curtea Constituțională, a cărei componență a
fost parțial schimbată după începerea pe 10 decembrie 2018 a perioadei electorale.
Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 se desfășoară într-un context politic tensionat,
marcat de relații antagoniste dintre putere și o parte a opoziției politice, o încredere scăzută a cetățenilor
în instituțiile statului, o continuă degradare a standardelor democratice și ca urmare, o răcire a relațiilor
cu partenerii de dezvoltare, în special Uniunea Europeană. Invalidarea în iunie 2018 a alegerilor locale
din municipiul Chișinău pe motive neconcludente, suprimarea independenței sistemului judiciar, dar și
neregulile admise la constituirea circumscripțiilor uninominale au generat un înalt grad de neîncredere
în rândul opoziției și a populației cu privire la corectitudinea alegerilor parlamentare ce urmează să aibă
loc.
Actualul context preelectoral a fost marcat substanțial și de consecințele devalizării sistemului
bancar din 2014 și a crizei social-economice și politice care au urmat. Frauda bancară din 2014 a
exacerbat disensiunile existente dintre fostele componente ale alianței de guvernare și a generat o stare
de instabilitate politică, care s-a încheiat în ianuarie 2016 cu preluarea guvernării de către Partidul
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Democrat din Moldova(PDM). Eforturile guvernării PDM de redresare a situației social-economice au
fost însoțite de un proces continuu de consolidare a puterii politice la nivel central și local și de subminare
a instituțiilor statului intereselor politice. Stagnarea principalelor reforme și derapajele anti-democratice
care s-au produs în perioada 2016-2018 au determinat UE să sisteze în 2017 finanțarea reformelor din
sectorul justiției, iar în 2018 să înghețe acordarea asistenței macrofinanciare.
În circumstanțele menționate, revenirea la normalitate, pe plan intern și extern, este condiționată
de organizarea și desfășurarea unor alegeri parlamentare libere și corecte, potrivit cu criteriile,
standardele și bunele practici electorale internaționale, la care autoritățile moldovene au subscris.
Criteriile respective prevăd, în linii mari, crearea condițiilor și oportunităților egale pentru concurenții
electorali în campania electorală, monitorizarea liberă a tuturor procedurilor electorale. În acest sens,
rămân nesoluționate problemele libertății presei și a finanțării partidelor și campaniilor electorale, deși
ambele sunt conștientizate de către autorități. Dovadă în acest sens este Foaia de parcurs privind agenda
de reforme prioritare din 2016 – document politic agreat la nivel de Guvern și Parlament pentru
redemararea proceselor de reformare a unor sectoare-cheie pentru buna funcționare a statului. Printre
prioritățile Foii de parcurs s-au regăsit asigurarea libertății mass-media și a unei finanțări transparente a
partidelor politice. Cu toate acestea, la doi ani după ce autoritățile au raportat în mod triumfalist
îndeplinirea cu succes a acestui document, organizațiile de media din Republica Moldova constată
tendințe de regres și perpetuarea vechilor probleme: concentrarea mass-media sau concurența neloială,
implicarea factorului politic în activitatea autorității de reglementare a audiovizualului, acapararea de
către politicieni a mass-media importante și influente, impunerea, de facto, a agendei politice pentru un
număr mare de mass-media, utilizarea presei în scopuri politice etc. Similar, domeniul finanțării
partidelor și a campaniilor electorale a rămas la fel de problematic, în ultimul timp luând amploare
metode noi de fentare a legislației în domeniu, prin intermediul fundațiilor de caritate. Astfel, factorii
menționați lasă loc pentru îngrijorări serioase în privința unui proces electoral liber și corect.4
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este profund îngrijorată de situația politică din
țară și face apel către deputați să nu utilizeze modificările la sistemul electoral în calitate de monedă de
schimb în cadrul târgurilor politice. Modificarea recentă a sistemului electoral, realizată în timp record
și fără consultarea actorilor interesați, cu toate discuțiile ulterioare din Parlament la acest subiect, este
urmată acum de o nouă inițiativă în domeniul electoral. Autorii inițiativei, un grup de deputați comuniști
au înregistrat la Secretariatul Parlamentului un proiect de lege care, pe lângă abrogarea legii privind
sistemul electoral mixt, propune, totodată, și modificarea pragurilor electorale – de la 4% în prezent la
7% pentru partidele politice, de la 7% la 9% pentru blocurile electorale formate din două partide și de la
9% la 11% pentru blocurile electorale din trei și mai multe partide politice.5

4
5
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Adoptarea unui atare proiect de lege va limita drastic drepturile electorale ale alegătorilor, dar și
ale concurenților electorali. Astfel, modificarea pragurilor electorale ar putea conduce la o eventuală
excludere din viața politică a mai multor partide politice pentru care cetățenii și-au dat votul. În acest
sens, Comisia de la Veneția recomanda încă în 2008 Republicii Moldova să coboare pragul electoral
pentru partide politice de la 6% la 4% pentru a nu admite pierderea voturilor în procesul de redistribuire.
