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Drept civil

Introducere. În toate timpurile alegerile au con-
stitut un moment important în viaţa politică a 

unui stat. Sistemul electoral, care presupune un an-
samblu de proceduri de desemnare a reprezentanţilor 
corpului electoral în organele puterii centrale şi loca-
le, prezintă o importanţă deosebită pentru configura-
ţia sistemului partidist care, la rândul lui, influenţează 
relaţiile dintre puterea executivă, legislativă şi jude-
cătorească. De asemenea, tipul sistemului electoral 
influenţează legătura care se instituie între alegător şi 
cel ales. 

Actualitatea cercetarii se explică şi prin situaţia în 
care se află Republica Moldova mai bine de douăzeci 
și opt de ani. Cu toate că democraţia, în sensul direct 
al cuvântului, este un proces conceput din două etape: 
tranziţie şi consolidare, Republica Moldova, cu păre-
re de rău, de mai mult de două decenii se află la prima 
etapă. În cei douăzeci si opt de ani statul moldovenesc 
a avut parte de cinci preşedinţi: Mircea Snegur (1991-
1996), Petru Lucinschi (1996-2001), Vladimir Voro-
nin (2001-2009), Nicolae Timofti (2012-2016,) , Igor 
Dodon – până in prezent; trei preşedinţi interimari 
Mihai Ghimpu (2009-2010), Vlad Filat (2010 (timp 

de trei zile, 28-30 decembrie 2010) şi Marian Lupu 
(2010-2012); nouă scrutine parlamentare, dintre care 
patru anticipate; șaisprezece guverne şi doisprezece 
prim-miniştri, alegeri locale, patru referendumuri, 
ceea ce ne demonstrează că cetăţenii şi clasa politi-
că autohtonă au avut parte de o viaţă social-politică 
activă.

În urma analizei efectuate pe perioada tuturor ale-
gerilor, atât parlamentare, cât şi locale şi a referen-
dumurilor, de la obţinerea independenţei Republicii 
Moldova şi până în prezent se poate constata că nive-
lul participării electorale a cetăţenilor se reduce esen-
ţial de la un scrutin la altul. Dacă la primele alegeri 
parlamentare din 1990 au votat 83,43% din cetăţeni, 
atunci în noiembrie 2010 au votat doar 63,37% din 
alegători. În ceea ce priveşte alegerile locale generale 
din 1995, la vot au ieşit 60,02% din cetăţenii cu drept 
de vot, ca în 2007 să se reducă până la 48% cu o creş-
tere de aproximativ 6% în 2011. Pe parcursul anilor 
2012-2018 numarul participantilor la scrutine este în 
descreștere continuă.

Datele statistice în cauză determină necesitatea 
studierii detaliate a cauzelor absenteismului politic al 
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cetăţenilor Republicii Moldova care este în creştere şi 
se impune nu doar ca o problemă ce ar viza sistemul 
politic în ansamblu, ci şi ca un fenomen cu largi im-
plicaţii în viaţa social-politică a statului şi a societăţii 
civile. Mai mult ca atât, trebuie să fie clar atât alegă-
torilor, cât şi elitei politice că comportamentul elec-
toral este modul în care se exprimă voinţa poporului, 
acesta fiind nimic altceva decât miezul democraţiei. 

Conținutul prezentei cercetări reflectă unele opinii 
privitor la fenomenul absenteismului cetăţenilor Re-
publicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare şi 
a celor locale generale de la obţinerea independenţei 
statului şi până în prezent. 

Importanţa lucrării rezidă în relevarea şi analiza 
cauzelor care stau la baza nivelului redus de partici-
pare a cetăţenilor la scrutinele electorale. Trebuie să 
recunoaştem că nu este un fenomen pozitiv pentru o 
democraţie în tranziţie cum este ţara noastră. De rând 
cu neparticiparea în viaţa politică a statului, indiferen-
ţa şi lipsa de încredere a cetăţenilor în clasa politică 
actuală încetineşte şi mai mult evoluţia democraţiei în 
Republica Moldova. 

