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Deschiderea evenimentului 

1. Dna Angelica CARAMAN, președinta CEC 

Cuvinte de salut. 

Noua componență a CEC și-a propus să vină cu o amplă analiză a Codului electoral și a 

legislației electorale, să înainteze modificări la Codul electoral. În acești 25 de ani de la 

adoptarea Codului electoral în 1997, de-a lungul anilor au mai fost efectuate modificări. Toate 

acestea au avut scopul să alinieze legislația noastră la standardele internaționale, să răspundă 

la necesitățile timpului, pentru a asigura un proces electoral liber și democratic. De asemenea, 

au fost necesare reguli clare pentru toți participanții la procesul electoral și pentru asigurarea 

accesibilității acestuia. Unele modificări au generat discuții în contradictoriu, altele au fost 

declarate neconstituționale. Au fost introduse modificări care au echilibrat reprezentarea 

sexelor pe listele de candidați, au consolidat participarea femeilor în politică, în calitate de 

alegători și candidați, și au sporit transparența procesului electoral. 

Fiecare scrutin este o experiență în felul său și de asta după fiecare, în cadrul conferințelor post-

electorale, venim cu recomandări în privința legislației electorale. Optimizările sunt necesare 

pentru ca toate subiectele chemate în alegeri să aibă condiții egale, să cunoască regulile de joc 

și, astfel, procesul să devină mai corect, mai democratic, alegătorii să aibă încredere în acest 

proces și să sporească activismul lor. 

În sprijinul necesității de a adopta un nou Cod electoral, voi aduce cifre. Începând cu anul 1997, 

practic în fiecare an legislația electorală s-a modificat. Au fost peste 70 de legi de modificare. 

Niciuna dintre aceste modificări nu s-a referit la compartimentul pentru referendumuri. 

Modificările pe care le-am propus tocmai răspund acestui deziderat. De exemplu, în legislația 

actuală subiect al inițierii referendumului este și Guvernul, însă în compartimentul respectiv 

această normă lipsește. Sau am avut cazul inițierii referendumului în municipiul Chișinău. 

Normele fiind ambigue, a fost dificil să se răspundă la întrebarea: care dintre autoritățile locale, 

cea deliberativă sau cea executivă, înregistrează grupul de inițiativă. Toate modificările pe care 

le-am propus vin să răspundă acestor provocări. 

În cadrul zilelor democrației pe care le-am desfășurat în septembrie curent, eu și colegii mei, 

timp de o săptămână, ne-am aflat la universitățile din țară. Am simulat dezbateri, iar una dintre 

întrebări a fost dacă ei susțin ideea de a reduce vârsta pentru participare la vot. Spre 

surprinderea noastră, răspunsul a fost negativ. În acest context, Curtea Constituțională a Noii 

Zeelande a considerat discriminatorie vârsta de 18 ani la care se permite participarea la vot și 

a recomandat revizuirea acesteia. Propunerile noastre înglobează problematica acumulată pe 

parcursul anilor. 

La final, îmi permiteți să vă urez discuții productive, interesante, pentru că participarea 

dumneavoastră la această conferință este încă un prilej de a avea un schimb de experiență pe 

subiectul reformei electorale. Sperăm să avem o zi plină, cu impact.  

 



2. Dna Olesea STAMATE, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, 

Parlamentul RM 

Vă mulțumesc mult. Am deosebita plăcere să particip azi la acest eveniment frumos, organizat 

cu ocazia marcării celor 25 de ani de la adoptarea Codului electoral. Pentru noi, ca reprezentanți 

ai politicului, aceasta nu e o simplă celebrare a celor 25 de ani ai CE, ci un moment în care 

trecem în revistă, culegem roadele. Suntem la o etapă când putem aprecia unde am ajuns. 

De-a lungul celor 25 de ani, RM a făcut mai mulți pași înainte, dar, din păcate, și suficienți 

înapoi, atunci când vorbim despre asigurarea unor alegeri libere și corecte. Am avut scrutine 

contestate de mii de cetățeni și care au dus la răsturnarea guvernării. Am trecut prin adoptarea 

unui sistem electoral mixt, menit să cumpere mandate de parlamentar pentru un partid, care a 

și desemnat acea reformă. Am avut și alegeri municipale invalidate printr-o decizie abuzivă a 

instanței de judecată. Astăzi, însă, am ajuns să avem în ultimii ani alegeri, în mare parte, libere 

și corecte, după cum au constatat misiunile internaționale de observare. În opinia mea, acum 

avem cea mai profesionistă componență a CEC. Totodată, suntem la câțiva pași de la adoptarea 

noului CE. Suntem recunoscători pentru efortul imens al CEC și le mulțumim. 

Noul CE aduce îmbunătățiri semnificative proceselor electorale prin permanentizarea și 

profesionalizarea organelor electorale, reglementarea clară a finanțării partidelor și a 

campaniilor electorale, ajustarea mecanismelor de soluționare a disputelor electorale, oferirea 

unor posibilități extinse pentru alegătorii din țară și cei din străinătate, introducerea unor reguli 

clare de reflectare a alegerilor de către mass-media și de monitorizare a acestui proces. 

Noul cod, însă, poate să rămână, la fel, o lege frumoasă, dacă nu va fi implementat 

corespunzător, iar organele statului responsabile de asigurarea și monitorizarea implementării 

acestuia nu își vor realiza eficient atribuțiile. Componența profesionistă a CEC și cadrul legal 

ajustat la standardele internaționale sunt esențiale pentru asigurarea unor alegeri libere și 

corecte, ne oferă încrederea că anume așa va fi. Însă, mai avem mult de lucru la câteva capitole 

importante: reforma justiției, fortificarea și susținerea mass-mediei independente. Acestea sunt, 

de asemenea, elemente cheie ale unui proces electoral corect. 

De curând RM a devenit exemplu pentru multe țări, inclusiv cu democrații consolidate, în ceea 

ce privește încurajarea participării femeilor în politică prin introducerea cotei duble de gen. Am 

reușit să avem un parlament în care 40 la sută dintre deputați sunt femei. Nemaivorbind că 

președintele țării, prim-ministrul, președintele CEC și președintele Curții Constituționale tot 

sunt femei. Îmi doresc să devenim un exemplu de urmat și în asigurarea unor campanii 

electorale corecte, în care legea să fie în capul mesei, începând de la decizia funcționarului 

electoral până la decizia instanței de judecată, ca finanțarea campaniilor electorale să fie 

corecte, iar tentativele de corupere a alegătorilor să fie investigate la timp și sancționate dur. 

Odată stabilite aceste obiective, îmi doresc realizarea acestora. 

Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un eveniment plin de 

discuții interesante și schimb de bune practici utile. 

 

 

 



SESIUNEA I 

 Rolul autorităților de management electoral în desfășurarea reformelor electorale 

Moderator: Dl Alexandr BERLINSCHII, secretar CEC 

 

1. Istoria Codului electoral. Dl Igor BOȚAN, director executiv, ADEPT 

Mulțumesc președintelui CEC, onoratei asistențe. Eu am venit să deschid discuțiile despre CE 

al RM. 

RM este o țară încă în tranziție. În astfel de țări aniversările sunt prilejuri duble, pentru a discuta 

despre succese, dar și despre probleme. Conferința de astăzi oferă această posibilitate.  

Am vrut să vorbesc despre istoria CE, dar ieri v-a fost distribuit Almanahul electoral și acolo 

veți putea vedea etapele dezvoltării CE din RM.  

Aici la masă sunt prietenii RM, de asemenea reprezentanți ai țărilor în tranziție. Despre țările 

noastre se spune că sunt democrații electorale. Acest succes de a fi o țară cu democrație 

electorală, sigur, se datorează Codului electoral. 

După cum bine știți, misiunile internaționale de observare a alegerilor în rapoartele lor au 

apreciat alegerile din RM drept parțial libere, parțial corecte, dar niciodată nu au pus la îndoială 

că nu ar fi competitive. Alegerile au fost recunoscute de principalii competitori. Problema este 

eficiența guvernării după alegeri. RM ca țară în tranziție împrumută mult de la țările mai 

dezvoltate din Europa. Cunoaștem că avem o democrație defectuoasă. Deci, scopul nostru e să 

ne gândim cum să ajungem de la democrație electorală la democrație autentică. Se spune că 

democrația noastră este imitativă. 

Elaborarea CE nu a fost deloc un exercițiu imitativ. CE adoptat la 21 noiembrie 1997 a fost o 

sinteză a legislației electorale elaborate după primul ciclu electoral în RM de după declararea 

independenței. Acest lucru e foarte important. În anul 1992 a fost adoptată Legea cu privire la 

referendumuri, în 1993 Legea cu privire la alegerea Parlamentului, prin care a fost stabilit 

sistemul electoral proporțional absolut în RM. Ulterior, în 1994 a fost adoptată Legea cu privire 

la alegerile locale, iar în anul 1996 a fost adoptată Legea cu privire la alegerile prezidențiale. 

Deci, am avut întreg spectrul de legi pentru alegerea tuturor instituțiilor elective. Din 1993, la 

invitația Parlamentului, în RM și-a desfășurat activitatea Fundația Internațională pentru 

Sisteme Electorale IFES care a monitorizat primele alegeri și a ajuns la concluzia că aceste legi 

sunt de o calitate relativ bună, dar ele prevăd modalități diferite de alegere a organelor 

electorale, a CEC, a comisiilor de circumscripție, termenele pentru funcționarea acestor 

instituții erau diferite, procedurile erau diferite. În această situație, IFES în discuție cu 

președintele Parlamentului au ajuns la concluzia că toată această legislație trebuie codificată. 

În acest context, îmi pare bine să îl salut pe dl Paul de Gregorio, care a avut o contribuție extrem 

de importantă. Dar repet, CE a fost elaborat în baza legislației RM. Ceea ce au făcut experții 

de la IFES a fost doar structurarea normelor CE și standardizarea tuturor procedurilor. Din 

acest punct de vedere IFES merită toată aprecierea pentru această abordare tacticoasă. IFES a 

luat în considerare nivelul de dezvoltare al democrației din RM. Normele, pe care autoritățile 

din RM le-au însușit în primul ciclu electoral, Parlamentul le-a adaptat. Adevărații autori ai CE 



sunt experții Comisiei juridice a Parlamentului RM. Pe scurt, acesta ar fi modul în care s-a 

ajuns la elaborarea acestui CE. 

Sigur, CE a fost modificat ulterior. Credeam că este perfect, dar nu a fost chiar așa. RM a fost 

vizitată de instituțiile OSCE, ale CoE și de Asociația funcționarilor electorali la care RM a 

aderat în 1997. De aici încolo începe modul în care normele CE au fost implementate. 

