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Contextul 

De la intrarea în vigoare a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), la data de 3 mai 2008, aceasta a 

fost semnată de toate cele 28 de state membre UE (din care 25 au ratificat 

Convenția) și de alte 139 de state din lume, inclusiv ratificată de Republica 

Moldova. În urma încheierii procesului de ratificare, UE ca entitate este prima 

organizație internațională care a devenit parte oficială la Convenție. Pentru 

persoanele cu dizabilități, acest lucru înseamnă, în mod concret, că drepturile 

şi principiile CDPD sunt susţinute la nivelul UE şi că performanţele UE şi ale 

statelor membre, în acest sens, sunt analizate la nivel internaţional. 

În prezent, odată cu semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, 

Republica Moldova și-a reiterat obligațiile pozitive asumate prin ratificarea 

CDPD de ași revizui cadrul legal și a consolida instituțiile pentru asigurarea 

realizării plenare și efective a drepturilor persoanelor cu dizabilități. În acest 

context, CDPD impune o schimbare paradigmatică a modului în care 

societăţile noastre privesc persoanele cu dizabilități. Convenţia recunoaşte în 

mod explicit drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, în aceeaşi 

măsură cu cele ale oricăror altor persoane. Cu toate acestea, provocarea 

principală este de a asigura punerea în aplicare a drepturilor oficial 

recunoscute de Statele Părți. Schimbarea fundamentală introdusă prin CDPD 

este faptul că persoanele cu dizabilități nu mai trebuie să se adapteze modului 

de organizare a societăţii, ci societatea are acum responsabilitatea de a se 

adapta nevoilor persoanelor cu dizabilități. Astfel, doar o monitorizare atentă a 

schimbărilor în practică va putea asigura transformarea acestei ambiţii în 

realitate. 

IDOM și-a propus acoperirea unui drept specific din Convenție, și anume 

dreptul „de a alege” recunoscut prin art. 29, drept fundamental, de care toţi 

cetăţenii ar trebui să beneficieze în mod egal. Proiectul îşi propune evaluarea 

practicilor naționale pe segmentul electoral și gradului de corespundere a 

acestuia cu angajamentele statului cu privire la respectarea drepturilor 

fundamentale ale unora dintre cele mai vulnerabile grupuri – persoanele cu 

deficiențe mentale, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016. Raportul 

evidenţiază standardele internaţionale şi europene din acest domeniu, cu 

intenţia de a contribui la transferul de bune practici, dar ținând cont de faptul 

că în prezent în statele membre UE este derulat procesul de reformă ce 

subînțelege revizuirea practicilor existente. 
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1. ASPECTE INTRODUCTIVE 

Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (IDOM), cu 

suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, a efectuat monitorizarea 

respectării drepturilor electorale în instituțiile psihoneurologice și psihiatrice 

din Republica Moldova, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016.  

Este deja a patra oară când IDOM a monitorizat desfăşurarea alegerilor în 

Republica Moldova, anterior fiind monitorizate atât alegerile parlamentare, cât 

şi cele generale locale.  

Prezentul raport impune o constatare a stării de fapt, cu formularea 

propunerilor şi recomandărilor pentru autorităţile statului, în scopul asigurării 

exercitării dreptului electoral pentru persoanele cu deficienţe intelectuale sau 

psiho-sociale. 

Activitățile de observare a alegerilor prezidențiale, în mod deosebit în aceste 

instituții, au o semnificație aparte pentru asigurarea integrității procesului 

electoral şi exercitarea drepturilor cetățenilor de a participa la actul de 

guvernare a țării lor. 

Datele prezentate în Raport sunt colectate prin observare directă, de o reţea de 

30 observatori independenţi, acreditaţi în mod corespunzător de Comisia 

Electorală Centrală prin Hotărârile nr. 426 din 20 octombrie 2016 și nr. 463 

din 22 octombrie 2016 

Procesul de monitorizare s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului 

Electoral al Republicii Moldova şi cu standardele internaţionale în domeniu.  

Analiza şi criticile formulate în prezentul raport sunt concepute cu bună 

credinţă, de o manieră constructivă şi realistă, iar recomandările şi sugestiile 

practice sunt prezentate în spirit de cooperare profesională cu toţi cei interesaţi 

de promovarea unui proces electoral echitabil, modern, transparent şi corect.  
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2. PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR 

Monitorizarea a cuprins perioada de la 26 septembrie până la 14 

noiembrie 2016 și a inclus atât turul I, cât și turul II al alegerilor 

prezidențiale. Obiectivele generale urmărite au vizat schimbarea practicilor și 

percepției funcționarilor autorităţilor de profil (din domeniul electoral și 

psihiatric), în scopul asigurării efective și dreptului la vot pentru toate 

persoanele, precum și identificarea soluțiilor în vederea familiarizării 

beneficiarilor instituțiilor pshihiatrice și psihoneurologice cu privire la 

desfășurarea procesului electoral. Raportul, în premieră pentru Republica 

Moldova, se expune vizavi de necesitatea asigurării dreptului la vot a 

persoanelor declarate incapabile. 

În cadrul proiectului, s-au implementat următoarele activităţi:  

 Identificarea şi instruirea observatorilor electorali naţionali pentru 

monitorizare electorală în instituţiile psihiatrice și psihoneurologice: un 

seminar de instruire; 

 Organizarea de ateliere de informare şi documentare cu administraţiile 

instituţiilor psihiatrice din RM (9 instituţii: 3 spitale psihiatrice, 4 internate 

psiho-neurologice pentru adulţi şi 2 internate psiho-neurologice pentru copii); 

 Monitorizarea procesului de compilare a listelor electorale de către 

administraţia instituţiilor psihiatrice; 

 Monitorizarea procesului electoral în ziua alegerilor – 30 octombrie 

2016; 

 Monitorizarea procesului electoral în ziua alegerilor – 13 noiembrie 

2016; 

 Elaborarea şi distribuirea în instituţiile psihiatrice și psihoneurologice a 

panourilor informaţionale privind procedurile de vot; 

 Comunicat privind exercitarea dreptului la vot a persoanelor cu 

dizabilități mintale în ziua alegerilor; 

 Elaborarea şi publicarea unui raport de monitorizare şi sintetizare a 

informaţiei colectate în urma monitorizării.  

 

Obiective specifice: 

 Monitorizarea şi evaluarea situaţiei actuale privind garantarea 

drepturilor electoral în instituţii psihiatrice și psihoneurologice; 

 Sensibilizarea autorităţilor relevante şi a publicului larg asupra 

procesului electorale în instituţii psihiatrice și psihoneurologice;  

 Sensibilizarea rezidenţilor în instituţii psihiatrice asupra drepturilor lor 

electorale;  
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 Asigurarea durabilităţii accesului la drepturi electorale în cadrul 

instituţiilor psihiatrice și psihoneurologice, pe viitor. 

 Contribuirea la desfăşurarea unei campanii electorale transparente în 

instituțiile în care sunt întreţinute persoane cu dizabilități mintale; 

 Informarea opiniei publice cu privire la desfăşurarea scrutinului în 

instituţiile medicale menţionate şi cele sociale – internate psiho-neurologice. 

 

Sarcini 

 Formarea echipelor de colectare a informaţiilor în cadrul instituţiilor 

psihiatrice; 

 Instruirea observatorilor independenţi în baza principiilor Codului de 

conduită a observatorului şi a Regulamentului CEC; 

 Monitorizarea desfăşurării procesului electoral; 

 Întocmirea unui raport privind pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în 

instituţiile psihiatrice menţionate și a modului de asigurare a dreptului la vot 

persoanelor din cadrul acestor instituţii; 

 Informarea opiniei publice şi comunităţii internaţionale cu privire la 

neregulile depistate; etc. 

 

 

3. OBSERVATORII ȘI ACOPERIREA TERITORIALĂ 

 

Observatorii independenţi din partea IDOM au avut misiunea de a asigura un 

proces electoral deschis şi transparent în instituţiile psihiatrice din Moldova. 

Ei și-au declarat imparțialitatea, au acceptat să nu lucreze în folosul sau 

împotriva unui anumit candidat sau a unei anumite doctrine politice; Să 

rămână neutri pe perioada anterioară alegerilor şi după alegeri, până în 

momentul anunţării oficiale a rezultatelor; să nu exprime nici un punct de 

vedere cu privire la rezultatul alegerilor în secţiile la care au fost observatori; 

să verifice dacă fiecare etapă a procesului electoral se desfăşoară în afara 

oricărei intimidări sau fraude şi în acord cu legile electorale etc.  

Toți cei 30 de observatori IDOM au fost acreditaţi în mod corespunzător de 

Comisia Electorală Centrală prin Hotărârile nr. 426 din 20 octombrie 2016 și 

nr. 463 din 22 octombrie 2016. 

Observatorii au fost prezenţi la 9 instituții psihiatrice în care, la momentul 

alegerilor, erau internate 3342 de persoane pentru turul I și 3322 de personae 
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pentru turul II, dintre care cu drept de vot „conform legislației naționale”1 - 

2758 și respectiv 2738 pentru turul II. Aceștia au monitorizat procesul 

electoral atât la sediile secțiilor de votarea, cât și modul de exercitare a 

dreptului la vot prin intermediul urnei mobile. Pentru o viziune mai amplă 

consultați tabelul de mai jos. 