Discuții și rezultate obținute
 Republica Moldova are o istorie relativ tânără în 

domeniul electoral. 
 După declararea independenței Republicii Mol-

dova, la 27 august 1991, pe teritoriul țării s-au 
desfășurat 8 scrutine electorale parlamentare, toate în 
baza sistemului electoral proporțional absolut. Acest 
sistem prevedea că teritoriul țării reprezintă o singură 
circumscripție electorală. Din momentul introducerii 
sistemului electoral proporțional, în 1993, în societa-
te și în interiorul forțelor politice au apărut nenuma-
rate propuneri pentru modificarea lui. Ca rezultat al 
acestor activități, modificarea sistemului electoral a 
avut loc până la momentul actual de cinci ori. Două 
încercări au fost nereușite, una – realizată și anulată 
practic imediat, și două – ultimele , a patra și a cincea 
- reușite.

Prima incercare a fost întreprinsă în 2002 de către 
Alianța Social Democrată (ASD), condusă de ex-pre-
mierul Dumitru Braghiș, iar a doua a fost întreprinsă 
în 2008 de către Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova (PLDM).

Cea de a treia tentativă de modificare a sistemului 
electoral a fost întreprinsă în perioada 2012-2013 agre-
ată și anulată,. Autorul acestei propuneri de schimba-
re a sistemului electoral a fost prim-vicepreședintele 
Partidului Democrat din Moldova (PDM), deputatul 
Vlad Plahotniuc. Ca rezultat în doar 3 zile de la în-
registrare, ignorându-se prevederile normelor privind 
transparența decizională, Parlamentul adoptă Legea 
nr. 94 din 19.04.2013, de modificare a Titlului III al 
Codului electoral, prin care s-a trecut de la sistemul 

electoral proporțional la sistemul mixt (paralel), cu 
majoritate simplă (în două tururi).

Această modificare a Codului Electoral a fost sub-
minată, insă, de Hotărârea Curții Constituționale din 22 
aprilie 2013, prin care a fost declarat neconstituțional 
Decretul Președintelui Republicii Moldova cu privire 
la desemnarea candidaturii dlui Vlad Filat la funcția de 
Prim-ministru din motive de suspiciune de corupție, 
fapt ce a dus la votarea Legii 108 din 3 mai 2013 prin 
care a fost restabilită redacția veche al Titlului III al 
Codului Electoral.

 La 20 iulie 2017, Parlamentul a adoptat legea nr. 
154, prin care sistemul electoral proporțional a fost 
schimbat cu cel mixt. Autorul acestui proiect de ase-
menea a fost liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Datorită 
suportului Președintelui Igor Dodon proiectul de lege 
a fost votat în pofida opiniei comune, din 19 iunie 
2017, a Comisiei de la Veneția și OSCE, care au re-
iterat concluziile din 2014, adăugând că schimbarea 
sistemului electoral poate expune procesul electoral 
intereselor private ale oamenilor de afaceri. Astfel cel 
de al nouălea scrutin pentru alegerea Parlamentului, 
care a avut loc pe 24 februarie 2019, s-a desfășurat 
prin îmbinarea sistemului proporțional cu cel majo-
ritar.

La 15 august 2019 Parlamentul a anulat sistemul 
electoral mixt, aprobând revenirea la sistemul electo-
ral proporțional pe liste de partid. Deputații au votat 
în lectura a treia și finală, în ședința plenară, modi-
ficarea Titlului III al Codului electoral, prin care s-a 
trecut la sistemul electoral proporțional.