Chiar la primul exercițiu de alegere a Parlamentului în 1998, la redactarea CE a apărut o 

problemă – a fost omisă o parte din propoziție care se referea la pragul electoral. Din text 

rezulta că pragul electoral se aplică partidelor, nu și candidaților independenți. Iată până în 

prezent candidații independenți se găsesc sub pragul reprezentării, deși CE inițial nu prevedea 

acest lucru. Nu este un reproș, e doar un avertisment pentru instituțiile care elaborează noua 

versiune a CE. La redactarea textului CE trebuie să fim foarte atenți. 

Următorul șoc a fost pentru noi în 1999, atunci când a fost organizat referendumul consultativ 

pentru trecerea la sistemul prezidențial de guvernare în RM. Șocul a venit din cauză că nu a 

fost reglementat corect numărul de alegători care iau parte la referendum. Pentru acest motiv, 

a fost nevoie de intervenția Curții Constituționale. Celebrând trebuie să subliniem și lucrurile 

foarte importante pe care trebuie să le însușim. 

Sigur, lucrurile au revenit la normalitate. RM a avut noroc de președinți ai CEC care au fost 

insistenți și au contribuit mult ca acest document să fie detaliat și adus la condiții normale. 

Am învățat și de la țările ai căror reprezentanți sunt aici. În 2003 am fost în Georgia și m-am 

convins cât de importantă este acuratețea listelor de alegători. Parlamentul RM a adoptat legi 

prin care a clarificat aspectele legate de listele de alegători. Odată cu introducerea prevederilor 

despre RSA, problema listelor de alegători a dispărut. Este un exemplu convingător care arată 

că atunci când există interes, problemele se rezolvă rapid. 

În 2010 a apărut încă o problemă, specifică RM, legată de votul în străinătate. Conform datelor 

oficiale aproape o pătrime din populație este peste hotare. Parlamentul a rezolvat și această 

problemă cu susținerea misiunilor diplomatice. Aproximativ 15% dintre alegători ai RM sunt 

peste hotare. 

În 2017 s-a trecut la sistemul electoral mixt. Nu a existat consens politic pentru această reformă. 

Comisia de la Veneția a emis un aviz critic cu privire la această reformă. Însăși calitatea 

documentului din punctul de vedere al normelor a lăsat de dorit. Dar aceste istorii ne 

demonstrează că acest document, CE, este supus influențelor politice. A apăra stabilitatea 

acestui document este un lucru foarte important.  

În RM legislația electorală a avut un parcurs succesiv, a fost luată în considerare propria 

experiență, experiența altor țări. RM a beneficiat de suportul instituțiilor internaționale 

specializate, de prieteni și, acum, după 25 de ani de la adoptarea CE, suntem în preajma 

adoptării unei versiuni noi care păstrează structura, dar revoluționează întreaga legislație 

electorală prin prisma recomandărilor OSCE, CoE, Comisiei de la Veneția. CE introduce multă 

claritate în problema finanțării partidelor politice. Acum RM încearcă să introducă votul 

electronic. 

Vă mulțumesc pentru atenție și sper că vom avea încă prilejul să discutăm pe marginea 

dezvoltării legislației electorale și RM să-și împărtășească experiența pozitivă pe care a 

acumulat-o pe parcursul acestor 25 de ani. Vă mulțumesc. 



 

2. Reforma electorală în RM. Dna Angelica CARAMAN, președinta CEC 

Reforma electorală se află la ordinea zilei. În cele ce urmează voi vorbi despre procesul pe care 

l-am desfășurat împreună cu toți actorii implicați în alegeri. Necesitatea reformei este dictată 

de faptul că după alegeri se acumulează mai multe observații, propuneri, recomandări 

formulate la conferințele post-electorale. Am ținut cont și de Adresele Curții Constituționale.  

Ne-a bucurat că președinta CC, în alocuțiunea sa, a menționat că propunerile conțin toată 

problematica constatată de-a lungul anilor. La fel, s-a ținut cont de avizele Comisiei de la 

Veneția, de concluziile și recomandările misiunilor de observare a alegerilor.  

Succint despre ajutorul partenerilor de dezvoltare. Am avut experți naționali și internaționali 

care au venit inițial cu o analiză a acestor recomandări formulate de-a lungul anilor. Am făcut 

o analiză a peste 170 de recomandări, dintre care mai bine de jumătate erau de ordin legislativ 

și sub legal. Deci, era necesar să se intervină în CE și în legislația conexă pe următoarele 

aspecte: listele electorale, desemnarea candidaților, modul de soluționare a contestațiilor, mai 

cu seamă pentru a înlătura ambiguitățile și neconcordanțele constatate de-a lungul timpului, 

dar și pentru a înlătura problemele în aplicarea normelor Codului administrativ care erau în 

discordanță cu reglementările din Codul electoral ce vizau examinarea contestațiilor. De 

asemenea, am urmărit să fie respectate standardele internaționale, în acest sens ne-am condus 

de Codul bunelor practici în materie electorală. 

Încă de la începutul mandatului ne-am propus acest obiectiv ambițios de a cuprinde toate 

aspectele conținute în CE și încă în octombrie 2021 a fost creat un grup de lucru în cadrul CEC, 

format din reprezentanți ai CEC, precum și experți naționali și internaționali în domeniu. 

Scopul era de a formula o primă viziune asupra modificărilor ce urmau a fi efectuate. 

În 3 februarie 2022 am venit cu conceptul de modificare a legislației electorale și a celei conexe. 

După aceasta, am anunțat consultări publice pe un termen de o lună, în interiorul căruia am 

organizat consultări publice tematice cu toți actorii interesați. Am scos în evidență acele 

tematici care necesitau consultare și consens larg, precum: listele electorale, partidele politice, 

misiunile de observare. În afară de consultările organizate în comun cu Promo-LEX, am avut 

întruniri cu reprezentanții instanțelor de judecată, cu membrii Consiliului Audiovizualului. 

Deci, am încercat să acoperim tot spectrul de problematici și să ținem cont de toți subiecții care 

au un rol important în organizarea și desfășurarea alegerilor.  

Pe parcursul consultărilor, au fost colectate mai bine de 400 de propuneri, dintre care 170 au 

fost formulate de Promo-LEX.  

Pe 25 mai 2022, am prezentat într-un eveniment public conceptul îmbunătățit pe marginea CE. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Parlamentului, autorităților publice centrale, 

președintele CC, precum și reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, dar și 

extraparlamentare. Unii dintre ei chiar au salutat acele modificări la CE pe care le-a înaintat 

CEC. 

La 14 iunie 2022, CEC a adoptat hotărârea pentru înaintarea propunerilor de modificare a CE. 

Acest proiect a întrunit toate etapele și cerințele prevăzute de Legea privind transparența în 

procesul decizional. Insist asupra acestui lucru, pentru că azi sunt voci care spun că nu s-a 

respectat și nu s-a ținut cont de propunerile tuturor subiecților interesați. Am organizat un 



proces destul de incluziv. În cadrul consultărilor am avut peste 540 de participanți, 400 de 

propuneri. Sinteza propunerilor este plasată pe site-ul CEC, este publică. 

Pe 13 iulie 2022, propunerile privind adoptarea unui nou CE și modificarea legislației conexe 

au fost înregistrate în Parlament sub forma de inițiativă legislativă. 

În data de 28 iulie 2022, CE a fost votat în prima lectură. A fost o rundă de consultări și pe 

platforma parlamentară – 5 la număr. Discuțiile s-au axat pe subiecte problematice, am adus 

argumente, inclusiv bazate pe standardele internaționale și bunele practici ale colegilor. 

Cele mai importante modificări propuse prin proiect s-au referit la: 

- permanentizarea mandatului membrilor CEC și a consiliilor electorale de circumscripție 

de nivelul II. Propunerea era ca toți membrii CEC să activeze permanent, spre deosebire 

de situația actuală când doar 3 membri activează permanent (președintele, vicepreședintele 

și secretarul). Ceilalți 6 sunt degrevați sau convocați doar pentru perioada electorală, iar 

între alegeri participă la ședințele CEC.  Acum statutul permanent am propus să fie 

prevăzut pentru întreg corpul CEC, numărul membrilor să fie redus la 7 și să fie schimbat 

modul de desemnare a componenței CEC. Accentul să fie pus pe profesionalismul 

persoanelor și mandatul să nu fie legat de mandatul CEC, pentru a păstra memoria 

instituțională. Președintele CECE, de asemenea, să aibă statut permanent; 

- readucerea normei privind certificarea obligatorie a membrilor organelor electorale care 

se constituie pentru organizarea alegerilor – CECE și BESV; 

- îmbunătățirea aspectului privind constituirea secțiilor de votare în străinătate. Au fost 

formulate cerințe mult mai clare, pentru a nu trezi dispute asupra caracterului numeric legat 

de deschiderea acestor secții; 

- posibilitatea desfășurării scrutinului în anumite secții de votare pe parcursul a 2 zile. 

Această propunere a suscitat dispute. Propunerea prevedea stabilirea votării pe parcursul 

a 2 zile în anumite secții prin hotărâre a CEC. Argumentele împotrivă spuneau că prin 

această reglementare se va încălca principiul egalității și echității, pentru că alegerile 

trebuie să se desfășoare egal pentru toți. Sau să fie stabilită votarea în 2 zile pentru toate 

cazurile, dar să nu se instituie deosebiri. Argumentul nostru era că, în acele secții unde 

procesul este accesibil, nu sunt distanțe mari, votarea decurge ușor, să rămână 

reglementarea actuală – alegerile să se desfășoare pe parcursul unei singure zile, iar în 

secțiile unde procesul este mai greu din motive obiective – în decurs de 2 zile. În urma 

recomandărilor din cadrul consultărilor, am precizat care sunt motivele obiective ce permit 

deciderea de a vota în 2 zile; 

- simplificarea procedurii de depunere a documentelor de către candidați. Această propunere 

a fost salutată de partidele politice. Lucrăm asupra posibilității de a depune dosarele în 

formă electronică. Am simplificat procedurile de colectare a semnăturilor pentru candidații 

independenți – este permisă posibilitatea pentru cetățeni de a semna în susținerea mai 

multor candidați, acest lucru fiind recomandat și în Codul bunelor practici în materie 

electorală; 

- stabilirea aceluiași termen de campanie electorală pentru toate scrutinele. Până acum era 

diferit; 

- clarificarea procedurilor juridice legate de examinarea contestațiilor electorale. 