Instituții 
Numărul de beneficiari 

Turul I Turul II 

Internatul psiho- 
neurologic Bălți  

518 518 

Internatul psiho- 
neurologic Badiceni 

431 431 

Internatul Internatul 
psiho- neurologic Cocieri 

344 344 

Internatul psiho- 
neurologic Branzeni 

275 275 

Internatul psiho- 
neurologic pentru copii 
(fete) Hancesti 

289 289 

Internatul psiho- 
neurologic pentru copii 
(băieți) Orhei 

206 206 

Total Internate 2063 2063 

Spitalul Chișinau 620 620 

Spitalul Balti 524 510 

Spitalul Orhei 135 129 

Total Spitale 1279 1259 

Total Instituții 3342 3322 

 

 

4. CADRUL LEGAL NAȚIONAL  

Legislaţia electorală (Codul electoral) şi cea conexă, (Legea contenciosului 

administrativ, Legea privind administraţia publică locală, Codul de procedură 

civilă, Codul penal, Codul contravenţional etc.), precum şi actele normative 

subordonate, în complexitatea lor oferă, la general, o bază relativ adecvată 

pentru desfăşurarea unor alegeri democratice. Regulile electorale din 

totdeauna au fost considerate deosebit de importante în procesul de transferare 

                                                             
1 A se vedea p. 4 din Raport 
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a puterii de la popor către corpul legislativ, mai cu seamă aceasta este vizibilă 

în ultimii șase ani. Astfel, după 2005, Codul Electoral în mai multe rânduri a 

făcut obiectul dezbaterilor parlamentare, totuși unele prevederi rămân a fi 

pasibile pentru revizuire prin prisma respectării Drepturilor Omului.  

S-a constatat că cadrul legislativ nu răspunde mai multor cerinţe ce ar asigura 

dreptul la vot a alegătorilor din localităţile din stânga Nistrului, însă aceste 

carențe parțial pot fi justificate prin impedimentele ce le întâmpină Republica 

Moldova în exercitarea jurisdicției de facto în regiune.  

Aspecte generale ale alegerilor prezidențiale 

Constituţia Republicii Moldova prevede că voinţa poporului constituie baza 

puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc 

periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.   

De acest drept beneficiază cetăţenii care, până în ziua alegerilor, au împlinit 

18 ani. Codul Electoral, la art. 13 lit. b) impune o restricție adițională pentru 

persoanele care sunt recunoscute incapabile prin hotărâre judecătorească 

definitivă a instanţei de judecată. Această limitare urmează a fi criticată nu 

doar în baza standardelor internaționale, dar și prin prisma Legii nr. 60 cu 

privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din 30.03.2012, care 

de fapt transpune la nivel național garanțiile oferite de CDPD care în baza art. 

7 recunoaște acest drept tuturor persoanelor cu dizabilități, fără a face 

diferențieri bazate pe forma de dizabilitate. Reieșind din faptul că atât Legea 

nr. 60, cât și Codul Electoral sunt legi organice, în temeiul art. 6 alin. (7) din 

Legea privind actele legislative, menționăm că în cazul în care între două acte 

legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează 

soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile 

actului posterior. 

Astfel, urmează a fi eliminată această excludere și asigurate șanse egale la 

alegeri, care este considerat cele mai eficient şi democratic mijloc de delegare 

a câștigătorului alegerilor în vederea reprezentării cetăţenului în instituţiile 

eligibile ale statului.  

Desfăşurarea unui proces electoral transparent şi deschis în conformitate cu 

legislaţia stabilită este un element esenţial al societăţii democratice. Dreptul 

participării politice este important nu numai pentru procesul electoral, dar şi în 

măsura în care el presupune o aderare la alte drepturi umane fundamentale, 

aşa cum ar fi dreptul la libera exprimare, circulaţie, întruniri şi asociaţii 

paşnice. Totodată, alegerile sunt un examen serios pentru întreaga societate şi 

nu doar pentru concurenţii electorali.  
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Modalitatea de desfăşurare a alegerilor poate fi evaluată adecvat doar aplicând 

principiul “integrităţii procesului electoral”, evitând o examinare abstractă, în 

afara unui context real. De aceea, se impune considerarea în egală măsură a:  

a) contextului preelectoral şi electoral; 

b) respectării prevederilor legislaţiei electorale referitoare la reglementarea 

tuturor aspectelor procesului electorala 

c) respectării normelor de etică 

La data de 30 octombrie 2016, după un interval de 20 de ani, alegerea 

președintelui a avut loc prin vot direct. Acest fapt a devenit posibil în lumina 

Hotărârii Curții Constituţionale din 4 martie 2016, prin care au fost declarate 

neconstituționale unele prevederi din Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu 

privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova, întrucât 

amendamentele deputaţilor acceptate de Parlament în lectura a doua la legea 

privind revizuirea Constituţiei (la acel moment proiect de lege), nu au fost 

avizate de către Curtea Constituţională, circumstanțe ce impun nulitatea 

modificărilor operate. 

 

5. CADRUL LEGAL INTERNAȚIONAL 

Articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului 

1. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice 

ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. 

2. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţăra sa.  

3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voinţă 

trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod 

periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmînd o 

procedură echivalentă care să asigure libertatea votului. 

Articolul 25 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice (1966) 

Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una dintre discriminările 

la care se referă articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile: 

a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin 

intermediul unor reprezentanţi liber aleşi; 
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b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu 

sufragiu universal şi egal şi cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a 

voinţei alegătorilor; 

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din 

ţara sa.” 

Proclamat solemn prin articolul 21 din Declaraţia universală a drepturilor 

omului, el a devenit obligatoriu din punct de vedere legal odată cu includerea 

sa în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP). În 

1996, Comitetul ONU pentru drepturile omului (CDO) a adoptat un 

comentariu general privind articolul 25 din PIDCP. În interpretarea acestui 

articol, CDO a recunoscut că pot fi permise limitări ale dreptului de vot. Cu 

toate acestea, condiţiile privind exercitarea acestor drepturi „ar trebui să se 

bazeze pe criterii obiective şi rezonabile”.  De exemplu, pentru Comitet, 

cerinţa de a avea o vârstă mai înaintată pentru a fi ales într-un anumit post ar 

putea fi considerată o limitare legitimă. Totuşi „nu este permis să se facă nicio 

deosebire între cetăţeni în privinţa acestor drepturi din motive legate de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine naţională 

sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări”2. 

În plus, CDO a considerat că „limitarea dreptului de vot din motive de 

deficiență fizică sau impunerea unor cerinţe legate de alfabetizare, educaţie 

sau avere este nerezonabilă”.  Cu toate acestea, conform Comitetului pentru 

drepturile omului, „incapacitatea mentală ar putea reprezenta un motiv pentru 

a refuza recunoaşterea dreptului unei persoane de a vota sau de a ocupa funcţii 

publice”.  Totodată, interpretarea CDO deja a fost dezvoltată, pentru a ţine 

seama de evoluţiile din domeniul protecţiei internaţionale a drepturilor omului 

în ceea ce priveşte dizabilitatea, ori aceasta nu a fost expusă în 1996. 

Articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului (1952) 

Înaltele părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, 

alegeri libere cu vot secret, în condiţii care asigură libera exprimare a opiniei 

poporului cu privire la alegerea corpului legislativ. 

La nivel european, dreptul la alegeri libere este garantat prin articolul 3 din 

Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO). 

Iniţial, nu a fost clar dacă cei care au elaborat Convenţia au dorit să se limiteze 

                                                             
2 Comitetul pentru drepturile omului, Comentariul general nr. 25: „Dreptul de a participa la treburile publice, 

dreptul de vot şi dreptul la acces egal la funcţiile publice (articolul 25)”, doc. ONU 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (12 iulie 1996), punctul 4. 
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doar la structurile democratice ale statelor membre care au aderat la CEaDO 

sau să garanteze un drept individual la alegeri libere pentru oricine.  

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a clarificat acest 

aspect. În hotărârea de referinţă din cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt/ Belgia 

din 1987,  CEDO a confirmat că articolul 3 din Protocolul nr. 1 protejează 

„dreptul subiectiv de participare” (alineatul 51) – şi anume dreptul de a alege 

şi dreptul de a fi ales (care poartă, de asemenea, denumirea de drept de vot 

activ şi pasiv). 

De atunci, jurisprudenţa CEDO a confirmat această abordare iniţială, 

subliniind că aceste drepturi „sunt cruciale pentru stabilirea şi menţinerea 

fundamentelor unei veritabile democraţii guvernate de supremaţia dreptului”.  