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte constată cu regret că, starea de instabilitate din
Parlamentul Republicii Moldova și incapacitatea de a forma o majoritate stabilă, precum și promovarea
intereselor înguste de partid ale unor actori politici, periclitează interesele naționale ale Republicii
Moldova, destabilizează viața social-politică și ne îndepărtează de vectorul European. Din aceste
considerente Coaliția solicită partidelor politice reprezentate în Parlament să identifice soluții
constructive, de durată pentru înlăturarea conflictelor politice cu care se confruntă și să nu pună în pericol
instituțiile și procesele democratice din Republica Moldova.6
În acest context, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte recomandă în mod repetat
Parlamentului să-și concentreze eforturile de o manieră constructivă asupra adoptării Legii privind
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale ca măsură de eradicare a problemelor multiple
care persistă în cadrul proceselor electorale și în viața partidelor politice în ansamblu. Eradicarea acestor
probleme, prin instituirea unui sistem de asigurare a transparenței finanțării partidelor politice, va lărgi
baza de susținători ai partidelor și va contribui la promovarea acelor partide politice care se vor dedica
exclusiv interesului general al cetățenilor și a țării.
Dacă e să analizăm campaniile electorale care s-au desfăşurat în ultimii ani în Republica Moldova
prin prisma acestor prevederi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, vom constata că sistemul
electoral din ţara noastră, cu regret, nu corespunde standardelor internaţionale. Deşi în Constituţia RM
(art.38) şi în Codul electoral (art.2) sunt stipulate normele respective cu referire la votul universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, totuşi, în realitate, în special în ceea ce priveşte totalizarea rezultatelor
votării, tradiţional sunt comise unele şi aceleaşi fraude electorale: numărarea greşită a voturilor,
înregistrarea inexactă a rezultatelor votării, centralizarea incorectă a acestor rezultate ş.a. Cauzele acestor
fraude, în opinia noastră, sunt dintre cele mai diferite, având uneori consecinţe grave. Una dintre aceste
consecinţe constă în faptul că, până în prezent, în Republica Moldova nu este conştientizată deplin
importanţa juridică a unui sistem de principii ale dreptului electoral bine pus la punct şi necesitatea
aplicării lui stricte; nu există claritate în ceea ce priveşte distingerea noţiunilor „normă” şi „principiu”
de pe drept electoral; nu se cunoaşte şi nu se respectă riguros relaţia şi ierarhia lor în practica alegerilor
şi în teoria dreptului electoral; nu s-a stabilit o clasificare unanim acceptată a principiilor dreptului
electoral; principiile existente nu se referă la sistemul întreg de organizare, desfăşurare, totalizare şi

6

https://promolex.md/5519-coalitia-civica-pentru-alegeri-libere-si-corecte-solicita-deputatilor-sa-nu-utilizezesistemul-electoral-in-calitate-de-moneda-de-schimb-in-cadrul-targurilor-politice/?print=print&lang=ru;

135

confirmare a rezultatelor votării; în fine, nu avem un sistem de principii ale dreptului electoral consolidat
şi legalizat constituţional.
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Rezumat:
Timp de mai multe decenii la rând, s-a abordat tema dreptului electoral, cât și modul de
desfășurare a alegerilor. În Republica Moldova, au evoluat mai multe sisteme electorale. Fiecare sistem
lăsându-și niște urme vizibile în istoria statului. În cadrul acestei lucrări voi încerca să expun evoluția
în timp a sistemelor electorale în Republica Moldova, cât și forma acestora.
Cuvinte cheie: Drept electoral, sistem electoral, organe elective, sistem proporțional, majoritar,
mixt, vot trasferabil.
Summary:
While some decades, was adressed the theme of electoral law, and also the way in which elections
are held. In Republic of Moldova, developed some electoral systems. Every system leaving somes trase
in history of the state. In this work, i will try to present in times the evolution of the electoral systems of
Republic of Moldova.
Keywords: Electoral law, electoral system, elective organs, proportional system, majority,
mixed, trasferable vote.