În ceea ce privește participarea cetățenilor la ale-
gerile desfăşurate până acum se poate observa un 
anumit grad de participare politică electorală a cetă-
ţenilor Republicii Moldova, deoarece niciunul dintre 
scrutinele electorale nu a fost declarat nevalabil. To-
tuşi, conştiinţa politică a cetăţenilor Republicii Mol-
dova este destul de redusă sau se reduce considerabil, 
deoarece cota de participare scade semnificativ de la 
un scrutin la altul, fenomenul care este definit prin 
noțiunea de „absenteism politic’’. 

In opinia mai multor cercetători principalele cau-
se ale absenteismului politic sunt migrația cetățenilor 
(atât legală, cât și ilegală), corupția, pierderea încre-
derii în principalele instituţii şi organizaţii ale regi-
mului politic: partied, guvern, parlament, administra-
ţie, instanţe, poliţie, sindicate, biserică, televiziune, 
mass-media, promisiunile politicienilor și condiţiile 
reale de trai, ficţiunea alegerilor şi că votul lor nu va 
putea cu nimic influenţa soarta sa şi a ţării, și altele. 

Dezvoltând cauzele absenteismului, vom preciza 
că decizia de a merge la vot sau nu şi ce partid sau 
candidat votezi sunt strâns legate [12, p. 16]. Alegă-
torii sunt conduşi de motivaţii multiple în preferinţele 
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pentru o formaţiune politică: performanţele economi-
ce, schimbare /alternativă versus continuitate, ofer-
tă electorală, respectarea promisiunilor, apropierea 
faţă de oameni, competenţa liderilor, etc. Încrederea, 
nevoia de schimbare şi calităţile unui candidat sunt 
principalele motive în baza cărora se acordă votul 
unui anumit candidat [3, p. 73-98]. 

Adesea alegătorul votează omul, iar campania 
electorală trebuie să evidenţieze şi calităţile indivi-
duale ale candidaţilor. Alegătorii atât cei informaţi, 
cât şi cei mai puţin informaţi se focalizează asupra 
liderilor, a candidaţilor care constituie protagoniştii 
scenei politice, vorbindu-se despre o personalizare 
a politicii. Candidaţii reprezintă simboluri, iar cam-
paniile electorale se concentrează pe imaginea lide-
rilor mai degrabă decât pe ideologie sau problemele 
de guvernare. Mai mult, în situaţia dată, marketing-ul 
politic transformă candidaţii politici în mărci politice 
[4, p. 99]. 

Astfel, alegătorii îşi formează nişte stereotipuri so-
ciale, care sunt văzute ca rezultate ale procesării natu-
rale a informaţiilor. Cetăţenii învaţă stereotipurile, de-
oarece există o predispoziţie de a crea asocieri. Acestea 
sunt o caracteristică normală a procesării informaţiei 
de către indivizi, sunt uşor de învăţat şi de activat şi 
sunt foarte greu de schimbat [15, p. 17-25]. Cu alte cu-
vinte, alegătorii au o viziune personală formată faţă de 
cadidaţi sau partide politice, iar stereotipurile forma-
te pe parcursul timpului sunt foate greu de modificat, 
e nevoie de acţiuni radicale din partea concurenţilor 
electorali de a schimba viziunile cetăţenilor. 

După cum se ştie, candidatii atrag de partea lor 
alegătorii printr-un mesaj care le exprimă nevoile, 
interesele, preocupările unui număr cât mai mare de 
oameni, oferindu-le soluţii în rezolvarea problemelor 
care există în societatea respectivă. Temele majore 
ale campaniilor electorale majoritare la alegerile par-
lamentare din Republica Moldova din 1991 şi până în 
prezent, practic nu s-au schimbat, devenind constante. 
Candidaţii s-au axat pe redresarea economiei, şomaj, 
agricultură, controlul preţurilor, protecţie socială, sta-
bilitate politică, respectarea legilor şi, nu în ultimul 
rând, creşterea nivelului de trai şi relaţii externe cu 
Uniunea Europeană sau Federaţia Rusă.