Acestea sunt propunerile expuse succint pentru modificarea legislației electorale, alte detalii le 

vom discuta pe parcursul acestei zile. Vă mulțumesc. 



 

3. Permanentizarea instruirii funcționarilor electorali. Dr. Doina BORDEIANU, director, 

Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 

După cum cunoașteți, o preocupare continuă a autorităților electorale din întreaga lume este 

profesionalizarea personalului implicat în alegeri. În cele ce urmează voi prezenta câteva 

informații despre efortul autorității electorale de a spori nivelul de pregătire a cadrelor în 

domeniul electoral prin permanentizarea instruirii electorale. 

Etape în acest proces sunt câțiva ani cheie: 

 2006 – aprobarea unei structuri organizaționale noi a Comisiei Electorale Centrale care 

prevederea crearea Secției educație civică, training-uri și secretariat;  

 2007 – recrutarea personalului și constituirea noii subdiviziuni; 

 2008 – aprobarea strategiei de instruire a funcționarilor electorali şi educaţie civică a 

alegătorilor pentru anii 2008-2013. 

În această strategie se spunea despre necesitatea creării unui centru de instruire continuă în 

domeniul electoral. 

Pentru buna organizare şi desfășurare a alegerilor, cu respectarea standardelor europene în 

domeniu, este nevoie de funcţionari electorali profesionişti, capabili să facă faţă cerinţelor şi 

aşteptărilor cetăţenilor, să acţioneze în mod etic şi transparent, să fie promotori activi ai 

procesului de reformă a sistemului electoral. Strategia stabileşte priorităţi şi mecanisme care să 

asigure îmbunătățirea continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor funcţionarilor electorali şi 

alegătorilor în general.  

Pentru îmbunătățirea și modernizarea metodelor de instruire, deoarece strategia constata 

metode învechite și pentru a remedia acest aspect, s-au efectuat următoarele: 

 2009 – primul seminar de formare a formatorilor în programul BRIDGE;  

 2010 – introducerea în Codul electoral a certificării obligatorii a funcționarilor 

electorali. Reglementarea a existat până la următoarele alegeri din 2014, fiind exclusă 

din cod, neajungând să fie implementată vreodată; 

 2011 – crearea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral. 

Necesitatea practică a creării CICDE a constat în faptul că până atunci exista o abordare 

fragmentară a procesului de instruire specializată: 

- perfecţionarea funcţionarilor electorali se făcea în cadrul unor seminare organizate în 

preajma alegerilor, la care participau președinții și secretarii consiliilor electorale de 

circumscripţie şi contabilii;  

- instruirea avea un caracter ocazional, în cele mai multe cazuri programele de instruire nu 

conţineau obiective corespunzătoare necesităţilor reale de instruire;  

- finanţarea procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor electorali era 

insuficientă;  

- lipsea o analiză structurală a necesităţilor de instruire şi a modului de stabilire a 

priorităţilor în acest domeniu; 

- exista o adaptare insuficientă a conţinutului programelor la cerinţele şi standardele 

europene; 

- formatorii utilizau insuficient metode moderne de instruire; 

- erau absente procedurile de monitorizare, evaluare şi control privind calitatea procesului 

de instruire. 



Cerința legislativă pentru crearea CICDE. Un prim pas în acest sens a fost modificarea Codului 

electoral din data de 18.06.2010 care impunea crearea CICDE. În concret, a fost introdus 

articolul 26/1 care prevedea crearea CICDE și art. 27 alin. (2) și art. 29 alin. (11) care stipulau 

că pot fi desemnate la funcţia de membru în CECE și, respectiv, BESV persoanele care au 

urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral 

şi deţin certificate de calificare corespunzătoare. Cu alte cuvinte, legiuitorul introducea 

certificarea obligatorie a persoanelor care urmau să  fie desemnate în calitate de membri ai 

CECE sau BESV.  

Pentru corectitudine, reiterăm că la 06.03.2014 certificarea obligatorie a fost exclusă din 

legislație fără a fi vreodată implementată.  

Centrul a fost creat de Comisia Electorală Centrală ca o structură responsabilă de instruirea 

specializată a funcționarilor electorali și care, la cerere, furnizează instruire pentru alte categorii 

de actori electorali.  

În cei aproape 11 ani de la fondare, ne place să spunem că CICDE a devenit o comunitate de 

formatori uniți in jurul echipei de bază specializați în instruirea actorilor electorali și în 

promovarea valorilor democrației participative.  

În prezent CICDE are 3 direcții majore de activitate: 

1) instruirea electorală a funcționarilor electorali, dar și a altor părți interesate și 

implicate în organizarea procesului electoral; 

2) educația civică a alegătorilor și a viitorilor alegători; 

3) cercetarea electorală (cercetări, studii care pot sta la baza unor decizii în domeniul 

electoral și care pot fi luate în considerare de factorii decizionali). 

CCDE vine astăzi cu o metodologie adaptată necesităților adulților, cu materiale didactice 

atractive.  

În oferta educațională a CICDE sunt:  

- 20 de programe de instruire, dintre care 3 programe în format blended training (învățare 

mixtă); 

- 19 module pe platforma de instruire la distanță. 

În aproape 11 ani de la fondare au beneficiat de instruire cca 121 000 de persoane, dintre care 

67 000 funcționari electorali, restul fac parte din 17 categorii de beneficiari. 

CICDE vine către viitorii funcționari electorali cu metodologii și curricule pentru toate treptele 

de școlarizare: 

- preșcolar 

- gimnazial/ liceal 

- universitar 

- post-universitar 

Scop: de a contribui la formarea elevilor în spiritul principiilor democratice, de a familiariza 

viitorii alegători cu procedurile electorale din ziua alegerilor, de a-i motiva să participe la toate 

etapele procesului decizional.  

Instruirea este baza bunei desfășurări a alegerilor. 

Urmează modificări în Codul electoral care vor reflecta mandatul CICDE în legislație în mod 

corespunzător, permanentizarea activității consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi 

și certificarea obligatorie a funcționarilor electorali. Ambele cu impact mare asupra activității 

CICDE, care va trebui să organizeze acest proces fiind mandatat de CEC. 



În încheiere vreau să zic că la scurt timp după crearea CICDE acesta s-a poziționat ca un centru 

care este luat drept model pentru colegii din alte țări.  

Suntem deschiși să exportăm aceste bune practici pe care am reușit să le dezvoltăm și să le 

instituționalizăm în RM. Vă mulțumesc.  

 

4. Dl Constantin-Florin Mitulescu Buică, președinte al Autorității Electorale 

Permanente a României 

Doamnă președinte, domnule secretar, mulțumesc pentru onoarea de a-mi da cuvântul la 

această conferință. 

Reforma electorală consider că este cu adevărat pilonul consolidării democrației și este foarte 

important ca reforma electorală să fie realizată din timp, cel puțin, cum sună recomandările 

Comisiei de la Veneția, cu un an înainte de procesul electoral. Noi, în România, suntem în acest 

moment într-un proces de consolidare a legislației electorale, atât în ce privește finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale, cât și organizarea scrutinelor în România. Din 

nefericire, nu avem un CE la acest moment și cred că în viitorul mandat al Parlamentului, care 

va începe în 2024, să propunem un CE și să avem o legislație consolidată, astfel încât să se știe 

care este un început și un sfârșit pentru toate tipurile de procese electorale și unificarea modului 

de gestionare a unui proces electoral.  

La acest moment suntem cu 2 ani înainte de procesele electorale din 2024. Avem deja proiectul 

pentru finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în procedură de transmitere ca 

proiect de guvern la Guvernul României și, ulterior, Parlamentului României, spre a fi 

legiferată în primăvara anului 2023. Avem aproape gata un proiect de consolidare a întregii 

legislații într-un singur proiect de modificare a tuturor legilor electorale, care nu sunt mai puține 

de 7 în România. Pentru fiecare proces electoral, referendum avem câte o lege distinctă. Însă 

în acest proiect vrem să comasăm modificările astfel încât să deschidem premisele unui CE, 

așa cum spuneam, în 2024.  

Din păcate, în trecut în România niciodată nu s-a pregătit un proces electoral înainte și, cum 

spuneam în glumă, tot timpul aflăm că sunt alegeri și trebuie să legiferăm. La preluarea 

mandatului în 2019 a trebuit să legiferez pentru anul electoral 2019 și pentru anul electoral 

2020, fiindcă între 2016 și 2019 colegii mei care au deținut conducerea Autorității Electorale 

Permanente nu au demarat proceduri de  modernizare a legislației electorale, de istoricul 

alegerilor și recomandările experților care au supravegheat alegerile în România. Iată că de 

această dată ne pregătim cu adevărat. În 2024 vom avea cel puțin 4 procese electorale: în luna 

mai vom avea alegerile pentru Parlamentul European, așa cum ar trebui la sfârșitul lunii mai 

să avem acest proces la termen; în luna septembrie alegerile locale; în luna noiembrie alegerile 

prezidențiale, iar la începutul lunii decembrie alegerile parlamentare. Și, ca de obicei cum ne-

am obișnuit, la ultimele procese electorale cu alegerile generale am avut și un referendum 

național consultativ. Cred că pe baza propunerilor pe care le vom face și modernizărilor 

legislației electorale să avem un proces electoral desfășurat foarte bine. 

Am văzut în aceste discuții influențele politice. Da, toți am fost aleși de către Parlament. O 

parte, cel puțin eu sunt ales de Parlamentul României, în plenul reunit al Parlamentului. Într-

adevăr, este o influență politică, dar important este ca, atunci când intrăm în mandat, toți să ne 

ocupăm de dezvoltarea legislației electorale, de dezvoltarea instituției pe care noi o conducem 



pe timpul mandatului, astfel încât funcționarii electorali să se simtă independenți, să se simtă 

în siguranță și că, dacă iau o decizie în dezvoltarea democrației, nu va veni vreun politician să 

îl tragă pe președintele Autorității de mânecă și să destabilizeze această instituție. 

Codul administrativ la noi, la fel, a creat niște probleme în organizarea proceselor electorale. 

În acest moment, avem o lacună legislativă în organizarea alegerilor parțiale. În elaborarea 

Codului administrativ în 2019 eram vicepreședinte și eram secretar general, anterior președinte, 

și am tot trimis propuneri de armonizare a Codului administrativ cu legislația electorală. Din 

păcate, la acel moment nu s-a dorit și în acest moment alegerile parțiale, atunci când încetează 

mandatul înainte de termen, nu este clar cine declanșează aceste procese de organizare a 

alegerilor. Și atunci, la fel, trebuie să legiferăm inclusiv pe această manieră, astfel încât să 

putem să ne desfășurăm activitatea în condiții de normalitate și fără a sta la o decizie politică 

în vederea demarării acestui proces.  