În cauza de referinţă Hirst/Regatul Unit nr. 2 care s-a referit la interdicţia 

generală în privinţa exprimării dreptului de vot impusă prizonierilor 

condamnaţi din Regatul Unit, CEDO a afirmat, de asemenea, că: 

„dreptul de a vota nu este un privilegiu. În secolul douăzeci şi unu, 

prezumpţia într-un stat democratic trebuie să fie în favoarea incluziunii … 

Sufragiul universal a devenit principiul de bază (…). Orice abatere de la 

[acest] principiu riscă să submineze valabilitatea democratică a corpului 

legislativ ales astfel şi a legilor pe care acesta le promulgă.”  

Deşi articolul 3 din Protocolul nr. 1 nu include limitări specifice privind 

dreptul la alegeri libere (spre deosebire de articolele 8 - 11 din CEaDO), 

CEDO a recunoscut că dreptul de vot nu este absolut.  Pot fi permise unele 

restricţii prevăzute de legislaţia naţională. Însă CEDO analizează întotdeauna 

în ce măsură limitările impuse afectează „libera exprimare a opiniei 

persoanelor în ceea ce priveşte alegerea corpului legislativ”. Astfel, CEDO 

„caută arbitrarul sau lipsa proporţionalităţii”  în măsurile restrictive introduse 

de către autorităţile naţionale. În acelaşi timp, CEDO recunoaşte că sistemele 

electorale din Europa sunt foarte diverse. Prin urmare, judecătorii europeni 

sunt pregătiţi să ofere statelor membre o marjă de apreciere largă în privinţa 

modului de organizare a proceselor electorale. 

Articolul 3 din Protocolul nr. 1 se referă la „alegerea corpului legislativ”. 

Astfel, domeniul de aplicare al acestui articol se limitează la anumite tipuri de 

alegeri. Însă, conform CEDO, el nu se limitează la alegerea parlamentelor 

naţionale. În consecinţă, în hotărârea de referinţă din cauza Matthews/Regatul 

Unit, CEDO a considerat că alegerile pentru Parlamentul European intră sub 

incidenţa articolului 3 din Protocolul nr. 1. 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) 
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Articolul 29 – Participarea la viaţa politică şi publică 

Statele Părţi vor garanta persoanelor cu dizabilităţi drepturi politice şi 

posibilitatea de a beneficia de acestea, în condiţii de egalitate cu alţii, şi se 

angajează: 

(a) Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin la 

viaţa politică şi publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în mod direct sau 

prin reprezentanţi liber aleşi, precum şi dreptul și oportunitatea de a vota şi 

de a fi alese, printre altele, prin: 

(i) asigurarea de proceduri, facilităţi şi materiale de vot adecvate, accesibile 

şi uşor de înţeles şi utilizat; 

(ii) Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a vota prin vot secret 

la alegerile şi referendumurile publice, fără intimidare, de a candida la 

alegeri, de a deţine efectiv un mandat ales şi de a îndeplini orice funcţie 

publică, la orice nivel guvernamental, facilitând utilizarea tehnologiilor noi şi 

de asistare, acolo unde este cazul; 

(iii) Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi ca 

electori şi în acest scop, dacă este cazul, la solicitarea acestora, să permită 

asistarea la vot de către o persoană la alegerea lor …  

Articolul 29 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități 

(CDPD) prevede că părţile trebuie să asigure persoanelor cu nevoi speciale 

posibilitatea de a participa efectiv şi deplin la viaţa politică şi publică, în 

condiţii de egalitate cu alte persoane, în mod direct sau prin reprezentanţi liber 

aleşi, inclusiv dreptul şi posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a alege şi 

de a fi alese. Gerard Quinn3 subliniază importanţa acestui articol „întrucât 

persoanele cu duzabilități sunt lipsite, de obicei, de impact politic (în ciuda 

numărului lor ridicat).”   

Scopul declarat de Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, conform articolului 1 este de a promova, proteja şi asigura 

exercitarea deplină şi în condiţii de egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilități şi de a 

promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă. Persoanele cu dizabilități 

includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau 

senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diferite bariere, pot 

                                                             
3 http://www.nuigalway.ie/cdlp/staff/gerard_quinn.html 
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îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi. 

Fără a aduce atingere interpretării pe care Comitetul pentru Drepturile Omului 

o aduce articolului 25 din PIDCP sau Ghidului adoptat de Comisia de la 

Veneţia, atunci când sunt interpretate în coroborare, articolele 1 şi 29 din 

CDPD garantează dreptul de vot activ şi pasiv al persoanelor cu deficiență 

mentală şi al persoanelor cu deficiențe psihosocială. Până în 2014, în lipsa 

unei interpretări oficiale a acestor norme de către Comitetul ONU pentru 

drepturile persoanelor cu dizabilități, nu a fost posibil să se indice cu 

certitudine domeniul de aplicare a protecţiei prevăzute la articolul 29 din 

CDPD. Se poate deduce doar că privarea persoanelor cu dizabilitate de dreptul 

la participare politică care a fost considerată permisă înainte de intrarea în 

vigoare a CDPD ar trebui reanalizată de către părţile la CDPD. 

O astfel de abordare este susţinută de mai multe instrumente juridice 

neobligatorii adoptate în mod unanim de către Comitetul de Miniştri al 

Consiliului Europei. 

Recomandarea Rec(2006)5 din 5 aprilie 2006 

Participarea tuturor cetăţenilor la viaţa politică şi publică şi procesul 

democratic sunt esenţiale pentru dezvoltarea societăţilor democratice. 

Societatea trebuie să reflecte diversitatea cetăţenilor săi şi să beneficieze de 

experienţe şi cunoştinţe variate. Prin urmare, este important ca persoanele cu 

dizabilități să îşi poată exercita dreptul de a vota şi a participa la aceste 

activităţi.  

Recomandarea Rec(2004)10 din 22 septembrie 2004 

Articolul 4 – Drepturi civile şi politice  

1. Persoanele care suferă de o deficiență mentală trebuie să aibă dreptul de 

a-şi exercita toate drepturile civile şi politice. 

2. Orice restricţii asupra exercitării acestor drepturi trebuie să fie în 

conformitate cu dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale şi nu trebuie să se bazeze doar pe faptul că o 

persoană suferă de o deficiență mentală.  

 



   

14 

 

În aprecierea extinderii dreptului de a participa la viața politică este esenţial să 

se facă trimitere la conceptul de capacitate juridică pe care este fundamentată 

convenţia. În acest sens, articolul 12 declară că:  

1. Statele părţi reafirmă că persoanele cu handicap au dreptul la 

recunoaşterea, oriunde s-ar afla, a capacităţii lor juridice. 

2. Statele părţi vor recunoaşte faptul că persoanele cu handicap se bucură de 

capacitate juridică în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în toate domeniile vieţii. 

(…) 

Pe scurt, articolul 12 prevede că principiul egalităţii între persoanele cu 

dizabilități şi orice alte persoane se aplică în egală măsură şi capacităţii 

juridice. Cu toate acestea, după cum se va indica în secţiunea următoare, în 

multe state membre, privarea de dreptul de a vota este deseori corelată în mod 

direct, iar uneori în mod automat, cu pierderea capacităţii juridice.  Totuşi, în 

1999, statele membre ale Consiliului Europei au recomandat ca privarea de 

dreptul de vot să nu fie corelată cu pierderea capacităţii juridice sau cu orice 

altă măsură de „protecţie” (cum ar fi tutela). În prezent, doar în 7 state (3 din 

ele nu au ratificat CDPD) din 28 membre UE este îngrădit dreptul la vot 

pentru persoanele cu deficiențe mentale.  

Recomandarea R(99)4 din 23 februarie 1999 

Principiul 3 – Menţinerea capacităţii pe o perioadă maximă  

„... 2. În special, o măsură de protecţie nu trebuie să priveze în mod automat 

persoana respectivă de dreptul de a vota, de a-şi întocmi testamentul sau de a 

accepta ori a refuza să accepte o intervenţie în domeniul medical sau să ia alte 

decizii cu caracter personal în orice moment în care capacitatea sa îi permite 

să procedeze astfel.”   