Greşeala cea mai mare a candidaţilor este de a 
subestima electoratul. E o iluzie să-l considerăm dez-
informat, fără capacitatea de a judeca, de a cumpăni 
aşa cum o face o mare parte a clasei politice. Anali-
zând situaţia politică actuală constatăm că în Republi-
ca Moldova, anume alegătorii (într-un număr destul 
de mic) sunt uneori chiar mai bine informaţi la unele 
capitole, decât oamenii politici. 

Nu este deloc o noutate că o mare parte din ce-
tăţeni au cunoştinţe şi informaţii limitate despre po-

litică şi afaceri publice. În timp ce o minoritate de 
cetăţeni sunt bine informaţi, majoritatea nu au deloc 
informaţii despre date esenţiale, probleme importan-
te şi personalităţi politice semnificative. Dacă celor 
mai mulţi dintre cetăţeni le lipsesc astfel de informaţii 
politice elementare cum pot ei participa electiv la via-
ţa politică? Majoritatea alegătorilor par să ştie de ce 
preferă o anumită poziţie politică şi nu alta, iar acest 
lucru le asigură cel puţin potenţialul de a se implica 
într-o acţiune politică [10, p. 8-20]. 

Alegerea politică a alegătorului moldovean este 
determinată nu de motivele politice clare şi însuşiri 
conceptuale, dar din considerente individuale, men-
ţionate şi în subcapitolul precedent, cum ar fi simpa-
tie – antipatie; considerente psihologice agresivitate 
– spirit paşnic sau pur şi simplu din întâmplare. Cel 
mai mult de importanţa votului ţin cont candidaţii în 
alegeri, iar alegătorul constituie doar un mijloc de 
atingere a scopurilor propuse. Ceea ce ar trebui să 
conştientizeze atât clasa politică, cât şi alegătorii este 
că scopul suprem ar fiecăruia dintre noi este dezvol-
tarea statului şi instituirea unei democraţii în sensul 
direct al cuvântului, ce se află în tranziţie de douăzeci 
de ani.

Una dintre cauzele acestei scăderi se conside-
ră a fi fenomenul migraţiei forţei de muncă. Astfel, 
se observă corelaţia clară dintre migraţia populaţiei 
şi absenteism. Ca şi numărul migranţilor de muncă, 
abesenteiştii pe întreaga perioadă a alegerilor din anul 
1991 până în prezent se află într-o continuă creştere. 

Nemulţumirile cetăţenilor noştri sunt generate şi 
de discrepanţa mare între nivelul aşteptărilor şi con-
diţiile reale de trai, care duc direct la absenteismul 
acestora în timpul alegerilor. Cu toate că indicatorii 
sociali ne arată o creştere a nivelului de trai compara-
tiv cu primii ani post-sovietici, standardele Republicii 
Moldova au crescut şi ele, motiv pentru care perfor-
manţele economice ar fi trebuit să fie destul de semni-
ficative în raport cu situaţia actuală pentru a duce la o 
apreciere pozitivă a activităţii instituţiilor publice, dar 
şi a clasei politice. 

O altă cauză ar fi generată de existenţa şi men-
ţinerea unora şi aceloraşi actori politici. Cu toate că 
s-au produs schimbări în spaţiul public, personajele 
au rămas aceleaşi, eventual cu mici modificări nee-
senţiale. Acestea fiind nişte „copiii fidele ale vechi-
lor politicieni” ce îşi doresc obţinerea cu orice scop a 
demnităţilor publice [2, p. 2-5].

Perioada de tranziţie prin care trece Republica 
Moldova este caracterizată de o performanţă redusă a 
multor instituţii, precum şi probleme de natură social-
economică întâmpinate de majoritatea populaţiei ceea 
ce duce într-o oarecare măsură la scăderea participării 
cetăţenilor la scrutine electorale. 
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O altă cauză a comportamentului absenteist, rezi-
dă în faptul că unele persoane consideră că alegerile 
sunt o pură ficţiune şi că votul lor nu va putea cu ni-
mic influenţa soarta sa şi a ţării. Un motiv ar mai fi şi 
falsificarea alegerilor, care este destul de răspândită în 
societatea noastră şi denotă o încredere joasă, a unei 
părţi a populaţiei în sistemul politic moldovenesc [16, 
p. 167-168]. 