Pentru noi, procesul de monitorizare și supraveghere a finanțării campaniilor electorale și a 

partidelor politice este unul foarte înaintat. Încă de anul trecut avem raportări pe ce înseamnă 

banii de la bugetul de stat în finanțarea activității partidelor politice în România. În 2019 am 

implementat o platformă, în care despre toate partidele avem fișa fiecărui partid din România, 

finanțarepartide.ro în ce privește finanțarea și publicăm în mod constant informații despre viața 

financiară a fiecărui partid înregistrat. În România avem peste două sute și ceva de partide 

înregistrate, la acest moment, 6 partide beneficiare de subvenție de la bugetul de stat. Pe timpul 

celor 4 ani de mandat, drept pentru care începând cu anul următor vom consolida, în baza unui 

proiect european, cel de-al doilea proiect pe transparență, integritate și anticorupție în 

finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Avem aplicații informatice în care 

partidele își raportează cifrele pe care le utilizează în activitate. Noi le vom publica, în cel mult 

două luni vor apărea aceste informații, iar cetățenii din România vor ști care este viața 

financiară a fiecărui partid politic din România, indiferent dacă finanțarea este publică sau 

privată către acestea. 

Mai avem și organizațiile minorităților naționale care primesc un alt tip de finanțare prin 

intermediul Secretariatului General al Guvernului și sunt verificate de Curtea de Conturi, iar 

noi verificăm pentru partide. Curtea de Conturi având în continuare această sarcină de 

monitorizare și verificare a Autorității, cât și a partidelor în utilizarea subvențiilor de la bugetul 

de stat.  

Vă felicit, doamna președintă și conducerea CEC Moldova, pentru acest eveniment și consider 

în continuare, așa cum am spus și de la început, reforma electorală este foarte importantă și vă 

urez succes să implementați toate propunerile acelora care lucrează cu această legislație 

ulterior. 

 

 

5. Dna Kristīne Bērziņa, președinta CEC a Letoniei 

Cuvinte de salut. 

Aplicăm legea în practică. CEC Letonia face totul, chiar ceea ce nu este prevăzut de lege, în 

vederea realizării unui proces electoral cât mai corect. Depunem amendamente la Comisia 

parlamentară, lucrăm cu Parlamentul, care ne roagă să facem propuneri. Explicăm publicului 



larg actualizările la legislația electorală. Facem chestionare în probleme ce privesc procesul 

electoral. Suntem mediatorii dintre Parlament și votanți, dintre autoritățile electorale și partide. 

Ultimele amendamente au vizat alegerile locale, a fost definit rolul în acest proces al 

autorităților locale, al municipalităților etc.  

Privind votarea electronică, în Letonia se discută despre provocările tehnice. A fost ajustată 

legislația, astfel încât persoanele aflate în alte districte să poată vota. De la elaborarea 

conceptului până la ajustările legislative s-a cheltuit mult timp. 

S-au efectuat amendamente din perspectiva protecției mediului. Ne gândim la un astfel de 

instrument de votare, fără ca persoana să fie nevoită să aibă asupra sa un act de identitate. Când 

s-au ștampilat actele, mulți au refuzat acest lucru. De aceea din 2022 trebuie să introducem 

acest sistem nou. Am discutat cu Guvernul pentru a căuta cea mai potrivită formulă pentru a o 

aplica în practică. 

Vă mulțumesc. 

 

6. Dl Rovzat GASIMOV, vicepreședinte CEC a Republicii Azerbaidjan 

Cuvinte de salut. 

Sunt multe lucruri de care trebuie să ținem cont. A fost o provocare de a trece de la un sistem 

centralizat la un sistem pentru o țară independentă. În anii puterii sovietice, oamenii votau 

foarte atenți, KGB-ul urmărea orice manifestare de liberă gândire. Am moștenit frica și după 

„perestroica” eram încă sub influența acelor practici. Eram în dilemă la început. Am apelat la 

organizațiile internaționale nu pentru a „inventa” roata, dar pentru a învăța. Am reușit să facem 

schimbări. 

Am efectuat armonizarea legislației cu standardele internaționale. S-au adoptat standarde 

bazate pe cele mai bune practici. Normele legislației electorale trebuie revizuite pentru a 

răspunde noilor necesități. Trebuie asigurată transparența sistemului electoral și a procedurilor 

electorale. În acest sens, pentru a asigura transparență, în anul 2000 am creat o bază de date. 

Prin intermediul ei se procesează și datele candidaților. 125 de comisii electorale sunt conectate 

la această bază de date. Rezultatele sunt afișate instantaneu on-line. Integrăm inovații 

tehnologice în fiecare an. 

În Azerbaidjan CEC este cea care educă populația. Aceste proiecte de instruire au fost 

intensificate din anul 2002. S-au făcut instruiri cu instructori internaționali, ulterior cu traineri 

naționali. Cu suportul Comisiei de la Veneția am întărit capacitățile noastre. Au fost pregătiți 

peste 230 de instructori locali pentru cele 2000 de persoane implicate în procesele electorale. 

Populației i se diseminează informația, în societate se organizează diferite activități de educație 

electorală. 

Ne axăm și pe aspecte de incluziune. Informații despre alegeri se distribuie persoanelor cu 

dizabilități. Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sunt instalate rampe în clădirile de 

amplasare a secțiilor de vot. 

Se organizează misiuni de observare naționale, sunt acreditați observatori internaționali pentru 

monitorizarea proceselor electorale.  



În secțiile de votare sunt instalate camere de supraveghere, peste 20% din secții sunt echipate 

cu aceste camere de supraveghere. 

Peste 300 mii de utilizatori ai internetului au vizionat transmisiunile live despre rezultatele 

alegerilor.  

Vă mulțumesc. 

 

7. Dl Nurlan KOICHUKEEV, vicepreședintele Comisiei Centrale pentru Alegeri și 

Referendumuri din Republica Kârgâză 

Stimați participanți ai conferinței de astăzi, în legătură cu timpul redus, voi încerca să povestesc 

pe scurt despre acele schimbări pe care am reușit să le efectuăm în Comisia noastră electorală 

și despre reformele ce țin de sistemul electoral, care au permis în anul ce a trecut să desfășurăm 

cu succes alegerile președintelui țării și cele pentru Parlament.  

Așadar, pentru a efectua reforme trebuie să ne pornim de la legislație și, anume, să introducem 

în Constituție bazele reformei. Constituția Republicii Kârgâze stabilește principiile supremației 

puterii poporului. Poporul kârgâz este unicul izvor al puterii în stat și își realizează nemijlocit 

puterea în cadrul alegerilor și referendumurilor, de asemenea prin sistemul autorităților de stat 

și celor ale administrației locale. În orice societate democratică sistemul electoral este 

mecanismul de bază cu ajutorul căruia se poate realiza dreptul cetățeanului de a participa la 

treburile statului.  

Conform art. 1 alin. (2) din Convenția privind standardele alegerilor democratice, drepturile și 

libertățile electorale în țările Comunității Statelor Independente, deși locuim în țări diferite și 

avem legislații diferite, cu toate acestea, trebuie stabilite anumite standarde și unificată 

legislația. Art. 2 din Constituția Kârgâză statuează că cetățenii își realizează dreptul de a 

participa la treburile statului prin alegeri și referendumuri. În art. 37 al Constituției se spune că 

cetățenii pot participa la trebuirile societății nemijlocit sau prin reprezentanții săi. De aceea 

punctul de la care trebuie să plecăm este Constituția, legea supremă a țării. 

Reforma sistemului electoral s-a realizat între anii 2013 până în 2021. În cadrul reformei s-au 

luat măsuri pentru a garanta alegeri democratice, ca cetățenii să-și poată exprima liber 

opțiunile, după cum prevede Constituția. Au fost adoptate norme legale, s-au luat măsuri de 

asigurare tehnică. De asemenea, au fost desfășurate instruiri pentru persoanele care activează 

în sistemul autorităților electorale, pentru că acestea trebuie să înțeleagă în ce constă munca 

lor, să cunoască bine legislația și procedurile electorale.  

Pe aspectul legiferării, a fost adoptată Legea privind înregistrarea biometrică a cetățenilor 

Republicii Kârgâze. De asemenea, au fost introduse modificări în Constituție, în legislația 

electorală. În procesul electoral au început să fie aplicate noi tehnologii, se efectuează 

identificarea alegătorilor prin echipamente de colectare a datelor biometrice - în procesul de 

numărare a voturilor, de totalizare a alegerilor. A fost creat registrul de stat unic al populației. 

Aceste inovații tehnice au permis excluderea posibilității de a frauda rezultatele votului. Până 

a fi introduse aceste măsuri, în Republica Kârgâză se întâmplau cazuri de votare în „carusel”, 

adepții unor concurenți fără scrupule efectuau introduceri masive de buletine de vot în urne.  



Pentru asigurarea exactității listelor electorale, a fost creată o resursă comună a Comisiei 

Electorale Centrale cu portalul alegătorilor Tizme.gov.kg. Listele electorale se formează în 

regim automat. Pentru aceasta a fost introdus un complex de echipamente tehnice, precum 

serverul central, urnele electronice, a fost creat un software dedicat colectării datelor transmise 

de urnele electronice. 

Un alegător poate vota o singură dată și dacă a trecut identificarea electronică, el nu mai poate 

vota nicăieri a doua oară. Au fost introduse un șir de instrumente ale controlului civil. 

Informațiile de pe serverele urnelor electronice se transmit în mod operativ către serverul 

central, totalizarea rezultatelor se efectuează în mod automat, fără participarea omului. Există 

cabinete electronice ale alegătorilor. Lista alegătorilor se formează în mod automatizat, iar 

informațiile se preiau de pe portal, actualizându-se lunar. Atunci când persoana împlinește 18 

ani, ea este inclusă automat în lista electorală. Inclusiv cabinetul electronic al alegătorului 

acumulează aceste informații, de care se poate lua cunoștință. 

Sistemele informatice de stat interacționează, fac schimb de informații. Astfel, Comisia 

Electorală interacționează cu Ministerul Justiției, Ministerul Educației și Științei. Anume prin 

sistemul informatic se pot obține date despre candidați, se pot depune cereri. 

De asemenea, pe site-ul nostru funcționează cabinetul electronic al candidatului. Prin 

intermediul acestuia, candidatul plasează informații despre sine și orice utilizator le poate 

obține. Informațiile se referă și la programul partidului, listele candidaților din partea 

partidului, precum și la aspecte generale.  