Introducere
Potrivit legislației, dreptul electoral este dreptul constituțional ale cetățeanului de a alege, de
a fi ales și de a-și exprima prin vot atittudinea privind cele mai importante probleme ale statului și ale
societății în ansamblu sau în probleme locale de interes deosebit. Indiferent de modul de definire al
acestuia, este necesar de a evidenția că această subramură constituie un sistem complicat care cuprinde
în sine o multitudine de elemente interdependente care-l formează. Din punct de vedere a disciplinei
de studiu, dreptul electoral reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează participarea
cetăţenilor la procesul de formare a organelor de stat centrale şi locale elective, precum şi alegerea
funcţionarilor lor, prin intermediul drepturilor şi libertăţilor electorale garantate de Constituţie.
Cele două noțiuni cheie, dreptul electoral și sistem electoral nu trebuie confundate. Doctrina
definește sistemul electoral ca o totalitatea de proceduri utilizate pentru desemnarea de reprezentanţi ai
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poporului în organismele puterii centrale şi locale. Sistemul electoral este totodată şi modalitatea de
repartizare a mandatelor disputate în alegeri în funcţie de rezultatul alegerilor.1[p.161] Astăzi se cunosc
foarte multe despre efectele sistemelor electorale. Schimbările ce au avut loc în sistemul electoral cât și
în modul în care acesta funcționează în Republica Moldova a determinat necesitatea de a expune și a
înțelege subiectul temei.
Cu referire la tipurile de scrutin, putem menționa, că noțiunea de scrutin prespune modul de
convertire legală a voinței alegătorilor în mandate parlamentare. Modul de scrutin fiind element de bază
al sistemului electoral, care se referă în mare parte la scrutinul buletinului de vot și perioada votului.
Orice națiune posedă o anumită formă de sistem electoral, acesta diferă în funcție de sistemul
politic. În practica electorală există două mari categorii de sisteme (scrutin) electoral : sistemul majoritar
și sistemul electoral al reprezentării proporționale. Celelalte tipuri sunt considerate combinații în diferite
dimensiuni ale acestora, și sunt numite sisteme electorale mixte.â
În cele ce urmează vom analiza ce presupune fiecare sistem în parte, în diferite perioade de timp
în Republica Moldova. Sistemele electorale majoritare sunt definite prin folosirea unei formule cu
majoriatate absolută sau relativă pentru alocarea mandatelor.
a.Sistemul majoritar relativ este socotit ca cel mai simplu sistem electoral, potrivit căruia este
considerat ales candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi față de orice adversar.
b.Sistemul majoritar absolut. În baza acestui sistem electoral pentru obținerea mandatului
reprezentativ este necesară acumularea majorității absolute de voturi (50+1). În cadrul acestui sistem se
stabilește nivelul minim de participare a alegatorilor la alegeri, atunci când niveluld e participare nu este
atins se consideră că alegerile nu au avut loc, sau nu sânt valabile.
În acest sistem nu se poate vorbi despre o colaborare a liderilor, sau a partidelor, deoarece este
susceptibil de a susține concurența, determinând opoziția părților care participă.
Sistemul majoritar este caracteristic pentru Republica Moldova încă din perioada anilor 90’.
În anul 1988 Sovietul Suprem al URSS adopta Legea cu privire la alegerea deputaților poporului ai
Uniunii Republicilor Sovietice Socialist.2 Acest act normativ de importanță unională a pregătit terenul
juridic pentru desfășurarea alegerilor în Sovietul Suprem al URSS. Pe cale de consecință a acționat
Sovietul Suprem al RSSM adoptând Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la
alegerile deputaților poporului ai RSS Moldovenești.3 Acest act normativ a stabilit cadrul juridic în
vederea desfășurării viitoarelor alegeri (stabilite pentru 25 februarie 1990) în Sovietul Suprem al RSSM.
Respectiva lege instituia 380 de circumscripții electorale uninominale (art.15). În consecință, numărul
de aleși ai poporului urma să constituie la fel – 380. Potrivit art.31 al legii, “dreptul de a propune

1

Cârnaţ T., “Drept constituţional”, USM, Chişinău, 2004;
Legea URSS cu privire la alagerea deputaților poporului ai Uniuniuu URSS //Veștile Sovietului Suprem al
URSS, 1988, nr. 49, art. 729.
3
Legea RSS Moldovenești “Cu privire la alegerile de deputați ai poporului ai RSSM’’. // Veștile Sovietului
Suprem și ale Guvernului RSSM,1989, nr. 11, art. 270.