În acest context şi pentru prima dată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

a trebuit să adopte o hotărâre într-o cauză în care reclamantul se plângea de 

faptul că a fost privat în mod automat de dreptul de a vota din cauza problemei 

sale de sănătate mentală. În hotărârea de referinţă din cauza Alajos 

Kiss/Ungaria, CEDO a constatat, în unanimitate, o încălcare a articolului 3 din 

Protocolul nr. 1.  Dl Kiss suferea de depresie maniacală şi a fost plasat sub 

tutelă parţială. În conformitate cu articolul 70 alineatul (5) din Constituţia 

Ungariei, persoanele plasate sub tutelă totală sau parţială îşi pierd dreptul de 

vot. În evaluarea proporţionalităţii acestei măsuri, CEDO a remarcat că 

legislativul ungar nu a făcut niciodată „nicio încercare de a echilibra interesele 

concurente sau de a evalua proporţionalitatea restricţiei” (alineatul 41). În 



   

15 

 

plus, Curtea a refuzat să recunoască marja largă de apreciere a autorităţilor 

ungare, întrucât „în cazul în care o limitare asupra drepturilor fundamentale se 

aplică unui grup deosebit de vulnerabil al societăţii, care a fost victima unor 

discriminări considerabile în trecut, cum ar fi persoanele cu retardare mentală, 

marja de apreciere a statului este substanţial mai redusă şi trebuie să existe 

motive foarte echilibrate pentru restricţiile respective (…). Motivul care stă la 

baza acestei abordări şi care pune sub semnul întrebării anumite clasificări în 

sine constă în faptul că aceste grupuri au suferit, de-a lungul timpului, 

prejudicii cu consecinţe pe termen lung care au avut ca rezultat excluziunea 

lor socială. Aceste prejudicii ar putea determina o stereotipare legislativă care 

interzice evaluarea individualizată a capacităţilor şi nevoilor acestora (…)” 

(alineatul 42). Până în momentul în care a ajuns la această concluzie, Curtea a 

făcut unele declaraţii generale, referindu-se în special la articolul 29 din 

CDPD: 

„În plus, Curtea consideră că existenţa unei clasificări unice pentru persoanele 

cu retardare mentală şi cele cu probleme de sănătate mentală este discutabilă, 

iar reducerea drepturilor acestora trebuie să facă obiectul unei examinări 

atente. Această abordare este reflectată în alte instrumente de drept 

internaţional (…). Prin urmare, Curtea concluzionează că o eliminare generală 

a drepturilor de vot, fără o evaluare judiciară individualizată şi doar din cauza 

unei retardări mentale pentru care este necesară o tutelă parţială nu poate fi 

considerată compatibilă cu motivele legitime pentru limitarea dreptului de 

vot.”  

Importanţa acestei cauze nu poate fi subestimată. Deşi CEDO nu are 

autoritatea de a interpreta CDPD – aceasta fiind responsabilitatea Comitetului 

ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități – această hotărâre va avea 

probabil impact şi dincolo de graniţele Europei şi, prin urmare, nu doar în 

statele membre care dispun de un cadru juridic similar cu cel al Ungariei (a se 

vedea capitolul 2). În plus, hotărârea elimină privarea automată de dreptul de 

vot a persoanelor supuse unor măsuri de „protecţie”. Curtea pare a fi pregătită 

să accepte că „decizia judiciară individualizată” ar putea limita dreptul de vot 

al persoanelor cu dizabilitate. Totodată, rămâne discutabilă abordarea în 

practică a acesteia, întrucât articolul 29 din CDPD impune în mod clar statelor 

participante să asigure participarea deplină a persoanelor cu dizabilități, prin 

adaptarea la nevoile specifice ale acestora, dacă este cazul. 

Republica Moldova, la rândul său și-a asumat obligația să asigure persoanelor 

cu dizabilități participarea efectivă și deplină la viața politică și publică, în 

condiții de egalitate cu ceilalți, în mod direct sau prin reprezentanți liber aleși, 

precum și dreptul și oportunitatea de a vota și de a fi  alese, conform Articolul 
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29 din CDPD. Este important să precizăm că în 2014, Comitetul ONU pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, care este unicul organ abilitat cu 

dreptul de a interpreta oficial CDPD, a eliminat interpretările restrictive 

admisibile de alte instrumente internaționale. În acest sens, în pct. 45 din 

Comentariul General nr. 1, a reiterat că „Statele Pârți au obligația de a proteja 

și promova dreptul persoanelor cu dizabilități pentru a obține sprijin în 

procesul de votare prin vot secret, și să participe la toate alegerile și 

referendumurile fără nici un fel de discriminare”. 

Dreptul internaţional şi european în domeniul drepturilor de vot ale 

persoanelor cu deficiențe intelectuale şi psihosiciale se orientează într-un ritm 

rapid către o participare deplină şi egală. Principiile internaţionale noi au avut 

şi vor avea impact la nivel naţional, prin urmare este necesară o abordare 

progresistă ce ar putea anticipa revizuirea repetată a cadrului legal național în 

materia electorală ce vizează persoanele cu dizabilități. 

 

6. ARTICOLUL 12 DIN CDPD, RECUNOȘTEREA ÎN FAȚA LEGII 

După cum a fost menționat mai sus, dreptul de a participa la viața politică este 

bazat pe principiul recunoașterii egale în fața legii, stabilit de articolul 12 al 

Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, care garantează faptul că persoanele cu dizabilități nu au doar 

drepturi egale cu ceilalți, ci, de asemenea, că statele vor proteja aceste 

drepturi: 

“1. Statele Participante reafirmă că persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie 

recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în faţa legii. 

2. Statele Participante recunosc că persoanele cu dizabilități beneficiază de 

capacitate juridică egală ca şi alte persoane în toate aspectele vieții; 

3. Statele Participante vor lua măsurile necesare pentru a asigura accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la asistenţa de care pot avea nevoie pentru a-şi 

exercita capacităţile juridice. 

4. Statele Participante se vor asigura că toate măsurile referitoare la 

exercitarea capacităţilor juridice oferă o protecţie corespunzătoare şi eficientă 

împotriva abuzului, conform legislaţiei internaţionale cu privire la drepturile 

omului. Această protecţie va garanta că măsurile întreprinse pentru exercitarea 

capacităţilor juridice respectă drepturile, voinţa şi preferinţele persoanei, şi nu 

există conflict de interese şi abuz de influenţă, este proporţională şi adaptată la 

circumstanţele în care se află persoanele, este aplicată pentru un termen cât se 

poate de scurt şi este revizuită sistematic de către autorităţile competente, 

independente şi imparţiale sau instanţele judiciare. Protecţia va fi 
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proporţională cu gradul în care aceste măsuri afectează drepturile şi interesele 

persoanelor. 

5. În baza prevederilor acestui articol, Statele Participante vor lua toate 

măsurile corespunzătoare şi eficiente, pentru a asigura dreptul egal al 

persoanelor cu dizabilităţi la deţinerea sau moştenirea proprietăţii, controlul 

propriu al afacerilor financiare, accesul egal la credite bancare, la ipotecă 

precum şi la alte forme de credit financiar, şi vor garanta că persoanele cu 

dizabilităţi nu vor fi private de proprietăţile lor.” 

Dreptul la capacitate juridică este, potrivit articolului 12 al CDPD și 

Comentariului General nr. 1 al Comitetului CDPD, un construct juridic care 

recunoaște persoanele ca titulari de drepturi, ca persoane în fața legii și care le 

permite acestora să își exercite drepturile prin luarea de decizii cu caracter 

obligatoriu și care trebuie respectate. Capacitate juridică trebuie să se 

manifeste în toate domeniile vieții, de la luarea deciziilor de zi cu zi (cum ar fi 

încheierea de contracte de vânzare cumpărare sau de vindere de bunuri și 

produse de bază), până la luarea de decizii cu privire la relații personale 

(căsătorie, relații sexuale și decizii cu privire la reproducere), carieră (educație 

și posibilitatea de a încheia contracte de muncă sau contracte cu caracter 

comercial), sănătate (consimțământ sau refuz de a primi tratament medical), 

participarea la procesele politice (vot, candidarea la alegeri) și o multitudine 

de alte decizii mai mult sau mai puțin semnificative. Comisarul Consiliului 

Europei pentru Drepturile Omului descrie capacitatea juridică drept concept 

care merge dincolo de luarea de decizii: „este vorba despre ce înseamnă să fii 

om”. 

CDPD nu solicită încetarea protecției intereselor și bunăstării persoanelor cu 

dizabilități mintale, ci contestă modul în care statele s-au obișnuit de-a lungul 

timpului să ofere un astfel de sprijin. CDPD solicită, astfel, crearea unor 

mecanisme mai eficiente, cum ar fi mecanismele de oferire de sprijin în luarea 

de decizii. Așadar, statele au, în temeiul articolului 12, o serie de obligații 

clare (care consacră un set de drepturi civile și politice), ce trebuie să fie 

realizate imediat, ci nu sunt supuse principiului realizării progresive.  

Voința și preferințele persoanelor trebuie să fie respectate și acestora trebuie 

să li se permită să își exercite consimțământul liber și în cunoștință de cauză, 

inclusiv în ceea ce privește instituționalizarea. Statele trebuie să ia măsuri 

deliberate, bine planificate spre realizarea drepturilor prevăzute la articolul 12, 

cu consultare și participarea activă a persoanelor cu dizabilități. Unele astfel 

de măsuri sunt prevăzute explicit în Comentariul General Nr. 1 al Comitetului 

CDPD, care la paragraful 50 include o listă a acestora. Statele trebuie să 

recunoască persoanele cu dizabilități ca persoane care există în fața legii, în 

condiții de egalitate cu ceilalți. Statele trebuie să se abțină de a lua orice 
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acțiune care privează persoanele cu dizabilități de dreptul la egalitate în fața 

legii și trebuie să ia măsuri pentru a preveni actorii non-statali și din domeniul 

privat de la interferarea cu posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a se 

bucura de dreptul lor la capacitate juridică. Acestea trebuie să „examineze 

holistic toate domeniile de drept pentru a se asigura că dreptul persoanelor cu 

dizabilități la capacitate juridică nu este restricționat în mod diferit față de 

ceilalți" și să elimine regimurile în care se substituie persoana care ia decizii, 

precum regimul de tutelă și „toate practicile care au scopul sau efectul de a 

încălca articolul 12".  