Pentru asigurarea transparenței, pe site-ul nostru publicăm datele bancare, sumele alocate, cum 

și pe ce se cheltuiesc acești bani. La aceste informații are acces liber orice persoană interesată 

și în acest fel pot fi obținute date despre toate cheltuielile efectuate. 

Dispunem de echipamente pentru identificarea alegătorilor, de citire a datelor biometrice. 

Serverul Comisiei se află într-o încăpere unde nimeni nu are acces, acolo sunt instalate camere 

video și în regim on-line oricine se poate convinge că nimeni nu pătrunde și nu denaturează 

datele.  

După încheierea votării, toată această informație se transmite către serverul central, de unde 

poate fi preluată în totalitate. În mod automat se eliberează și bonurile conform rezultatelor. În 

regim on-line se ține registrul contestațiilor unde acestea pot fi depuse.  

Pentru perioada electorală se organizează grupul informațional de reacționare operativă din 

care fac parte membrii Comisiei Electorale, reprezentanți ai organelor Procuraturii, ai 

Comitetului de Stat pentru Securitate Națională, ai organelor afacerilor interne. Acest lucru se 

face pentru a înregistra în timp util contestațiile și a le soluționa la termen. Informația despre 

contestații este disponibilă pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. 

În anul 2021 am desfășurat alegeri, după ele în societate nu au fost nemulțumiri, revolte. Am 

reușit să ne întoarcem încrederea alegătorilor față de sistemul electoral și de procedura votării.  

Stimați participanți ai conferinței, vă urez pentru azi o activitate fructuoasă. Comisiei 

Electorale Centrale a Republicii Moldova îi doresc realizări frumoase, sper că schimbul de 

informații și de experiență vor contribui la dezvoltarea activității sistemelor noastre electorale. 

Succese. 



 

8. Dl Bakhrom KUCHKAROV, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale a 

Republicii Uzbekistan 

Salut toți participanții conferinței. Vreau să menționez colaborarea frumoasă cu Comisia 

Electorală Centrală a Republicii Moldova. Delegația Uzbekistanului este mândră să se afle aici. 

Cu 5 ani în urmă am convenit o reformă electorală în Uzbekistan în care Comisia Electorală 

Centrală joacă un rol crucial. Reforma a început în 2017 cu pilotarea sistemelor electronice în 

Tașkent. Ne-am asigurat că recomandările observatorilor din 2016 au fost luate în considerare. 

Soluții IT au fost introduse în diferite domenii ale procesului electoral și drept rezultat s-au 

eficientizat activitățile. În prezent se efectuează lucrări de îmbunătățire a registrelor.  

În anul 2019 a fost adoptat Codul electoral prin Legea nr. 544 din 25 iunie 2019, care a 

armonizat toată legislația electorală. Codul fiind testat, ne-a arătat că trebuie îmbunătățit. Au 

fost implicate agențiile naționale și structurile internaționale pentru a ralia legislația electorală 

la standardele internaționale. Republica Uzbekistan a ratificat la 7 iunie 2021 Convenția ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Comisia Electorală Centrală a salutat punerea în 

aplicare a Convenției. 

În luna decembrie a anului 2022 va avea loc un referendum pentru amendarea Constituției. 

Propunerea de a desfășura referendumul constituțional îi aparține președintelui țării. 

Actualmente data referendumului încă nu este stabilită. Proiectul cu noile amendamente se 

discută în societate. În prezent suntem în plin proces de reformă. Vrem un astfel de sistem de 

management electoral ca și persoanele din penitenciare să poată vota. Aceste propuneri au fost 

aprobate. Comisia Electorală Centrală elaborează legislația secundară pentru a uniformiza 

procedurile electorale, dar și în interesul cetățeanului. Scopul nostru este să avem un proces 

electoral mai transparent, mai orientat spre cetățean. Desfășurăm instruiri pentru persoanele 

antrenate în activitatea comisiilor electorale. Considerăm că formularele sunt pertinente atunci 

când sunt înțelese de toată lumea.  

Comisia noastră electorală se conduce de următoarele principii în realizarea reformei 

electorale: 

1) Auditurile post-electorale permit de a îmbunătăți procesul electoral pe viitor, de a 

pregăti amendamente noi care să perfecționeze procesul electoral;   

2) Relațiile cu autoritățile centrale trebuie menținute și dezvoltate pentru asigurarea unui 

proces electoral coordonat; 

3) Implicarea tuturor actorilor în procesul electoral ș.a. 

Vă mulțumesc pentru atenție și vă felicit cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființare ca 

autoritate electorală cu statut permanent. 

 

9. Dl Armen SMBATYAN, secretarul Comisiei Electorale Centrale a Republicii 

Armenia 

Salut gazdele și pe toți participanții acestui eveniment. Îi doresc succes Comisiei Electorale 

Centrale a Republicii Moldova pentru un proces democratic, echitabil. Mă aflu aici pentru a 



împărtăși experiența noastră, voi puncta câteva momente importante pe care le-am realizat noi 

în Armenia. 

Actualizarea legislației este un proces continuu. Am avut același parcurs ca și dumneavoastră 

după declararea suveranității. Până în anul 1999 am avut legi separate pentru fiecare proces 

electoral, iar în anul 1999 am adoptat primul Cod electoral al Republicii Armenia, care a 

unificat toate legile referitoare la alegeri și referendumuri. Ulterior Comisia Electorală Centrală 

a fost antrenată în procesul de îmbunătățire a legislației electorale. Accentul s-a pus pe 

accesibilitatea procesului electoral, instruirea membrilor comisiilor electorale, educația 

electorală a alegătorilor. 

În alocuțiunea de azi am decis să mă opresc asupra subiectului tehnologiilor informaționale. 

Nu doar legislația trebuie actualizată, dar trebuie să atragem atenție și tehnologizării proceselor 

electorale. Avem o legislație bună, dar trebuie să fim siguri că legislația peste câțiva ani va 

răspunde cerințelor noi privind aplicarea instrumentelor electronice.  

Vreau să remarc că drapelul Armeniei seamănă cu cel al Republicii Moldova, ambele au 

aceleași culori: albastru, galben și roșu. 

În secțiile de votare utilizăm înregistrarea video, care este un sistem tehnologizat, prevăzut de 

Codul electoral. Sistemul video a fost introdus în anul 2017, acum se folosește în peste 90% 

din secțiile de votare. Înregistrarea video se transmite live, planificăm să implementăm acest 

instrument în toate secțiile de votare.  

Despre înregistrarea alegătorilor, listele electorale și identificarea votanților. Registrul 

alegătorilor este elaborat în baza registrului populației, el oferă opțiuni de verificare. Registrul 

este un dispozitiv de autentificare a alegătorilor, informația din el se actualizează permanent și 

este accesibil pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, în secțiunea „Registrul alegătorilor 

Armeniei”. Fiecare cetățean poate să se verifice, poate căuta adresa secției de votare.  

În registru sunt incluse toate datele personale despre alegători: numele, prenumele, nr. de 

înregistrare, data nașterii, adresa, o fotografie a titularului. Toată această informație este 

disponibilă pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale.  

Listele electorale sunt folosite în trei scopuri:  

- în alegeri; 

- în perioada dintre alegeri; 

- pentru identificarea persoanei în cazuri excepționale. 

Listele electorale pot fi descărcate și publicate. Comisia Electorală Centrală le publică în format 

PDF. Vreau să menționez că nicăieri nu mai există această posibilitate. După alegeri naționale, 

listele electorale se publică semnate. Se preiau amprentele digitale și prin USB se transformă 

în semnătură. Sunt mai mulți pași de identificare a votanților: prin dispozitiv și prin liste 

electorale, ceea ce permite excluderea fraudării. Anterior aceasta era o problemă. 

Avantajele utilizării registrului este excluderea votului dublu, colectarea și verificarea 

informației despre votanți (există o hartă digitală cu fiecare punct de votare în ziua alegerilor) 

și  a informației cu amprenta digitală a votanților. De exemplu, se poate stabili care e procentul 

de femei sau bărbați care a votat într-o regiune, câte persoane sub 30 de ani au votat etc. 



Dispozitivul este destul de scump. Este important ca operatorii care îl utilizează să fie instruiți, 

iar votanții să cunoască cum sunt colectate informațiile. 

Ultimele amendamente la legislație vizează depunerea electronică a documentelor de către 

concurenții electorali. Anterior erau multe hârtii, mape care se depuneau la CEC, acum toate 

se prezintă electronic. 

O zi bună, vă mulțumesc că m-ați ascultat. 

 

10. Dl Jaime RIVIERA, membru al Institutului Național Electoral din Mexic 

Sunt încântat să particip la acest eveniment, mulțumesc Angelicăi Caraman pentru invitație. 

Democrația din Mexic este tânără, are aproximativ 20 de ani. În acest răstimp s-au efectuat 

reforme. Alegerile erau organizate de Guvern și voturile se falsificau. Prima reformă a permis 

reprezentarea minorităților în Parlament și municipalități. A doua a vizat corectitudinea votului.  

În august 1990 a fost adoptat Codul federal al instituțiilor și procedurilor electorale. În 

corespundere cu acesta, a fot înființat Institutul Federal Electoral - un organism public autonom 

responsabil cu organizarea alegerilor mexicane la nivel federal, adică cele referitoare la 

deputați, senatori și președintele Republicii Mexicane. El și-a început activitatea în octombrie 

1990.  

În anul 2000 alegerile au fost câștigate de un reprezentant al partidului de opoziție. Astfel a 

fost pus capăt monopolului Partidului Revoluționar Instituțional (PRI), care a dominat arena 

politică aproape 70 de ani. În noul sistem apărut un rol important îi revenea Institutului Federal 

Electoral (IFE). El s-a transformat într-o instanță independentă de celelalte ramuri ale puterii. 

Drept dovadă este faptul că IFE a sancționat cu amendă de aproape 50 de milioane de dolari 

un partid pentru utilizarea contrar destinației a fondurilor în campania din anul 2000. 

În aprilie 2014, în locul Institutului Federal Electoral, a fost creat Institutul Național Electoral 

(INE).  

Actualul Președinte al Mexicului a câștigat alegerile prezidențiale în iulie 2018, obținând 53% 

de voturi. Coaliția câștigătoare a obținut majoritatea în Parlament. Nimeni nu a negat legalitatea 

alegerilor. Totuși, președintele și Parlamentul au fost criticați. 