2
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candidați îl au colectivele de muncă (cel puțin 100 persoane), organele raionale, orășenești și mișcările
obștești.
Așadar, alegerile din 1990 au fost organizate în 380 de circumscripții uninominale, pe baza
votului majoritar. Era considerat ales candidatul care a întrunit majoritatea absolută a alegătorilor care
au participat la scrutin. Dacă nici unul din candidați nu întrunea majoritatea de voturi, se organiza al
doilea tur de scrutin cu primii doi clasați candidați. Numărul candidaților într-o circumscripție oscila
între 2 și 20 de persoane. Deși alegerile din 1990 sunt considerate drept primele alegeri democratice, pe
baza pluralismului politic, în realitate acestea au avut loc între candidații Partidului Comunist al
Moldovei și candidații desemnați de organizațiile obștești . Fiind unicul partid politic instituționalizat,
Partidul Comunist al Moldovei avea în continuare dreptul exclusiv de a înainta candidați politici.
Candidații de alternativă proveneau din mediul organizațiilor obștești ori din colectivele de muncă.
Lupta electorală, așadar, se purta și în continuare între comuniști și oameni “fără de partid”. Alegerile
au constituit, totuși, o primă competiție electorală reală.
Circumscripțiile electorale se constituiau după criteriile geografice și demografice.
Astfel, o circumscripție electorală cuprindea circa 11-12 mii locuitori dintr-o localitate sau din mai multe
localități învecinate. În urma scrutinului, în Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste
Moldovenești de legislatura a XII-a de atunci, din varii motive nu au fost aleși toți cei 380 de deputați,
câteva mandate rămânând vacante. În urma unei crize parlamentare, la 12 octombrie 1993 Parlamentul
de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, nu înainte însă de a fixa data unui scrutin parlamentar anticipat –
27 februarie 1994. De asemenea, a fost adoptată o nouă lege electorală, care prevedea un nou tip de
scrutin - proporțional, fiind micșorându-se, totodată, numărul de deputați până la 104 persoane.
Ulterior, conform art.60, alin.(2) din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994,
numărul de mandate în Parlament a fost redus până la 101.
Analizând sistemul de reprezentare proporțională, subliniem că

mandatele din fiecare

circumscripție electorală se repartizează între partide în conformitate cu numărul de voturi acumulat de
fiecare partid.

Acestea fiind

definite de modul în care urmăresc să asigure proporționalitatea

rezultatelor, adică garantează că partidului care câștigă 25% din voturi îi vor reveni aproximativ 25%
din numărul de mandate disponibile.
Există un ansamblu de sisteme de reprezentare proporţională. Cele mai mari din ele sunt
sistemele de votare pe liste de partid şi cel de vot unic transferabil.
La 14 octombrie 1993 Parlamentul adoptă Legea nr. 1609 privind alegerea Parlamentului care
prevedea un mod conceptual nou de organizare a alegerilor deputaților. Modul de scrutin majoritar a fost
substituit cu cel proporțional. Noul Parlament urma să fie compus din 101 deputați plus președintele şi
doi vicepreședinți care formau prezidiul Parlamentului, în total 104. Potrivit art. 6 al noii legi, deputații
urmau să fie aleși în cadrul circumscripțiilor plurinominale, pe bază de scrutin de liste din partea
partidelor, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, în care s-au asociat acestea, şi de
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candidaturi independente potrivit principiului reprezentării proporționale. Norma de reprezentare era de
1 deputat la 28 000 de alegători, iar pentru accederea în Parlament a partidelor politice sau blocurilor
electorale era stabilit un prag de 4 % din numărul voturilor valabil exprimate pe întreaga țară.
Conform art. 21 al legii menționate anterior, circumscripțiile electorale urmau să corespundă
unităților administrativteritoriale de nivelul al doilea, iar potrivit art. 22 numărul de mandate ce urmau a
fi disputate în fiecare din acestea trebuia determinat prin împărțirea numărului de alegători din fiecare
circumscripție la norma de reprezentare (28 mii), la care se adăuga un mandat dacă restul depășea
jumătatea normei de reprezentare.