Articolul 12 (3) al CDPD prevede obligația statelor de a asigura accesul la 

sprijinul necesar pentru a permite persoanelor cu dizabilități să ia decizii care 

produc efecte juridice, sprijinul acesta neputând ajunge niciodată la nivelul în 

care o altă persoană ia decizii împotriva voinței persoanei în cauză. Statele 

trebuie să „ia măsuri pentru a elabora legi și politici care să înlocuiască 

regimurile de substituie în luarea de decizii cu regimuri de sprijin în luare de 

decizii, care să respecte autonomia persoanei, voința și preferințele sale".  

Statele sunt obligate să „faciliteze crearea de mecanisme de sprijin, în special 

pentru persoanele care sunt izolate și nu pot avea acces la sprijinul acordat în 

mod natural în comunitate". Sprijinul informal este oferit zilnic persoanelor cu 

și fără dizabilități de către familiile lor, prieteni și comunitate prin, spre 

exemplu, simplul fapt de a fi un partener de discuție. Aceste forme de sprijin 

în luarea deciziilor trebuie să fie recunoscute și validate în cazul în care 

acestea există și facilitate atunci când ele nu există.  

Dreptul de a primi sprijin nu este limitat de condiții de proporționalitate sau de 

obligații excesive, iar obligația statului de a oferi acces la sprijin în exercitarea 

capacității juridice este absolută.  Având în vedere dreptul de a trăi 

independent în comunitate în condiții de egalitate (articolul 19, CDPD), 

Comitetul a explicat că „sprijinul în exercitarea capacității juridice ar trebui 

furnizat printr-o abordare bazată pe comunitate. Statele părți trebuie să 

recunoască faptul că comunitățile sunt resurse importante și parteneri în 

procesul de identificare a tipurilor de sprijin necesare în exercitarea capacității 

juridice ... Acest lucru este în concordanță cu accentul pe care Convenția îl 

pune pe incluziunea deplină și participarea persoanelor cu dizabilități în 

comunitate". Astfel de regimuri și măsuri de sprijin în luarea deciziilor trebuie 

să includă măsuri de siguranță pentru a echilibra puterile persoanei care oferă 

sprijin, astfel încât să se prevină abuzurile. Comentariul General Nr. 1 al 

Comitetului stabilește principiul fundamental conform căruia „În orice 

moment ... autonomia individuală și capacitatea persoanelor cu dizabilități de 

a lua decizii trebuie să fie respectate." Articolul 12 (4) impune statelor să 

„creeze garanții adecvate și eficiente pentru exercitarea capacității juridice", al 

căror scop principal este acela de a asigura respectarea drepturilor, voinței și 
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preferințelor persoanei și care trebuie să includă măsuri de protecție împotriva 

influențelor nejustificate. Este important de menționat aici că principiul 

„interesului superior" nu este considerat a fi o măsură conformă articolului 12 

alineatul (4).39 Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului 

solicită garanții pentru a asigura că persoanele care oferă sprijin acționează cu 

diligență și cu bună-credință, respectând autonomia și demnitatea clienților 

lor.  

Statele trebuie, de asemenea, să asigure cursuri de formare pentru persoanele 

care beneficiază de sprijin, astfel încât acestea să poată decide când au nevoie 

de mai mult sau mai puțin sprijin sau când nu mai e nevoie de nici o formă de 

sprijin. Cu alte cuvinte, sprijinul ar trebui să fie centrat pe a vedea persoana cu 

dizabilități ca pe un subiect  al drepturilor, nu ca pe un obiect care trebuie 

substituit, un obiect cu privire la care se iau decizii. Persoana în cauză trebuie 

să aibă posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu sprijinul, care este tipul și 

nivelul de sprijin de care are nevoie, modul în care este furnizat sprijinul și 

când se termină acordarea de sprijin. 

Dezvoltarea de sisteme de acordare de sprijin în luarea de decizii nu este 

suficientă, dacă se realizează în paralel cu menținerea regimurilor bazate pe 

substituirea persoanei care ia decizii. Paragraful 29 din Comentariul General 

Nr. 1 al Comitetului CDPD oferă linii de orientarea privind regimurile de 

acordare de sprijin în luarea de decizii. Paragraful 29 litera (f) interzice 

statelor să permită ca acordarea de sprijin în luarea de decizii să fie folosită ca 

„justificare pentru limitarea altor drepturi fundamentale ale persoanelor cu 

dizabilități, în special dreptul de vot, dreptul de a se căsători sau de a stabili un 

parteneriat civil, de a-și găsi o familie, drepturile legate de a avea copii, 

drepturile părintești, dreptul de a-și da acordul pentru relații intime si 

tratament medical, precum și dreptul la libertate." Statele au obligația de a se 

asigura că capacitatea juridică de a lua decizii este respectată în situații de 

criză și că se oferă sprijin independent atunci când vine vorba despre 

tratamente medicale psihiatrice și de alte tipuri. Statele trebuie „să se asigure 

că informații exacte și accesibile sunt furnizate cu privire la opțiunile de 

servicii și că sunt disponibile abordări non-medicale." 

Persoanele cu dizabilități trebuie să fie consultate îndeaproape și implicate 

activ în elaborarea și punerea în aplicare a legislației, politicilor și în alte 

procese de luare a deciziilor prin care se dorește implementarea articolului 12. 

În concluzie, CDPD impune Statelor care au ratificat-o să abroge sistemele 

prin care persoana este substituită în cadrul procesului decizional și să le 

înlocuiască cu sisteme în care persoana are libertatea de a lua deciziile pe care 

le dorește, primind de asemenea, atunci când este nevoie, suportul de care are 

nevoie în cadrul procesului decizional. În loc să perpetueze regimurile de 
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substituire a persoanei în cadrul procesului decizional, Statele urmează, 

potrivit CDPD, să elaboreze și implementeze măsuri de sprijin, în luarea de 

decizii, persoanelor cu dizabilități. Aceasta va include o analiză a modului în 

care regimurile juridice pot facilita și recunoaște mecanismele informale deja 

existente de sprijin, cum ar fi cele oferit de familie sau prieteni. Astfel, sarcina 

încetează atunci să mai fie doar pe umerii statului atunci când vine vorba 

despre oferirea de sprijin cuprinzător tuturor persoanelor cu dizabilități care au 

nevoie de el, pentru că statul poate, pur și simplu, să recunoască mecanismele 

de sprijin care există deja. 

Tendința de a depăși modelul de substituire a persoanei în procesul de luare a 

deciziilor sau negarea acestora este prezentă nu numai la nivelul CDPD, ci și 

la nivelul activităților cu caracter juridic și ce ține de politici al multor alte 

organisme internaționale, care stabilesc standarde în domeniul drepturilor 

omului, precum în rapoartele Comisarului pentru Drepturile Omului al 

Consiliului Europei, hotărâri ale CEDO și documente ale Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. 

De asemenea, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei invita statele 

membre deja din 2009 să „garanteze că persoanele cu dizabilități își păstrează 

și exercită capacitatea juridică în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai 

societății", cerință care poate fi îndeplinită numai dacă, inter alia, se asigură 

că: dreptul persoanelor cu dizabilități de a „lua decizii nu este limitat sau 

substituit de către alții, că măsurile care îi privesc sunt adaptate nevoilor lor 

individuale și că acestea pot fi sprijinite în luarea deciziilor de către o 

persoană de sprijin". 

 

 

7. ASPECTE SPECIFICE ALE OBSERVĂRII ALEGERILOR ÎN 

INSTITUŢIILE PSIHIATRICE ȘI PSIHONEUROLOGICE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA.   

În urma evaluării situaţiei actuale, s-a constat că total în cele 9 instituții vizate 

erau plasate 3342 de persoane, pentru turul I și 3322 de persoane, pentru turul 

II. În partea ce ține de numărul persoanelor cu capacitate deplină de exercițiu, 

informația este incompletă, întrucât spitalele psihiatrice nu dispun de date cu 

privire la numărul de persoane declarate incapabile, decât doar în cazuri 

particulare. Prin urmare, din cei 2064 de rezidenți ai internatelor, 1479 sunt cu 

capacitate de exerciţiu deplină. Totodată, este imposibil de a identifica holistic 

câți din cei 1279 (1259 pentru turul II) de beneficiari ai spitalelor de psihiatrie 
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sunt cu capacitate deplină de exercițiu și care „conform legislației naționale”4 

sunt cu drept de vot.  

În altă ordine de ideii, lipsa informației în spitale privind declararea 

beneficiarilor incapabili, obligă administrația la tratarea acestora ca persoane 

cu capacitate deplină de exercițiu. În acest context, putem estima că total în 

cele 9 instituții, sunt 2758 (2738 pentru turul II) de beneficiari cu drept de vot 

„conform legislației naționale”. 

Aceaste cifre au fost colectate după ce reprezentanţii IDOM au efectuat 9 

vizite de documentare şi informare în cadrul fiecărei instituţi psihiatrice / 

psiho-neurologice. În cadrul acestor vizite, s-a discutat despre importanța 

asigurării dreptului la vot pentru beneficiarii instituțiilor, totuşi după ziua 

alegerilor s-a constatat că numărul persoanelor prezentate în listele electorale 

nu coincide cu numărul real al persoanelor aflate în instituţiile respective. 