În acelaşi timp, precizăm că majoritatea cetăţe-
nilor Republicii Moldova şi-au pierdut încrederea în 
principalele instituţii şi organizaţii ale regimului poli-
tic: partid, guvern, parlament, administraţie, instanţe, 
poliţie, sindicate, biserică, televiziune, mass-media, 
într-un cuvânt în democraţie, reforme şi economia de 
piaţă, iar această neîncredere a populaţiei continuă să 
se menţină în prezent paralel cu existenţa crizei eco-
nomice, sociale şi, nu în ultimul rând, cu cea politică. 
Despre aceste aspecte ale vieţii sociale şi politice ne 
mărturisesc sondajele de opinie efectuate pe perioada 
ultimilor ani în ţara noastră [11]. De la an la an con-
tinuă scăderea nivelului de încredere a cetăţenilor în 
principalele înstituţii ale statului [1].

Rezultatele sondajelor confimă că o mare parte a 
populaţiei consideră că politienii nu sunt sinceri, că 
nu spun adevărul, că nu-i interesează părerile poporu-
lui şi că pun la îndoială capacitatea propriului partid 
de a guverna. Pentru unii din cei intervievaţi, motivul 
lipsei încrederii este ineficienţa instituţiilor, în timp 
ce pentru alţii este abuzul de putere, favoritismul, pa-
tronajul şi corupţia [9, p. 329-332]. 

În acest sens, populaţia Republicii Moldova nu 
posedă o experienţă democratică suficientă în viaţa 
politică. Cetăţenii nu au avut de unde să acumuleze 
experienţă politică necesară, deoarece sistemul poli-
tic anterior (de tip comunist) nu prevedea o aseme-
nea dimensiune. Ţara noastră dispune de o experienţă 
proprie şi diferită faţă de statele post-socialiste. Este 
o experienţă acumulată într-o perioadă în care soci-
etatea, pe de o parte acceptă conştient sistemul de-
mocratic, depunând eforturi în scopul implimentării 
şi consolidării valorilor acestui sistem, pe de alta – 
duce nostalgia trecutului ireversibil. Cauza principală 
a dezinteresului faţă de situaţia politică, ar fi nivelul 
scăzut de trai al populaţiei, care a provocat şi o face 
şi în continuare, apariţia atitudinii şi stării critice din 
partea cetăţenilor faţă de sistemul valorilor democra-
tice [13]. 

Un alt factor care ar reduce încrederea în actorii 
politici ar fi corupţia. Comparând comportamentul 
conducătorilor din regimurile aristocratice şi din re-
gimurile democratice, Alexis de Tocqueville scria la 
1832 că în statele aristocratice, “guvernele sunt mai 
puţin accesibile corupţiei, spre deosebire de situaţia 
democraţiilor”. În democraţii “este un loc comun, 

este imitată de cei care se află pe treptele de jos ale 
scării”, în timp ce “depravarea nobililor avea un rafi-
nament aristocrat”. Aceste comentarii impresionante 
ale marelui scriitor sunt uluitoare. Studiile de speci-
alitate efectuate recent sugerează că fenomenul co-
rupţiei este universal, dar ia forme diferite. Ceea ce 
variază este posibilitatea de a o denunţa şi combate 
[9, p. 335-337]. 

Si, totuşi, în domeniul corupţiei publice vedem 
doar vârful aisbergului. Când aisbergul devine foarte 
vizibil, prin acţiunea comună a judecătorilor şi jurna-
liştilor, cetăţenii îşi pierd încrederea nu numai în in-
stituţii, ci şi în sistemul însuşi. Nu putem şti niciodată 
îndeajuns efectele corozive ale comportamentului co-
rupt la vârful societăţii asupra pierderii încrederii în 
instituţii. 