Parlamentul Republicii Moldova avea în agenda sa adoptarea unei noi legi privind organizarea
administrativ-teritorială, care presupunea substituirea raioanelor sovietice cu județe, totodată
micşorându-se numărul acestora. Însă, deoarece în rezultatul conflictului armat de pe Nistru din cursul
anului 1992 Chişinăul oficial pierduse controlul asupra regiunii transnistrene, şi anume, asupra
raioanelor Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, precum şi a municipiilor Bender şi
Tiraspol, această reorganizare teritorială a fost amânată pentru mult timp. Cele 104 mandate de deputat
urmau a fi disputate doar în 36 de raioane şi 2 municipii ale țării, iar pentru a fi reprezentate şi
circumscripțiile din regiunea transnistreană, numărul de locuri în Parlament ar fi trebuit suplinit cu încă
23, cifra totală a membrilor Parlamentului urmând să ajungă astfel la 127. În fața parlamentarilor
moldoveni din prima legislatură democratică era pusă o serioasă dilemă: pe de o parte trebuiau
organizate alegerile după principiul proporționalității, pe de altă parte acest lucru nu trebuia să provoace
nereprezentarea în noul parlament a cetățenilor din regiunea transnistreană.
La scurt timp de la adoptarea noii legi electorale, în scopul soluționării problemelor, Parlamentul
a adoptat Hotărârea nr. 1613 din 19 octombrie 1993 pentru modul depunere în aplicare a Legii privind
alegerea Parlamentului.4 Această hotărâre prevedea, în particular, constituirea unei singure
circumscripții electorale la nivel național, în locul celor 38 de circumscripții electorale
raionale/municipale din dreapta Nistrului plus cele 7 circumscripții ipotetice din stânga lui.
Mai târziu, la 21 noiembrie 1997 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul electoral care
a îmbinat în sine toată legislația electorală. Acest act legislativ a păstrat același principiu al reprezentării
proporționale în toate scrutinele pentru organe colegiale. Repartizarea mandatelor de deputat sau de
consilier local de orice nivel se efectua după metoda d’Hondt ( ). Începând cu anul 2010, această metodă
a fost substituită cu cea a lui Hamilton ( )la atribuirea mandatelor de deputat.
Sistemul electoral mixt este așa cum îi spune și denumirea o formă mixtă care combină listele
de partid cu elemente ale sistemului majoritar. Conform acestui sistem,fiecare alegător are la dispozitie
2 voturi: unul se acordă unei liste din cele propuse de partide și celălalt se acordă unui candidat la fel ca
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în sistemul majoritar. Resturile se atribuie după liste. Acest sistem fiind actual și pentru Republica
Moldova.
La 19 aprilie 2017, un grup de deputați a depus în Parlament un proiect de lege pentru
modificarea Codului electoral, înregistrat cu nr. 123. Acest proiect prevede un șir de modificări la Codul
electoral în vigoare, cele mai substanțiale modificări vizând modul de alegere a deputaților, respectiv,
modul de atribuire a mandatelor de deputat. Proiectul nr. 123 a fost votat în prima lectură la 5 mai 2017
și trimis spre avizare Comisei de la Veneția ( ). Potrivit inițiativei legislative, cei 101 deputați urmează
a fi aleși în cadrul a două scrutine simultane: jumătate de deputați (50 la număr) se aleg în cadrul unei
singure circumscripții constituite la nivel național, în baza listelor de candidați ai partidelor politice sau
blocurilor electorale, conform principiului reprezentării proporționale, iar cealaltă jumătate de deputați
(51 la număr) se vor alege în cadrul circumscripțiilor uninominale constituite la nivel administrativteritorial, conform principiului majorității relative (a simplei pluralități de voturi).
Acest sistem a fost deja pus în aplicare pe 24 februarie, 2019 curent, în cadrul alegerilor
parlamentare.
( )Atribuirea mandatelor de deputat partidelor sau blocurilor electorale se efectuează prin
împărțirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid sau bloc electoral la
1, 2, 3, 4... ş. a. m. d. până la cifra ce corespunde numărului de mandate stabilit pentru circumscripția
electorală. Această metodă presupune împărțirea proporțională a restului de mandate neatribuite: cel
mai mare partid capătă cele mai multe mandate neatribuite ( )Numărul de voturi valabil exprimate
obținut de fiecare partid sau bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit se împarte la
coeficientul electoral, obţinându-se astfel numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent
electoral. Numerele după fracție mai mari de se rotunjesc în partea crescândă, iar cele de 5 şi mai mici
se rotunjesc în partea descrescândă. Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se
repartizează succesiv, câte unul fiecărui partid, fiecărui bloc electoral, începând cu concurentul
electoral care a obținut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescândă. Această metodă
presupune împărțirea egală a restului de mandate neatribuite. ( )Comisia europeană pentru democrație
prin drept a Consiliului Europei
În concluzie, pot afirma că alegerile, servind ca o punte de legătură între guvernanți și guvernați,
sunt cunoscute ca inima democrației moderne și reprezentative. Și totuși semnificația sistemului
electoral are o semnifiație mai complexă. Acestea nu sunt simple detalii, dar factori de cauzaliatate în
determinarea rezultatelor. Ele acționează direct, astfel încât cei care sunt aleși în cadrul unui sistem pot
să nu fie aleși în cadrul altui sistem. Sistemul electoral formează caracteristicile reprezentării, determină
dezvoltarea partidelor și a sistemului de partide și influențează dinamica proceselor parlamentare,
inclusiv politica construirii de coaliții. Din relatările anterioare observăm faptul că Republica Moldova
este un stat ce a implimentat mai multe forme de sisteme electorale. Consider că, indiferent de sistemul
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electoral ales , acesta să nu fie unul în defavoarea cetățenilor, dar să se respecte democrația statului și
libera opinie.