Ceea ce rezultă este faptul că administrațiile instituţiilor, uneori unilateral 

decid asupra neincluderii unor beneficiari în listele de vot, astfel din cei 

aproximativ 3300 de persoane (apx. 2740 cu drept de vot „conform legislației 

naționale”.), în liste au fost înscrişi doar 1231 de beneficiari (1271 pentru turul 

II), ca în final să-și exercite dreptul la vot 799 de persoane în turul I și 916 

persoane în turul II. 

Spitale de psihiatrie activează sub egida Ministerului Sănătăţii, iar internate 

psihoneurologice sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei. Cu toate acestea, până în prezent statul nu asigură eficient 

exercitarea dreptului la vot pentru aceste persoane. Atât în cadrul alegerilor 

precedente, cât și în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, persoanele 

internate nu au beneficiat de secţii de votare pe teritoriul instituţiilor, cu 

excepția spitalul de psihiatrie din or. Codru, mun. Chişinău.  

 

8. LISTELE ELECTORALE 

Listele electorale, sunt întocmite în baza Registrului de Stat al Alegătorilor 

care este constituit în baza Registrului de Stat al Populaţiei. Sunt liste ce 

cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au reşedinţa pe 

teritoriul unei secţii de votare. 

Persoanele internate în spitale şi alte instituţii curative amplasate în acelaşi 

sector cu domiciliul lor, sunt incluse în listele electorale de bază şi votează 

conform regulilor votării la locul aflării, în baza datelor prezentate de către 

conducătorii instituţiilor respective.  

                                                             
4 Ghilimelele sunt utilizate de autorul raportului reiașind din pretinsul confilict dintre prevederile Codului 

Electoral și prevederile Legii nr. 60 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; a se vedea 

mai sus argumentele expuse în secțiunea „Cadrul Legislativ”. 
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Conform acestei reguli, persoanele care se află în internatele psihoneurologice 

trebuie să fie înscrise în lista de bază a secţiei de votare şi pot să-şi exercite 

dreptul la vot mergând la secţia de votare sau votează la locul aflării, în urma 

depunerii unei cereri în cazul în care, din motive de sănătate sau din alte 

motive temeinice, nu poate veni la sediul secției de votare. 

În cazul în care alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în 

sanatorii şi case de odihnă, în spitale şi alte instituţii curative staţionare 

amplasate în altă localitate decît locul în care îşi au înregistrat domiciliul sau 

reşedinţa, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova, se înscriu în lista 

electoral suplimentară. 

Înscrierea în lista electorală pentru această categorie de persoane se efectuează 

cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18.00 a zilei precedente 

votării. Datele personale pentru această categorie de alegători se introduc în 

formularul listei electorale suplimentare de către conducătorul instituţiei 

corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se 

transmit, în  ziua precedentă votării, biroului electoral al secţiei de votare din 

perimetrul respectiv.  

În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se deplasează cu 

urna mobilă în instituţiile respective şi cu formularul listei electorale 

suplimentare. 

Conducătorii instituţiilor respective vor estima numărul persoanelor care vor 

participa la votare şi vor solicita biroului electoral al secţiei de votare un 

număr suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de 

stat şi limba rusă. 

Dacă e să ne referim la metoda de întocmire a listelor electorale, în urma 

monitorizării de către observatorii naţionali IDOM, s-au depistat un şir de 

nereguli, neclarităţi şi chiar excluderi din liste a persoanelor cu drept de vot. 

Chiar dacă au fost organizate vizite de documentare şi informare în fiecare 

instituţie psiho-neurologică/psihiatrică, totuşi nu toate persoanele au beneficiat 

de dreptul la vot. Pentru o imagine mai amplă cu privire la numărul de 

rezidenți incluși în listele electorale în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, 

consultați următorul tabel:  

Instituții 
Numărul de rezidenți înscriși în listele 

electorale 

Turul I Turul II 

Internatul psiho- neurologic 
Bălți  

345 345 

Internatul psiho- neurologic 
Badiceni 

143 143 
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Internatul psiho- neurologic 
Cocieri 

0 40 

Internatul psiho- neurologic 
Branzeni 

275 275 

Internatul psiho- neurologic 
pentru copii (fete) Hancesti 

33 33 

Internatul psiho- neurologic 
pentru copii (căieți) Orhei 

140 140 

Total Internate 936 976 

Spitalul Chișinau 162 162 

Spitalul Balti 103 103 

Spitalul Orhei 30 30 

Total Spitale 295 295 

Total Instituții 1231 1271 

 

 

9. CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA PROCESULUI ELECTORAL ÎN 

ZIUA VOTĂRII 

Procesul electoral în ziua alegerilor, în turul I și în turul II, s-a desfășurat cu 

anumite incidente, care, în viziunea noastră, nu pot duce la influențarea 

rezultatelor alegerilor prezidențiale. Totuși, analiza formularelor prezentate de 

observatori şi proceselor verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, conturează câteva categorii de încălcări. Aceste încălcări se refereau la 

neincluderea persoanelor cu drept de vot în listele electorale, neasigurarea 

accesului la vot sub pretextul incapacităţii mintale de a-şi exercita dreptul de 

vot, influenţarea de către personalul instituţiei a exprimării votului alegătorilor 

şi neasigurarea votului secret în procesul de votare, etc.  

În instituţii psihiatrice / psihoneurologice ale RM, care au fost supuse 

monitorizării de către IDOM erau internate 3342 de personae în cadrul turului 

I și 3322 în cadrul turului II, dintre care, circa 2750 de persoane avea drept de 

vot, „conform legislației naționale”. În urma scrutinului din 30 octombrie 

2016 și-au exprimat votul 799 de rezidenți, iar în turul II, din 13 noiembrie 

2016 – 916 rezidenți.  

Din tabelul comparativ prezentat mai jos, observăm că în turul II rata de 

participare este mai mare decât în turul I, și se apropie de indicatorii maximi 

stabiliți în 2014. 
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În continuare este analizată situația fiecării instituții în parte, după cum 

urmează 

 

9.1. Internatul Psihoneurologic din Bădiceni, Soroca 

Din numărul total de 431 de persoane plasate, 169 sunt lipsiți de capacitatea 

de exercițiu prin hotărâre judecătorească defenitivă. Astfel, rezultă că 262 de 

persoane, „conform legislației naționale”, aveau expres dreptul la vot.  

Cu toate acestea, în cadrul alegerilor din turul I, administrația internatului 

anticipat a verificat listele electorale de bază, care includea 135 de rezidenți și 

a constatat că, doar 42 dintre ei nu sunt declarați incapabili. În acest context, 

după reverificarea dosarelor personale, au fost operate rectificări prin 

înlocuirea și completarea listelor cu alți beneficiari ce nu sunt lipsiți de 

capacitatea de exercițiu, lista cuprinzând 143 de persoane.  

În ziua alegerilor din 30 octombrie 2016, pentru 50 de beneficiari s-a solicitat 

urna mobilă, iar ceilalți 93 s-au deplasat la secția de votare, unde urmau să-și 

exercite dreptul la vot. La etapa de verificare a codului personal prin 

intermediul RSA, s-a depistat că 87 din ei sunt cu statut special și le-a fost 

îngrădit dreptul la vot, deși conform dosarelor persoanele aceștea nu sunt 

declarați incapabili.  

Totodată, circa 60 de persoane din beneficiarii menționați și-au exprimat 

dreptul de a alege în cadrul scrutinului din 13 noiembrie 2016, care a fost 

asigurat exclusiv prin intermediul urnei mobile. În final, în turul I și-a 

exercitat dreptul la vot 38 de rezidenți, iar în turul II 93 de persoane. 
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Observatorii de la secția de votare, în cadrul turului I, au remarcat atitudinea 

ostilă față de rezidenții internatului care au ajuns la secția de votare pentru a-și 

exprima votul. Aparent, unii rezidenți nu cunoșteau cauza și scopul pentru ce 

sunt acolo. Aceaste manifestări de intoleranță au fost exteriorizate de către 

majoritatea celor prezenți la secția de votare, atât de către alți alegători, 

observatori, chiar și de membrii secției de votare. Ultimii nu depuneau un 

efortul minim necesar pentru a orienta beneficiarii în procedura de votare, în 

unele cazuri fiind folosite tonuri ridicate.  

Circumstanțele expuse ridică un șir de îngrijorări cu privire la asigurarea 

efectivă a dreptului la vot pentru rezidenții internatelor: 

 În prim rând, listele electorale ce nu reflectă numărul real al persoanelor 

plasate în internat denotă o rată înaltă de stigmatizare și prejudecată a 

factorilor de decizie față de capacitatea mentală a rezidenților, manifestată 

prin negarea capacității acestora.  

 Un alt aspect alarmat este acuratețea datelor din Registrului de Stat al 

Alegătorului, în care s-au strecurat date eronate despre persoanele declarate 

incapabile.  