Un factor pozitiv este că opoziția este prezentă în Camera legislativului, se urmăresc fondurile 

care sunt implicate în alegeri. Azi în Mexic se desfășoară dezbaterea pe tema sistemului 

electoral. Pe 13 noiembrie sute de mii au protestat împotriva reformei electorale. Au fost totuși 

organizate mitinguri în susținerea guvernării.  

Pentru a schimba Constituția e nevoie de 2/3 din voturi. În anul 2024 expiră mandatul actualului 

președinte și sperăm că până atunci situația se va îmbunătăți. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 

 



11. Dl Otar BUSKIVADZE, șef al Departamentului financiar al Comisiei Electorale 

Centrale din Georgia 

Suntem încântați să avem ocazia să vă felicităm cu ocazia marcării a 25 de ani de la înființare 

ca autoritate electorală permanentă. 

După alegeri naționale, noi studiem recomandările formulate de misiunile de observare, 

inclusiv ale OSCE, analizăm provocările cu care ne-am confruntat, pentru a îmbunătăți baza 

legală.  

Acest lucru ne-a dat posibilitatea să implementăm un proiect pilot privind introducerea 

tehnologiilor informaționale în procesul de înregistrare a alegătorilor și de numărare a voturilor. 

Scopul proiectului pilot a fost îmbunătățirea procesului electoral în Georgia.  

În anul 2021 au fost aprobate în a treia lectură modificările operate la Codul electoral. Reforma 

electorală a modificat esențial Codul electoral. S-au introdus noi reguli, inclusiv privind 

utilizarea tehnologiilor informaționale în alegeri. 

Se presupune că la alegerile parlamentare din anul 2024 aproape 70% din voturi vor fi numărate 

cu ajutorul echipamentelor electronice. Noul sistem se preconizează a fi implementat în 

majoritatea secțiilor de votare, inclusiv în toate orașele și localitățile mari. 

Votul electronic va întări încrederea populației față de procesul de numărare a voturilor, va 

minimiza greșelile cauzate de factorul uman, va lichida problema divergențelor și va pune capăt 

speculațiilor legate de publicarea exit-pollurilor.  

Recomandările privind aceste inovații au fost formulate de grupul de lucru care se ocupă cu 

pregătirea reformei electorale. Aceste îmbunătățiri sunt discutate în Parlament. Realizarea 

reformei electorale este una dintre condițiile pentru ca Georgia să obțină statutul de țară 

candidată pentru aderarea la UE. Cu privire la procesul electoral ținem cont de recomandările 

Comisiei de la Veneția. 

În baza proiectului de lege inițiat în sensul implementării votului electronic, discutat cu 

Guvernul, CEC și experții în acest domeniu, se întreprind măsuri pentru dotarea secțiilor de 

votare cu echipamente electronice. Mijloace tehnice electronice de numărare a voturilor au fost 

folosite în premieră în secțiile de votare dintr-un raion la alegerile locale din 2021. În anul 2022 

ele s-au folosit în cadrul a 8 secții de votare la alegerile pentru adunarea municipală. 

Tehnologia votului electronic permite a prezenta rezultatele votării într-un timp redus, în mai 

puțin de o oră de la închiderea secțiilor de votare. 

Instruirea operatorilor, de asemenea, se va efectua cu ajutorul tehnologiilor informaționale.  

Vă mulțumesc pentru atenție. 

  



SESIUNEA II  

Rolul organizațiilor partenere în perfecționarea practicii și legislației electorale 

Moderator: Dl Paul De GREGORIO, expert electoral 

 

1. Dl Paul De GREGORIO, expert electoral 

Cuvinte de felicitare și apreciere. 

Discursul de ieri l-am transferat pe azi. S-au împlinit 25 de ani de când am fost prima dată în 

Republica Moldova. În acea carte care descrie democrația RM, m-am regăsit în câteva pagini. 

În 1995 am fost desemnat să acord asistență tehnică RM. Am lucrat zi de zi pentru a face Codul 

electoral, ca CEC să devină o instituție profesionistă. Era haos înainte de alegeri. Pe atunci  

l-am cunoscut pe dl Igor Boțan.  

Acum sunt a 16-a oară când vin la Chișinău. De fiecare dată vizitele la Chișinău erau nu numai 

de lucru, dar și de plăcere. Am venit aici joi și am petrecut timp cu prietenii mei.  

În acești ani au fost și foarte multe provocări pe care CEC a reușit să le depășească cu ajutorul 

partenerilor. Îi felicit pe toți cei de la CEC. 

Cum războiul din Ucraina a afectat situația din regiune, RM a avut dorința să ajute ucrainenii. 

Acum RM se află în criză energetică și nu numai, dar chiar și în aceste condiții economice RM 

a avut forțe să ajute ucrainenii. 

În SUA tot au existat provocări în alegerile prezidențiale. În 2000 când a fost ales George 

Walker Bush, un singur stat, Florida, a decis rezultatul alegerilor. L-a învins pe democratul Al 

Gore cu 5 voturi electorale. Rezultatele scrutinului au fost discutate mai multe săptămâni, până 

ce la 12 decembrie 2000 Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în favoarea lui. Fiind 

președinte, în afară de securitatea națională, s-a preocupat mult de problemele securității 

sociale. G.W. Bush a făcut reforme în domeniile sănătății, asigurărilor sociale, educației, a 

redus semnificativ impozitele. După alegerile din 2020 câștigate de Donald Trump, nu m-am 

gândit că ne vom confrunta cu astfel de provocări.  

Am avut colaborări cu instituții și autorități electorale inclusiv din Rusia. Dar în unele țări 

eforturile au eșuat. 

În concluzie, asigurarea dreptului la vot este crucială, reforma electorală este finanțată din 

buzunarul fiecărui plătitor de taxe. 

Vă mulțumesc. 

 

2. Goran PETROV, consilier electoral, OSCE/ODIHR 

Cuvinte de salut și felicitare. 

Am să vorbesc despre activități de follow app în urma misiunilor de observare din RM. De ce 

trebuie să facem aceste activități de follow app? Pentru că din partea OSCE trebuie făcută o 

listă de recomandări. Care e valoarea adăugată a acestor activități? Datorită lor se 

îmbunătățește procesul electoral. Ce trebuie implementat pentru a îmbunătăți procesul 



electoral? Fiecare recomandare se face cu scopul de a asigura dreptul la vot în condiții de 

egalitate. 

Vorbim din perspectiva politicului și economicului pe dimensiunea electorală. Trebuie 

întărite relațiile internaționale. UE lucrează cu țările candidate pentru îmbunătățirea cadrului 

legislativ, inclusiv electoral. Tendința globală este de a utiliza recomandările tuturor 

instituțiilor. 

Misiunea de observare din Danemarca s-a axat pe incluziunea tuturor categoriilor de 

alegători, din această perspectivă trebuie îmbunătățit procesul în regiune. 

Trebuie să existe voința politică pentru ca reformele să aibă succes. Dacă nu există susținere 

din partea Parlamentului, reformele nu se pot realiza. Deseori barierele majore țin de aspectul 

financiar. Instituția CEC a beneficiat de asistență tehnică, instrumente inovative puse la 

dispoziție prin programe. 

Cadrul legislativ trebuie schimbat din timp. Dacă alegerile le stabilești să aibă loc peste două 

luni, e târziu să faci modificări în cadrul legislativ. 

Uneori partidul de la conducere devine dominant și toxic, el nu este benefic pentru opoziție. 

Follow app este o acțiune desfășurată de autoritățile statului și instituțiile care formulează 

recomandări. 

În 1999 la Summitul de la Istanbul s-a recunoscut rolul OSCE, a fost adoptată Declarația 

Summitului, semnată Cartea pentru Securitate Europeană, a fost semnat Acordul privind 

Forțele Armate Convenționale Adaptate din Europa.  

Am ajustat cadrul legislativ. E nevoie de mai multă transparență pentru a aduce argumente 

tuturor părților.  

În 2016 am editat un Ghid despre follow app care reprezintă o descriere a ceea ce reprezintă 

follow app. Când se face follow appul? Trebuie să avem misiuni formate cu 6 luni înainte de 

alegeri. Dacă alegerile au loc regulat – cu 4 luni înainte se pregătesc documentele. 

Să vedem cine face parte din echipa follow app. În echipă nu trebuie să existe conflicte de 

interese. Misiunile de follow app trebuie să fie mai consistente, pentru că ele interacționează 

cu autoritățile.  

După alegeri se formulează un set de recomandări principale și pe urmă secundare. De 10 ani 

încoace recomandările le formulăm în rapoarte. 

Perioada de alegeri este de 4 ani, iar noi avem între acțiuni de fapt 3 ani. 

Instrumente de acțiune: 

- raportul 

- expertiza detaliată 

- ghiduri mai exhaustive 

- asistență de implementare 

- expertiză legală 

- chestionare la comanda solicitantului 

- delegarea unui expert. 



Facem activitatea cu autoritățile locale. Folosim două modalități de lucru: 

- sau dăm o opinie scurtă pentru subiecte urgente (ca în Georgia, Serbia) 

- sau oferim consultanță pe termen mai lung. 

Interesele persoanelor cu dizabilități trebuie asigurate. În OSCE comunicăm cu organizații 

surori, oferim expertize pe baza colaborării cu mai mulți experți, de ex. cu GRECO care 

formulează recomandări privind aspectele de finanțare. 

Comunicarea cu corpurile diplomatice. 

Pentru a realiza reforme trebuie să existe voință politică. Reforma trebuie inițiată din timp, 

pentru a nu tergiversa procesul. O practică bună este efectuarea reformei înainte de procesul 

electoral, pentru a aduce la cunoștință modificările. 

Toți actorii relevanți trebuie invitați din timp la discuțiile asupra cadrului legal electoral. Pe 

aspectul incluziunii partidelor de opoziție – ele trebuie să  fie parte la procesul de discuții. 

Vă mulțumesc. 

 

3. Dna Ina Kim LEE, cercetător principal, secretariatul A-WEB (Coreea de Sud) 

Mulțumim pentru invitație la CEC RM. Primele eforturi după crearea A-WEB au fost de a 

îmbunătăți procesele electorale. Ne-am axat pe educația privind finanțarea partidelor politice 

și educația alegătorilor. Obiectivul final al organizației este îmbunătățirea procesului 

electoral. Scopurile A-WEB: 1) colaborarea internațională și 2) schimbul de experiență. 

Pledăm pentru proiecte de dezvoltare. 

Facem chestionare, analizăm procesul electoral, elaborăm ulterior cursuri pentru a îmbunătăți 

cunoștințele în domeniul electoral. Identificăm trendurile, elaborăm programele de instruire. 

Speranța noastră este ca rezultatele instruirilor, cunoștințele să fie aplicate ulterior în alegeri.  