Cu toate că Republica Moldova nu poate fi numită 
o democraţie consolidată nici pe aproape, tranziţia de 
la regimul totalitarist la cel democartic, durează prea 
mult, iar aşteptările cetăţenilor din an în an scad tot 
mai mult. Critica partidelor nu reflectă respingerea 
democraţiei, iar cei care-şi oferă suportul pentru de-
mocaraţie consideră partidele o parte necesară pentru 
funcţionarea acesteia. 

Concluzii
Alegerile constituie o formă de manifestare im-

portantă a democraţiilor reprezentative; ele asigură 
guvernanţilor legitimitatea politică şi dreptul cetăţe-
nilor de a participa la viaţa politică a statului.

 Funcţionarea eficientă a democraţiilor depinde 
de o multitudine de factori ce sunt în strânsă interde-
pendenţă: instituţii şi reprezentanţii acestora, regulile 
formale şi cele informale şi, nu în ultimul rând, cetă-
ţenii.

 În cadrul unei democraţii reprezentative, expri-
marea votului este cea mai obşnuită formă de parti-
cipare.

 Prin intermediul participării politice, cetăţenii îşi 
fac cunoscute dorinţele şi interesele celor care îi gu-
vernează şi îi motivează să le ia în considerare. Com-
portamentul politic, contrar participării politice, este 
manifestat prin absenteism politic. Absenteiştii sau 
non-votanţii reprezintă o categorie distinctă a corpu-
lui electoral. Acest fenomen apare odată cu votul uni-
versal şi este prezent într-o măsură mai mică sau mai 
mare, în toate ţările lumii unde au loc alegeri.

 Atât participarea, cât şi neparticiparea la alegeri 
a cetăţenilor se impune nu doar ca o problemă ce ar 
viza sistemul politic în ansamblu, ci şi ca un fenomen 
cu largi implicaţii în viaţa social-politică a statului şi 
a societăţii civile. Raportându-ne la standardele eu-
ropene, în cazul în care participarea electoratului la 
alegeri este mică, acest fenomen cu timpul ar putea 
pune în pericol viaţa politică a ţării.
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 Manifestarea accentuată a absenteismului electo-
ral în rândurile cetăţenilor noştri denotă o scădere a 
culturii politice şi a valorilor democratice.

 În baza rezultatelor ştiinţifice obţinute şi în sco-
pul asigurării unui proces electoral cât mai eficient 
şi democratic, cu o rată cât mai mare a participării 
la alegeri a cetăţenilor, este necesară modificarea art. 
2 alin. 2 din Codul Electoral al Republicii Moldova, 
prin consacrarea sintagmei: „Participarea la alegeri 
este obligatorie”. Aceasta ar fi o soluţie pentru majo-
rarea ratei participării la scrutinele electorale.

 Procesul de selectare riguroasă a candidaţilor 
electorali are o importanță magoră, fapt de natură să 
stimuleze societatea pentru a participa la viaţa politi-
că a statului.

Colaborarea dintre partidele politice, mass-media 
şi societatea civilă ar facilita crearea unor condiţii 
obiective pentru depăşirea crizei politice şi crearea 
condiţiilor pentru consolidarea democraţiei în Repu-
blica Moldova;

 Cetăţenii trebuie să înţeleagă că alegerile consti-
tuie în ultimă instanţă o metodă de sancţiune care in-
duce şi îi determină pe oficialii aleşi să facă ceea ce 
au promis în campania electorală. Aceştia trebuie să 
privească alegerile drept oportunităţi de a opta pentru 
cei mai buni lideri politici, pentru cei care ar acţiona 
în conformitate cu interesele lor independent de sti-
mulentele şi interesele realegerii. 
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