 Turul II generează îngrijorări suplimentare în partea ce ține de transparența 

procedurii de vot cu urna mobilă. Există o bănuială rezonabilă precum că la 

votarea cu urna mobilă, codul personal nu este suprapus cu RSA și că prin 

urmare se exclud impedimentele pentru persoanele declarate incapabile. În 

lipsa unor declarații oficiale a organelor electorale este dificil de a trasa o 

conluzie unilaterală asupra circumstanțele menționate, acestea fiind pendinte 

în baza demersului IDOM și a administrației instituției către CEC și 

Ministerul Justiției care este furnizorul de informații pentru RSA, în partea ce 

ține de hotărârile de judecată prin care persoanele sunt declarate incapabile.  

 Atmosfera ostilă la secția de votare față de rezidenții internatului, indică 

asupra lipsei de conștientizare a responsabilităților ce le poartă societatea în 

vederea eliminării barierile impuse, fapt ce impune obstacole adiționale în 

asigurărea incluziunii sociale. 

 Mai mulți rezidenți s-au prezentat la secția de votare în baza unui acord 

neinformat. 

 Membrii secției de votare nu-și cunoșteau obligațiile în partea ce ține de 

ajustarea rezonabilă a practicilor electorale cu dizabilități în vederea asigurării 

exercitării dreptului la vot al acestora.  

 

 



   

26 

 

9.2. Internatul Psihoneurologic din Orhei 

Din numărul total de 206 rezidenți, 10 sunt declarați incapabili, iar în listele 

electorale a secției de votare în raza căreea se află instituția, au fost înscriși 

140 de rezidenți cu drept de vot. În turul I și II votul a fost exercitat de către 

22 de beneficiari, din care 4 au votat prin intermediul urnei mobile  

Este alarmant numărul exagerat de mare -118 de rezidenți cu drept de vot - ce 

nu și-au exprimat dreptul la vot. Rata scăzută de participare permite trasarea 

următoarelor concluzii: 

 Rezidanții nu sunt informați suficient despre semnificația și importanța 

procesul electoral; 

 Vizibilitatea candidaților electorali în instituție este scăzută sau lipsește. 

 Nivelul ridicat de stigmatizare și prejudecată a factorilor de decizie față de 

rezidenți, intimidează și demotivează beneficiarii de a ocupa o poziție social 

activă în societate; 

 Deosebit de alarmantă este situația a 2 beneficiari care nu au fost admiși să 

voteze din motiv că deficiențele nu le permit aplicarea ștampilei de sine 

stătător. Membrii comisiei au interzis aplicarea ștampilei de persoane terțe, 

deși legislația în vigoare admite votul asistat. 

 În afara acestor constatări speciale, în preajma secției de votare, 3 persoane 

fără semne electorale intimidau și influențau alegătorii să nu meargă la votare.  

 

9.3. Internatul psihoneurologic din Hînceşti 

În internat sunt plasate 289 de persoane dintre care 136 declarate incapabile, 

însă în liste au fost incluse doar 33 de persoane pentru ca, în final, să-și 

exprime votul doar 6 persoane. Administrația internatului explică acest fapt 

prin numărul înalt de persoane declarate incapabile, dar și prin faptul că 

ceilalți rezidenți, de facto, nu sunt capabili să-și exprime votul.  

Prin urmare, se atestă atitudinea stereotipizată și cu prejudecată a factorilor de 

decizie și inacțiunea acestora de a familiariza beneficiarii cu procesul 

electoral, completarea listelor electorale în modul corespunzător, fapt ce a 

determinat neparticiparea rezidenților la alegerile prezidențiale din 2016. 
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9.4. Internatul Psihoneurologic din Cocieri, Dubăsari 

În instituție sunt plasate 344 de persoane dintre care 90 sunt declarate 

incapabile. Internatul este amplasat în stânga r. Nistru, fapt ce generează 

deficiențe suplimentare în asigurarea dreptului la vot pentru rezidenții 

instituției, întrucât relația tensionată cu regimul separatist impune obstacole 

Republicii Moldova în exercitarea jurisdicției de facto în această regiune. 

La turul I, administrația instituției a solicitat urna mobilă, deși nu a depus o 

cerere aparte în acest scop. În ziua alegerilor din 30 octombrie 2016, directorul 

a fost informat despre imposibilitatea deplasării urnei către internat, din 

raționamente de securitate. De către regimul separatist a fost amplasată 

„miliția transnistrenă” înarmată, în nemijlocita apropiere de internatul Cocieri, 

astfel fiind imposibilă transportarea în siguranță a urnei mobile, dar și plasând 

în situație de risc transportarea rezidenților spre secția de votare. 

Prin comparație cu turul I - unde nu a votat nici un rezident, în turul II, 

problema a fost depășită prin transportarea a 40 de beneficiari către secția de 

votare, unde aceștea și-au exprimat votul. În aprecierea observatorilor, 

necătând la faptul că au fost observate atitudini ostile din partea altor 

alegători/observatori, rezidenții internatului și-au realizat dreptul său electoral 

într-un mod liniștit și organizat.  

Făcând abstracție de la conflictului transnistrean ce condiționează cele mai 

semnificative impedimente în realizarea dreptului la vot pentru beneficiarii 

internatului, constatăm următoarele nereguli sau impedimente în asigurarea 

dreptului la vot: 

 Locul de amplasare problematic al internatului pentru exercitarea dreptului 

la vot al beneficiarilor; 

 Administrația, pentru turul I, nu a asigurat includerea în liste a 

beneficiarilor internatului, iar pentru turul II, a introdus în listele electorale 

doar o parte din rezidenții instituției.  

 

 

9.5. Internatul Psihoneurologic din Bălți 

Instituția găzduiește 518 persoane, dintre care sunt declarate incapabile 145 de 

persoane. În liste au fost incluse majoritatea beneficiarilor cu drept de vot 

„conform legislației naționale”, fiind incluse în listele electorale 345 de 

persoane. În urma alegerilor prezidențiale, în turul I și-au exprimat votul 258 

de beneficiari ai internatului și 240 în turul II. 
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În partea ce ține de organizarea și desfășurarea procesului electoral, 

observatorii au reținut circumstanțe ce crează dificultăți adiționale în 

asigurarea dreptului la vot al beneficiarilor internatului. În special, ultimii nu 

au fost informați despre procedura de votare și nici despre concurenții 

electorali, drept urmare: 

 Majoritatea dintre ei nu cunoșteau rolul ștampilei, cum și unde s-o aplice;  

 Asistenții medicați i-au supravegheat în secții pentru a da explicații, în mod 

particular; 

 În cabina de votare intrau câte 2-3 persoane, inclusiv și lucrătorul medical, 

care explica că trebuie de pus ștampila în listă; 

 Persoanele cu deficiențe auditive nu a fost posibil de explicat ce au de făcut 

și au fost lăsate să se descurce singure; 

 Listele nu erau accesibile pentru persoanele cu deficiențe senzoriale de 

vedere, precum și procedura inaccesibilă pentru persoanele cu deficiențe 

locomotorii.  

 Într-un caz individual un rezident „a încercat să fugă”, însă la îndemnurile 

șoferului ce i-a transportat a fost oprit violent de către doi cetățeni din 

localitate. Ulterior a fost readus la grupul inițial și transportat la internat. 

 Deși 2 asistenți medicali facilitau procesul de vot prin asistența oferită 

rezidenților, alți 2 asistenți stăteau pe scaune și de fapt contribuiau la crearea 

unui mediu ostil față de alegătorii veniți din internat, exprimânduși 

necorespunzător opinia în voce tare, de genul ”oricum nu înțelege nimic, nu îi 

mai explica că nu are să te înțeleagă”; 

 Votarea cu urna mobilă a reiterat problema legată de intimidarea 

beneficiarilor de către angajații internatului. 

 

9.6. Internatul Psihoneurologic din Brânzeni, Edineț 

Instituția numără 275 de rezidenți, dintre care 34 sunt declarați incapabili în 

baza unei hotărâri judecătorești. Prin contrast cu alte internate, în conformitate 

cu garanțiile internaționale, toți beneficiarii au fost incluși în listele electorale. 

Prin urmare, administrația internatului a exclus barierile de ordin procedural și 

astfel declinându-și răspunderea pentru limitarea dreptului la vot. 

La fel, este salutabil faptul că a fost respectat dreptul rezidenților de a fi însoțit 

de o persoană în cabina de vot. Astfel, 29 de persoane cu deficiențe fizice au 

solicitat expres să fie asistați de alți pacienți. 
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În consecință, în turul I și-au exprimat dreptul la vot 191 de beneficiari și 197 

pentru turul II.  

 

 

9.7. Spitalele Clinice de Psihiatrie 

Spitalul de Psihiatrie din or. Codru, a fost unica instituție monitorizată de 

IDOM în incinta căreia a fost deschisă secţia de votare. Acest fapt nu a exclus, 

totuși, problema neincluderii în lista electoralp a beneficiarilor. Astfel, au fost 

incluse 162 de persoane din numărul total de 620 de persoane internate. Votul 

fiind exprimat doar  de către 143 de persoane. Administrația spitalului nu ne-a 

putut spune câte persoane sunt lipite de capacitate de exercițiu, iar rata mică 

de participare a fost motivată prin faptul că majoritatea persoanelor nu au 

actele de identitate la ei. Cele mai dese ori acestea fiind la rudele ce refuză să 

le aducă la spitalul. La general, putem spune că la acest capitol, ca și 

ostilitatea alegătorilor din localitate, o putem întâlni în majoritatea instituțiilor 

supuse monitorizării.   