Țara unde am făcut experimente este Maurițius. Acolo s-a produs un impact major, ca 

rezultat a crescut numărul cetățenilor înregistrați pentru procesul de votare.  

Facem lista provocărilor, pentru a elabora mecanisme de soluționare. Propunem mai multe 

amendamente pentru a limita cheltuielile candidaților. 

Reformele reprezintă un proces anevoios, dar un instrument util. În urma discuțiilor în 

Argentina s-au introdus modificări în legislație privind finanțarea bazată pe gen. 

În anii de la înființare, am beneficiat și noi de aceste lecții învățate. Când vom împlini 25 de 

ani de la creare vom împărtăși o experiență mai bogată. 

 

4. Dl Gio KOBAKHIDZE, director adjunct al IFES în Ucraina 

Cuvinte de salut și mulțumiri pentru susținerea Ucrainei. 

Instituțiile guvernamentale ale Ucrainei, care au organizat recent alegeri locale și naționale de 

succes și transferuri de putere în 2019 și 2020, considerate de părțile interesate internaționale 

cheie ca demonstrând un progres democratic semnificativ, se confruntă acum cu o provocare 



critică de a opera într-un mediu de război. IFES sprijină organismele de management 

electoral din Ucraina și societatea civilă, astfel încât acestea să poată continua să ofere 

servicii persoanelor strămutate în interior și refugiaților ucraineni. 

IFES, care continuă să opereze în Ucraina, a luat mai multe măsuri pentru a-și proteja 

personalul și partenerii de războiul condus de Rusia, cum ar fi sprijinirea eforturilor de 

relocare, oferirea de adăpost și comunicarea continuă.  

IFES sprijină instituțiile ucrainene, inclusiv Comisia Electorală Centrală și Ministerul 

Transformării Digitale, oferind consiliere privind gestionarea crizelor în timpul războiului, 

cum să furnizeze informații alegătorilor, inclusiv în formate accesibile pentru persoanele cu 

probleme, dizabilități și sprijinirea persoanelor strămutate în interior. 

Am hotărât să împărtășim rezultatele sondajelor relevante pentru CEC-uri. Scopurile noastre 

sunt dezvoltarea și învățarea lecțiilor la nivel de organizații, recapitularea externă, internă, 

instituționalizată pentru a consolida capacitatea organizațiilor de management electoral. 

Învățăm lecții de la un ciclu electoral la altul.  

Vorbind de procesele electorale, trebuie să spunem că acestea sunt procese contextualizate. 

Atunci când lipsește memoria instituțională, IFES încearcă să înlăture această lacună cu 

ajutorul experților și autorităților electorale. Am făcut acest lucru prin sondaj. 60 de autorități 

electorale au efectuat acest sondaj. IFES ține cont de tendințele la nivel global, dar și local. 

65% din sondaje sunt făcute ca rezultat al lecțiilor învățate, pentru a avea un grad de 

uniformizare, standardizare. 

În acest sens am început să modelăm instrucțiuni de bază, după aceasta vom elabora un ghid 

final cu părțile interesate care să formuleze standarde. Sondajul se va încheia la sfârșitul lunii 

noiembrie 2022. IFES trebuie să fie angajată în reformele ce vizează procesul electoral. Deși 

e război, lucrul continuă pe toate aspectele de implicare a IFES. 

Vă felicit cu ocazia sărbătorii și vă mulțumesc. 

 

5. Ion MANOLE, director executiv al Asociației Promo-LEX 

Permiteți-mi să felicit și eu echipa Comisiei Electorale Centrale cu această aniversare. Într-

adevăr este o sărbătoare de importanță națională și, în calitate de parteneri, vrem să vă asigurăm 

că veți beneficia de tot respectul nostru și deschidere pentru colaborare în viitor. 

În acești 25 de ani, acest sfert de secol, societatea moldovenească a trecut prin diverse momente 

dificile și provocări, inclusiv la adresa democrației, iar faptul că autoritatea electorală centrală 

și-a păstrat independența și profesionalismul a contribuit enorm la menținerea RM în zona 

stabilității și democrației. Acest lucru a fost posibil datorită maturității instituției, care în 25 de 

ani a înregistrat progrese, prin edificarea unei instituții independente și profesioniste. Ca 

parteneri am apreciat întotdeauna profesionalismul conducerii și al membrilor CEC, precum și 

al întregii echipe de pe str. Vasile Alecsandri 119. 

Relația noastră s-a bazat întotdeauna pe respect reciproc, pe profesionalism și buna credință. 

CEC a dat dovadă de maximă corectitudine și de deschidere în raport cu actorii naționali și 

observatorii internaționali. Această relație a fost întotdeauna apreciată de noi și de fiecare dată 

acest parteneriat a fost dat drept exemplu ca model de relație între organizațiile privind 



drepturile omului și instituțiile statului. Atunci când se vorbea despre CEC că este mai deschisă, 

mai transparentă, atunci și alte instituții publice își schimbau atitudinea și încercau să înțeleagă 

mai bine propunerile sau recomandările noastre. 

Prima noastră interacțiune ca observatori și ca organizație de monitorizare a alegerilor a avut 

loc în 2009, când am obținut acreditarea pentru 7 secții de vot care deserveau alegătorii din 

stânga Nistrului. În scurt timp am reușit să acoperim toate secțiile de vot. În 2010 și 2011 

monitorizam alegerile la toate secțiile din RM, ulterior și la anumite secții din străinătate. 

Am reușit să organizăm 24 misiuni de observare la alegerile parlamentare, prezidențiale, locale, 

precum și la referendumurile desfășurate după 2009 încoace. Este o experiență vastă. De fiecare 

dată ne-am propus ca misiunile Promo-LEX de observare să fie o sursă independentă de 

informare despre modul de desfășurare a alegerilor și să putem contribui la prevenirea 

încălcărilor, fraudelor electorale, la organizarea corectă și transparentă a alegerilor.  

Misiunea Promo-LEX de observare are scopul de a consolida drepturile electorale ale 

cetățenilor. Rapoartele noastre, conform metodologiei partenerilor noștri internaționali, conțin 

nu doar constatări, dar și recomandări. Promo-LEX a venit cu numeroase propuneri, 

recomandări, multe dintre care se regăsesc în proiectul noului Cod electoral. În total au fost 

formulate peste 600 de recomandări, cel puțin 1/3 din ele se regăsesc în legislația electorală. 

Vreau să remarc unele dintre ele: 

- perfecționarea cadrului legal cu privire la finanțarea partidelor politice și a concurenților 

electorali; 

- identificarea soluțiilor pentru asigurarea drepturilor alegătorilor în afara țării; 

- promovarea Adresei Curții Constituționale pentru îmbunătățirea legislației electorale; 

- combaterea discursului instigator la ură și discriminare în alegeri; 

- eficientizarea activității CEC, în special prin permanentizarea activității organelor 

electorale; 

- combaterea utilizării resursei administrative și a corupției alegătorilor prin monitorizarea 

alegerilor, formularea propunerilor de modificare a legislației electorale.  

În context, Promo-LEX a elaborat și promovat numeroase analize, opinii asupra proiectelor de 

lege, a regulamentelor, studii și documente de politici. Au fost organizate dezbateri, conferințe, 

ateliere de lucru, consultări publice, prin care au fost aprobate toate aceste recomandări. Cel 

mai recent efort de acest gen este încă în desfășurare, iar Promo-LEX contribuie activ la 

procesul de elaborare, consultare și promovare a unui nou Cod electoral, care să răspundă 

tuturor recomandărilor observatorilor naționali, internaționali, Adreselor Curții 

Constituționale.  

Promo-LEX a formulat și a înaintat peste 260 de propuneri de îmbunătățire a legislației 

naționale electorale și a fost partener al CEC în prezentarea și lansarea discuțiilor asupra noului 

Cod electoral. Participăm la seria de consultări publice organizate pe platforma parlamentară a 

Comisiei juridice, numiri și imunități. Ne-am întâlnit cu experții Comisiei de la Veneția, 

OSCE/ODIHR, precum și am prezentat propuneri pentru avizul comun al acestora. 

Le dorim CEC să ducă la bun sfârșit reforma demarată, nu este un lucru ușor. Le urăm succes. 

Noi ca parteneri vom fi alături întotdeauna și mulțumesc pentru colaborare și acea deschidere 

pe care am avut-o de-a lungul anilor. Mulțumesc. 



 

6. Pierre PEYTER, șeful departamentului pentru democrație și alegeri ENEMO 

Îmi permiteți să adresez felicitări cu ocazia marcării a 25 de ani de activitate. 

ENEMO este o organizație internațională, o rețea compusă din 22 de OSC (organizații ale 

societății civile sau organizații neguvernamentale) naționale de monitorizare a alegerilor din 

18 țări din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală, inclusiv trei țări ale Uniunii Europene. 

ENEMO a fost înființată în 2001 și a fost o rețea informală timp de 17 ani înainte de a fi 

înregistrată oficial în Muntenegru la 11 aprilie 2018 și a crescut de la o rețea informală de 

organizații neguvernamentale la una formală. De-a lungul anilor, rețeaua a continuat să se 

dezvolte și să evolueze și a progresat în mod deosebit în ultimii ani. 

ENEMO a desfășurat 5 misiuni de observare a alegerilor în RM. CEC RM este unica instituție 

care a promovat misiunea de observare a ENEMO. 

Misiunile de observare ENEMO utilizează repere și standarde internaționale pentru alegeri 

democratice și cadrul legal al țării gazdă pentru a evalua procesul electoral. ENEMO este 

capabil să desfășoare misiuni de diferite dimensiuni, în conformitate cu o metodologie dovedită 

și fiabilă. Fiecare observator ENEMO semnează Codul de conduită pentru observatorii 

electorali internaționali. 

ENEMO își propune să îmbunătățească procesele electorale din regiune și să promoveze 

schimbul de experiență și bune practici în domeniul monitorizării alegerilor în cadrul 

organizațiilor membre ENEMO. Organizația se străduiește să stimuleze transparența împreună 

cu respectarea libertăților fundamentale, promovând drepturile omului și politice și sporind 

responsabilitatea guvernelor. 

ENEMO a realizat 5 rapoarte cu recomandări pentru activitatea fructuoasă a CEC RM. 

În viziunea ENEMO, reforma electorală trebuie să se bazeze pe 3 principii: 

- legea comprehensivă; 

- reforma incluzivă, care presupune implicarea tuturor actorilor; 

- transparența, este esențial ca discuțiile să fie clare, mass-media să reflecte acest 

proces. 

Vă doresc succes în realizarea reformei electorale pe care v-o propuneți. Succes. 