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Rezumat:
În lumea modernă, mulţi oameni sînt dezamăgiţi şi critică democraţia, ca formă de guvernămînt
politic, pentru faptul că trezeşte nesiguranţă şi permite ca unii să fie avantajaţi în faţa majorităţii, utilizînd
pîrghiile pe care le dă puterea politică în scopul de a obţine şi alte importante pîrghii - banii, care rămîn
o importantă pîrghie de influenţă atunci cînd, inevitabil, puterea sau ponderea politică se reduce. Pentru
că este un fenomen existent în majoritatea societăţilor democratice, de mai mult timp, tema corupţiei a
devenit una abordată şi discutată intens, la nivel internaţional, dar şi în Republica Moldova.
Cuvinte cheie: Campanie electorală, corupție, alegeri, voturi, lider, alegători, bani, finanțe,
candidați, putere, politică, majoritate, mandate, avantaje.
Summary:
In the modern world, many people are disappointed and criticize democracy, as a form of
political governance, because it awakens uncertainty and allows some to be advantaged by the majority,
using the levers that political power gives to other important leverage - the money, which remains an
important lever of influence when, inevitably, the power or the political weight is reduced. Because it is
a phenomenon in most democratic societies, for some time, corruption has become an issue that has been
approached and discussed at international level but also in the Republic of Moldova.
Keywords: Election campaign, corruption, elections, votes, leader, voters, money, finance,
candidates, power, politics, majority, mandates, advantages.
Introducere:
Interlocutorii noștri au ținut să remarce că, deși alegerile din Republica Moldova Sînt, în general,
corecte și democratice, cum sînt caracterizate de către importante misiuni de observatori străini, ele nu
sînt libere! „Chiar dacă, tehnologic, aceste alegeri mimează îndeplinirea unor condiții necesare pentru
exprimarea votului, ele nu încurajează exercițiul unei alegeri conștiente din partea unui electorat, în mare
parte, flămînd și timorat. Discuțiile s-au purtat, la acest subiect, în contradictoriu, unii dintre interlocutori
susținînd că alegătorii pot fi ușor corupți, alții, că, mai degrabă, aceștia sînt manipulați. S-au adus mai
multe exemple, în care agitatorii electorali ofereau bani, pentru organizarea de voturi. Alții au amintit,
însă, că starea de spirit este cel mai important motiv al ultimelor campanii electorale, astfel încît cetățenii
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care se gîndesc, de obicei, asupra nevoilor lor cotidiene, pur și simplu nu mai înțeleg de ce trebuie să
voteze, atîta timp, cît viața lui nu se schimbă decît din rău în mai rău.” 1
Inechitatea electorală
În general, se crede că electoratul din Moldova votează în felul în care votează mai mult sub
imboldul propriilor inerții, decît sub impactul unor campanii deosebit de bine orchestrate, în perioada
legal repartizată concurenților electorali de către CEC. Un segment copleșitor din electoratul rural,
majoritar numeric, „nu dispune de radio, presă, informație la zi și nici chiar lumină electrică”, iar unica
informație care ajunge la urechile lui vine din partea corpului de latifundiari locali, cu vederi politice de
obicei conjuncturiste. Influența acestor „latifundiari locali”, cu puteri proportional de mari, în raport cu
sărăcia localităților pe care le controlează, se manifestă sub diverse moduri. În primul rînd, aceștia sînt
folosiți drept „gardieni ai partidului puterii”, în zonele lor, ceea ce explică de ce „se stinge lumina în sat,
atunci cînd la întîlnirile cu alegătorii sînt invitate cîteva partide democratice”.