 

7. Franck DAESCHLER, șef adjunct al diviziunii pentru alegeri și democrație 

participativă, Consiliul Europei 

Cuvinte de salut. 

Legislația electorală are în vedere și provocările legate de aplicarea ei în practică. Scopul este 

de a preveni folosirea abuzivă a unor platforme în procesul electoral. 

Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. A luat 

naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene, precum și alte 

state din centrul și estul Europei. Scopul ei este de a reglementa procesul electoral la nivel de 



țări. Este independent de Uniunea Europeană și este diferit și de Consiliul European sau de 

Consiliul Uniunii Europene. Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg. 

Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de Adunarea 

Parlamentară, alcătuită din parlamentari proveniți din parlamentele naționale, și cealaltă, 

interguvernamentală, întruchipată de Comitetul Miniștrilor, alcătuit din miniștrii de externe ai 

statelor membre. Comitetul Miniștrilor reprezintă organismul de decizie al Consiliului Europei. 

Obiectivele Consiliului Europei: 

- Protejarea drepturilor omului 

- Protejarea democrației pluraliste 

- Protejarea supremației dreptului 

- Protecția copilului 

- Favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale a 

Europei 

- Dezvoltarea stabilității democratice în Europa prin susținerea reformelor politice, 

legislative și constituționale 

- Căutarea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană: 

discriminarea minorităților; xenofobia; intoleranța; protecția mediului etc. 

Incursiune în istoria implicării CoE. Organizația a susținut standardele alegerilor democratice 

pentru implementarea lor, standardele sunt puncte de referință. CoE se concentrează pe partea 

de inovații. 

Consiliul Europei a elaborat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este un catalog al 

drepturilor fundamentale semnat pe 4 noiembrie 1950 la Roma și intrat în vigoare pe  

3 septembrie 1953. Chiar înainte de a intra în vigoare, statele semnatare au adoptat Primul 

Protocol adiţional. Au urmat apoi şi alte Protocoale care au avut drept scop, fie să lărgească 

numărul drepturilor garantate de Convenţie, fie au adus modificări instituţiilor care asigurau 

mecanismul de control al Convenţiei.   

Convenția și protocoalele sale adiționale apără mai multe drepturi și libertăți fundamentale ce 

au ca titulari persoane fizice, privite individual, sau diverse entități sociale, cu excepția oricăror 

structuri statale. Printre drepturile condiționale cuprinse în convenție se numără și dreptul la 

libertate individuală, dreptul la liberă asociere, dreptul la alegeri libere, dreptul de a nu fi 

discriminat.  

În 1952 CoE a adoptat Protocolul despre alegeri libere, care pe parcurs a fost îmbunătățit. 

În cadrul celei de-a 51-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 5-6 iulie 2002) Comisia de la Veneţia  a 

adoptat Liniile directorii cu privire la alegeri.  

Codul bunelor practici în materie electorală a fost adoptat de Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei în cadrul sesiunii din 2003 – 1-a parte şi de Congresul Puterilor Locale şi 

Regionale din Europa în cadrul sesiunii de primăvara 2003. Printr-o declarație solemnă 

adoptată la nivel ministerial pe 13 mai 2004, Comitetul de Miniștri a invitat guvernele,  

parlamentele și alte autorități competente ale statelor membre, să țină cont de Codul bunelor 

practici în materie electorală, să se inspire din el în spiritul tradițiilor naționale democratice, pe 

parcursul elaborării și aplicării legislației electorale și să desfășoare eforturi susținute, pentru 

a-i asigura o difuzare mai largă în sânul mediilor interesate. 



Peste 150 de opinii despre alegeri au fost introduse în Codul bunelor practici în materie 

electorală.  

Comisia de la Veneţia a adoptat recomandări, printre care și aceea ca femeile să reprezinte 40% 

din rândul candidaților. În anul 2017 Comisia de la Veneția a emis un aviz critic cu privire la 

trecerea la sistemul mixt în RM. Recomandarea a fost ca modificarea sistemului electoral să nu 

aibă loc. 

Privind libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie, mijloacele de informare în masă trebuie 

să respecte obligaţiunea de a fi neutre. 

Recent au fost formulate mai multe recomandări vizând introducerea instrumentelor IT în 

procesul electoral.   

Standardele din 2022 privesc protecția drepturilor tinerilor de a participa la viața politică. 

Implementarea standardelor e un lucru complex, trebuie elaborate mecanisme de 

implementare, verificare, monitorizare. 

Prima misiune de observare a Consiliului Europei a fost desfășurată în 1974 în Chile. În 1999 

și alte țări s-au alăturat. Azi mai mult de 110 misiuni de observare ale CoE avem în lume. 

Ultimele misiuni s-au desfășurat în Olanda și Serbia. În RM prima misiune a fost în 1994. De 

atunci toate alegerile din RM au fost monitorizate de misiunile CoE. 

CoE face și misiuni de colaborare. 

CoE a elaborat standarde, ținem cont de specificul local. Monitorizarea în teritoriu este crucială 

pentru consolidarea democrației.  

O problemă este prevenirea și combaterea corupției. În acest sens, Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei a instituit, la 5 mai 1998, Grupul de state contra corupţiei (GRECO), sub 

forma unui Acord parţial şi lărgit. Actualmente, 49 de state sunt membre la GRECO, printre 

care şi SUA. Republica Moldova a aderat la GRECO în 2001. 

Acest triunghi dinamic se regăsește în contextul RM. 

Eu am fost observator în 4 misiuni de observare a alegerilor din RM. Am apreciat dedicația 

celor din RM. 

Vă mulțumesc. 

  



 

CONCLUZII 

Angelica CARAMAN, președinta CEC 

Stimați participanți, dragi colegi, parteneri, vă mulțumesc pentru prezentările și pentru 

discuțiile consistente. Noi suntem conștienți că temea aleasă este destul de vastă și nu este 

suficientă doar o singură întâlnire pentru a discuta toate experiențele pe care le-ați împărtășit, 

dar credem că este un mediu prielnic pentru ca să avem ulterioare discuții, inclusiv la această 

temă. 

Procesul electoral reprezintă un organism viu și el presupune o continuă schimbare. Fiecare 

scrutin e un examen și după acest examen ne punem întrebări: ce a fost bine, ce ar trebui să 

îmbunătățim, ce nu am reușit, ce ar trebui să optimizăm. Deci, sunt acele lecții învățate și nu 

doar în privința unui exercițiu electoral, dar lecții învățate într-un sens mai larg, despre care a 

vorbit dl Kobakhidze. După fiecare scrutin trebuie să învățăm aceste lecții, să tragem concluzii. 

Implicarea tuturor subiecților electorali este foarte importantă.  

Necesitatea de reformă electorală este determinată de mai mulți factori – obținerea de noi 

competențe, soluționarea anumitor probleme, implementarea anumitor soluții mai moderne. 

Ceea ce este important și ceea ce au menționat participanții la această conferință este că toate 

aceste modificări trebuie să meargă mână în mână cu gradul de încredere pe care îl au față de 

procesul electoral cetățenii, partidele politice, societatea civilă, deci toți actorii implicați. 

Deseori modificările pe care le operează legislativul, în special atunci când este vorba despre 

sistemul electoral, organele electorale, pragul electoral, ele creează dificultăți. Ați împărtășit 

acele soluții pentru situațiile când ne confruntăm cu anumite provocări. 

Cele mai impresionante experiențe și care reprezintă pentru noi un izvor de inspirație sunt cele 

relatate despre raportarea financiară a partidelor politice. Pentru a păstra o bună colaborare cu 

partidele politice, accentul să fie pus nu pe sancționare, dar pe prevenire sau pe posibilitatea de 

a fi subiect de inițiativă legislativă.  

Sunt impresionante exemplele despre implementarea tehnologiilor informaționale, cabinetul 

alegătorului, camerele de supraveghere asupra serverelor pe parcursul zilei sau alte tehnologii 

fără de care nu ne mai putem imagina acest proces. Ne-a impresionat publicarea listelor după 

alegeri. Cu Promo-LEX am discutat despre accesul la listele electorale și protecția datelor cu 

caracter personal, această dualitate de interpretări, dar am ajuns la un consens. Am pus accentul 

pe transparență și pe accesul mai larg al publicului la listele electorale. 

O inițiativă inedită am auzit-o de la colegii din Letonia despre avizul Ministerului Mediului 

asupra proceselor electorale. Noi undeva intuitiv am mers pe această cale și am decis să 

renunțăm la listele electorale suplimentare de peste hotare scrise de mână, care, în primul rând, 

îngreunează procesul și, în al doilea, trezesc nemulțumirea cetățenilor, pentru că fac să stea la 

coadă ore în șir. De asta am venit cu digitalizarea acestui proces. 

Concluzia generală este că autoritățile electorale trebuie să joace un rol important în procesul 

de reformă electorală. Acestea depun eforturi pentru a moderniza și perfecționa practica și 

legislația electorală. Important este să reținem că e un efort comun – din partea autorităților 



electorale, guvernului, parlamentului, partidelor politice, societății civile. Democrația nu este 

doar efortul autorității electorale, este efortul tuturor. 

În context, vreau să apreciez înalt suportul partenerilor de dezvoltare naționali, internaționali - 

Consiliul Europei, OSCE/ODIHR, PNUD, A-WEB, IFES, ENEMO, Promo-LEX, Coaliția 

Civică  pentru Alegeri Libere și Corecte, autoritățile electorale.  

Cu mulți dintre dumneavoastră, în procesul de formulare a propunerilor, am avut discuții pentru 

ca să avem cea mai potrivită soluție pentru acele probleme pe care le-am identificat. Împreună 

ne sunteți un suport constant și important pentru ca să aliniem legislația noastră la standardele 

internaționale. 

În concluzie, orice aspect al procesului electoral necesită să fie modernizat, perfecționat în 

corespundere cu necesitățile alegătorilor și aceste modificări ar trebui să fie prompte. O 

maximă spune că democrația este arta de gândi independent împreună. Este tocmai ce am făcut 

noi pe parcursul acestui eveniment. Independent, fiecare cu experiența sa, dar am venit să 

contribuim la consolidarea democrației ca piatră de temelie pentru orice societate. Împreună 

fortificăm puterea democrației. Colegi, reiterez gratitudinea pentru faptul că sunteți aici, în 

Moldova, că sunteți alături de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, și nu doar în 

această zi. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, pentru experiența pe care ne-ați 

împărtășit-o și suntem siguri că buna noastră colaborare va avea întotdeauna continuitate. 

Mulțumesc, colegi. 