Manipularea opiniei publice
Există o percepție generalizată asupra capacității de manipulare a electoratului, prin intermediul
mijloacelor publice de informare în masă. Printre exemplele cele mai concludente sînt oferite
Televiziunea de stat, de care puterea abuzează în mod frecvent, fără ca instituțiile abilitate (Comisia
Electorală Centrală sau Consiliul Audiovizualului) să intervină în vre-un fel, după cum și o serie de
programe și posturi de televiziune străine, care sînt utilizate pe parcursul campaniei electorale, pentru
timpul pe care acestea îl oferă unor concurenți electorali, în calitate de reclamă. De obicei, aceste posturi
străine nu sînt niciodată sancționate pentru abuzurile comise în reflectarea unilaterală a spectrului politic,
în timp ce posturile private locale sînt ușor penalizate, chiar și prin anularea licențelor de emisie. De loc
mai prejos se află și restul presei din republică, întrucît nu există presă care să supraviețuiască economic
în mod autonom, fără asistența unui anumit grup financiar-economic. Aceste finanțări fac presa
dependentă de grupurile politice, care corup opiniile independente ale ziariștilor. În plus, există o tagmă
de ziariști care se vând ușor celor care plătesc mai mult punîndu-și talentul în serviciul acestora, produc
o gălăgie infernală în presa de partid, care viciază încrederea cititorilor în reflectarea obiectivă a
fenomenelor publice. Sunt cazuri crestomatice ale unor ziariști care au fost cu Snegur, cîtă vreme acesta
s-a bucurat de laurii puterii, iar imediat ce aceștia s-au rărit, au fost primii care l-au atacat, învinuidu-l
de toate păcatele. 2
Minciunile electorale
Alegătorii simpli sînt adeseori supuși unei extrem de dificile alegeri, atunci cînd trebuie să
ghicească pentru cine să dea votul. Unele partide au momit votanții prin distribuirea de burse plătite la
universități prestigioase (PCM - Universitatea ULIM). Altele au promis fapte foarte concrete unor
comunități rurale: repararea unui pod, tragerea unei conducte de gaz metan, reparația unui drum etc.,
1
2

Constituția Republicii Moldova din 19.07.1994
Codul electoral Nr. 1381 din 21.11.1997
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care, în opinia respondenților noștri, sînt „obligațiuni necesare, și nu obiecte de trafic contra voturilor
alegătorilor”.
Soluții electorale
Referindu-ne la felul în care partidele politice sînt tentate să se molipsească de practicarea
corupției, ar trebui să menționăm că o soluție isteață împotriva corupției electorale ar putea fi identificată
în formula propusă de către experții asociației ADEPT. Asociația ADEPT, continuatorul Fundației IFESMoldova, consideră că, în virtutea preferințelor celor mai multi dintre oamenii politici pentru sistemul
electoral proporțional, ar trebui să se păstreze acest sistem, numeroase efecte colaterale ale sale putînd
fi reduse printr-un sistem numit — sistem proportional preferențial postelectoral. Potrivit autorilor
acestui model electoral, sistemul rămîne aproape neatins, adică - un sistem electoral de repartizare
proporțională a voturilor și prezentarea listelor de candidați din partea partidelor concurente. Inovația
lui tine de faptul că ordinea înscrierii candidaților în listă nu are la început nici un rol determinant pentru
primirea mandatului de deputat. Legislația electorală ar trebui să prevadă divizarea circumscripției
electorale naționale în 101 circumscripții administrative, în care vor fi repartizați cei 101 de candidați
din partea fiecărei formațiuni participante la alegeri, cu titlu de responsabil de rezultatele alegerilor în
circumscripțiile respective, și reprezentarea acestora în Parlament, în cazul în care vor fi aleși.
Distribuția mandatelor de deputat se va face după modelul șirului descrescător (metoda D'Hondt),
însă, de data aceasta, ordinea candidaților înscriși pe listele de partid urmînd a fi stabilită imediat după
facerea bilanțului alegerilor pe țară și în circumscripțiile administrative respective. Imediat după
desfășurarea scrutinului, se va decide care formațiuni au reușit să depășească pragul electoral și care
dintre acestea vor fi reprezentate în Parlament, însă va rămîne de stabilit care anume din candidați vor fi
cei desemnați. Ordinea candidaților, în listele partidelor, va fi stabilită de către Comisia Electorală
Centrală (CEC), în baza numărului de voturi acumulate de formațiunile respective, în circumscripțiile
administrative. Pentru fiecare formațiune participantă la alegeri se vor stabili, în ordine descrescătoare,
circunnscripțiile cu cele mai multe voturi acumulate. Ordinea candidaților, în listele de partid, a
formațiunilor se va stabili în conformitate cu distribuția acestora în circumscripțiile respective. Numai
după aceasta CEC va putea depune documentele la Curtea Constituțională, pentru validarea mandatelor
deputaților. În rest, totul va rămîne neschimbat, inclusiv substituirea deputaților, care, din anumite
motive, vor părăsi forul legislativ.3
Potrivit autorilor acestui model, avantajele lui țin de faptul că sistemul electoral propus ar putea
combina calitățile și virtuțile ambelor sisteme: proporțional și majoritar. În acest fel, fiecare vot
recunoscut drept legal va conta, neexistînd voturi suplimentare, iar în același timp vor fi promovați
candidații capabili să aducă cît mai multe voturi partidului lor. În al doilea rind, pentru alegători nu se
va schimba absolut nimic, iar tehnic ei vor vota așa cum au votat și pină acum, cu un buletin absolut
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identic, numai că vor ști că, votînd partidul respectiv, ei contribuie la alegerea candidatului distribuit în
circumscripția respectivă. Liderii formațiunilor politice vor fi obligați să desemneze cîte un candidat în
fiecare circumscripție administrativă, ceea ce va trebui să asigure ulterior acea mult rîvnită relație strînsă
între deputați și alegători. În al treilea rînd, liderii de partide nu vor mai putea stabili și schimba în mod
arbitrar, sau pentru bani (cum se face, adeseori, în cadrul actualului sistem), ordinea candidaților în listă:
aceasta o va face electoratul și din acest motiv, modelul se numește “proporțional preferențial”. Este de
așteptat, evident, că liderii de partid vor putea atribui unei anumite circumscripții, în care formațiunea
respectivă are poziții mai puternice, oameni mai apropiați, prieteni etc. Dar acest lucru are și riscurile
sale, putând alimenta nemulțumirea colegilor din filialele locale, care muncesc zi cu zi în teritoriile
respective. Cei care solicită, astăzi, bani pentru un loc în topul listei de candidați nu vor mai putea face
acest lucru, nimeni nu le poate garanta suportul alegătorilor din circumscripția administrativă.
Dimpotrivă, alegătorii ar putea să se răzbune pe astfel de candidați (adică nu-i vor vota). În al patrulea
rând, acest sistem ar stimula foarte mult activitatea filialelor teritoriale, precum și pe cea a membrilor
partidului.4
În această situație, liderii de partid vor fi nevoiți să distribuie în circumscripțiile administrative
pe acei candidați care au pondere reală în ochii alegatorilor din circumscripțiile respective, aceasta
contribuind la acumularea voturilor. De aceea, este imperios necesar ca liderului de partid sau liderilor
de partid care formează o coaliție să nu li se distribuie circumscripții administrative, garantîndu-li-se din
start locurile în topurile listelor de candidați după alegeri. Oricum, pentru toți va fi evident în care
circumscripții aceștia au acumulat mai multe voturi. De fapt, acest raționament vrea să spună că în fiecare
circumscripție administrativă candidează liderul partidului și candidatul distribuit în circumscripția dată.
În al cincilea rînd, acest sistem ar favoriza coalizarea forțelor politice care au priză la electoratul din
diferite regiuni, astfel acoperind o arie mai mare de influență. Care ar fi dezavantajele noului sistem? În
primul rînd, pentru început sistetmul va fi tratat cu multe rezerve și suspiciuni, care ar putea fi depășite
abia după atestarea avantajelor sale reale, în cadrul unor alegeri “pe viu”. În al doilea rînd, un asemenea
model electoral face mult mai complicată viața Comisiei Electorale Centrale, care va avea mai mult de
lucru și ar avea mai multe de suferit, dacă nu-și va îndeplini cu destulă sîrguință și profesionalism
responsabilitățile sale specifice. În al treilea rînd, acest sistem poate duce la „cronicizarea” unui
dezinteres și mai mare la formarea de noi coaliții politice, în special printre partidele cu o pondere relativ
egală în aceleași regiuni ale țării. În al patrulea rînd, pot fi cazuri cînd aceleași circumscripții
administrative vor fi reprezentate de mai mulți deputați, iar altele nu vor fi reprezentate de loc.
Concluzie:
Ar trebui de menționat că soluțiile, oricît de sofisticate ar fi acestea, merită a fi analizate minuțios
și testate la timpul oportun, întrucît doar în acest fel corupția politică (sub forma sa electorală) poate fi
stăvilită și diminuată.
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„REALIZAREA DREPTULUI CONSTITUȚIONAL DE VOT ȘI A DREPTULUI DE A FI ALES”
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