O altă problemă observată este suportul abuziv acordat beneficiarilor 

spitalului de către personalul instituției, în procedura de vot cu urna mobilă. În 

acest sens, se atestă faptul că alegătorii, fără o solicitare expresă, au fost 

asistați chiar și în „cabina de vot”, unde au fost „ajutați” să aplice ștampila. 

Totodată, nu toate secțiile spitalului au fost vizitate, selecția fiind bazată pe 

prejudecata că unele din ele nu au dreptul sau capacitatea mentală să-și 

exprime votul. 

În Spitalul Psihiatric din Orhei, la ziua votării în turul I, erau internați 135 de 

pacienți și 129 pentru turul II, dintre care doar 30 au fost trecuți în listă să 

voteze, 3 din ei s-au adeverit a fi lipsiți de capacitate de exercițiu în baza unei 

Hotărâri de Judecată. Deși mai mulți pacienți au dorit să voteze având asupra 

sa buletinele de identitate, acestora l-a fost refuzat pe motiv că nu erau trecute 

în listă de către administrația spitalului. În consecință, doar 27 persoane și-au 

exprimat votul în turul I și 41 în turul II. 

Probleme similare se atestă și în Spitalul Psihiatric din Bălți, unde erau 

internate 524 de persoane în cadrul turului I și 510 în cadrul turul II. Din 

numărul total, doar 103 persoane au fost incluse în listele electorale, deși acest 

lucru nu a servit obstacol ca 114 beneficiari șă-și exprime votul în turul I și 

134 în turul II.  

Pentru o imagine mai amplă a procesului electoral în cadrul alegerilor 

prezidentiale din 2016 în instituţiile monitorizate, consultaţi tabelul de 

totalizare prezentat mai jos. 
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Monitorizarea accesului la vot în spitalele psihiatrice și internatele psiho-

neurologice în cadrul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie și 13 

noiembrie 2016 

Instituții 

Nr. de 
beneficiari 

Nr. de 
persoane 
înscrise in 
liste 

Nr. de 
persoane 
care au 
votat 

Nr. de 
persoane cu 
statut 
special - 
declarate 
incapabile  

Tur. 
I 

Tur. 
II 

Tur. 
I 

Tur. 
II 

Tur. 
I 

Tur. 
II 

Tur. 
I 

Tur. 
II 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
Bălți  

518 518 345 345 258 
 

240 
 

145 145 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
Badiceni 

431 431 143 143 38 93 169 169 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
Cocieri 

344 344 0 40 0 40 90 90 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
Branzeni 

275 275 275 275 191 197 34 34 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
pentru copii 
(fete) Hancesti 

289 289 33 33 6 6 136 136 

Internatul 
psiho- 
neurologic 
pentru copii 
(băieți) Orhei 

206 206 140 140 22 22 10 10 

Total 2063 2063 936 976 515 598 584 584 
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Internate 

Spitalul 
Chișinau 

620 620 162 162 143 143 - - 

Spitalul Balti 524 510 103 103 114 134 - - 

Spitalul Orhei 135 129 30 30 27 41 - - 

Total Spitale 1279 1259 295 295 284 318 - - 

Total 
Instituții5 

3342 3322 1231 1271 799 916 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Notă: Spitalele psihiatrice nu dispun de date cu privire la Nr. de persoane  declarate incapabile. 
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10. CONCLUZII PRIVIND CARENȚELE SISTEMICE ÎN 

ASIGURAREA REALIZĂRII DREPTULUI LA VOT PENTRU 

PERSOANELE DIN INSTITUȚIILE „REZIDENȚIALE” 

La începutul raportului au fost reamintite standardele internaţionale şi 

europene care facilitează participarea deplină la procesul electoral a 

persoanelor cu deficiențe intelectuale și psihosociale. În Republica Moldova, 

ca și în multe alte statete, persoanele care şi-au pierdut capacitatea juridică 

(declarate incapabile) sunt în mod automat private de dreptul de a participa la 

activități politice. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

afirmat în mod clar că o astfel de privare automată contravine Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului. Fapt ce, la nivelul statelor UE, a lansat o 

revizuire a practilor existente și la moment în 21 de state membre dreptul la 

vot nu mai este limitat în baza dizabilității persoanei. 

Principiile directoare trebuie extrase în mod clar din articolul 29 din CDPD și 

reafirmate recent (2014) în Comentariu General nr. 1 de către Comitetul ONU. 

Aceleași principii sunt reiterate și în Rezoluţia 1642 (2009) a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei privind accesul la drepturi al persoanelor 

cu dizabilități şi participarea deplină şi activă a acestora în societate.  În acest 

sens, parlamentarii au cerut statelor membre ale Consiliului Europei să adopte 

măsurile necesare „pentru a se asigura că, în conformitate cu Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități şi 

cu protocolul opţional la aceasta, persoanele plasate sub tutelă nu sunt private 

de drepturile lor fundamentale (nici măcar de dreptul de proprietate, dreptul de 

muncă, dreptul la viaţa de familie, dreptul de a se căsători, dreptul de a vota, 

dreptul de a forma asociaţii şi de a se alătura acestora, dreptul de a iniţia 

proceduri în justiţie şi dreptul de a întocmi un testament), iar în cazul în care 

au nevoie de asistenţă externă pentru a-şi exercita aceste drepturi, li se va oferi 

sprijin corespunzător, fără a ignora dorinţele sau intenţiile acestora”. 

În realitate, în comentariul său general privind articolul 25 din Pactul 

Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice din 1996, Comitetul 

pentru Drepturile Omului a propus deja această abordare, însă cu oarecare 

prudenţă. Comitetul a subliniat că „ar trebui luate măsuri pozitive pentru 

depăşirea dificultăţilor specifice, precum analfabetismul [sau] barierele 

lingvistice (…) care împiedică persoanele cu drept de vot să îşi exercite 

drepturile în mod efectiv. Informaţiile şi materialele privind acţiunea de votare 

ar trebui să fie disponibile în limbile minoritare. Ar trebui adoptate metode 

specifice, precum fotografii şi simboluri, pentru ca persoanele analfabete cu 

drept de vot să dispună de informaţii corespunzătoare pe care să îşi 

fundamenteze alegerea”. Acest argument este viabil și pentru persoanele cu 

dizabilități mentale.  
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Măsurile care ar putea să fie adoptate includ: prevederea unor explicaţii clare 

de-a lungul procesului electoral; utilizarea unui limbaj simplu şi a unor fraze 

însoţite de ilustraţii; asigurarea faptului că există fondurile necesare pentru 

prevederea unor informaţii accesibile de-a lungul procesului electoral; 

acordarea, pentru persoanele cu dizabilități, a dreptului de a alege o persoană 

care să îndeplinească rolul de asistent personal de-a lungul procedurii de vot, 

după cum și-a asumat statul în mod expres la articolul 29 literele (i, a) din 

CDPD; încurajarea fiecărui partid politic să îşi descrie programul într-un 

limbaj structurat într-un format similar şi uşor de înţeles; organizarea de 

sesiuni de informare privind procesul electoral în instituţii specializate; 

instruirea persoanelor responsabile de supravegherea alegerilor la nivel local 

pentru a asigura faptul că acestea pot furniza explicaţii corespunzătoare despre 

procedură persoanelor cu deficiențe intelectuale și psihosociale; asigurarea 

faptului că măsurile de accesibilitate sunt aplicate pentru orice evoluţii 

tehnologice viitoare, cum ar fi votul electronic. 

Republica Moldova ar trebui să întreprindă acțiuni progresiste pentru a asigura 

implementarea efectivă a prevederilor articolului 29 din CDPD. Astfel, în mod 

prioritar, urmează a eliminate impedimentele sistemice: 

 Restricțiile de natură juridică asupra exercitării dreptului la vot al 

persoanelor declarate incapabile, care afectează în mod expres persoanele cu 

deficiențe psihosociale sau intelectuale;  

 Deciziile arbitrare a factorilor de decizie de a nu include în listele 

electorale toți beneficiarii instituțiilor „rezidențiale”; 

 În Registrului de Stat a Alegătorului s-au strecurat date eronate despre 

persoanele care au fost declarate incapabile;  

 Lipsa unor prevederi cu caracter punitiv ce ar crește gradul de răspundere 

pentru limitarea dreptului la vot al persoanelor cu dizabilități mentale; 

 Mediu ostil cu care se confruntă beneficiarii instituțiilor rezidențiale în 

procesul de vot la secțiile de votare, exprimat atât de alți alegători, cât și de 

membrii secției sau chiar observatori; 

 Cunoștințe insuficiente a membrilor secțiilor de votare cu privire la 

drepturile speciale a persoanelor cu dizabilități, stabilite în articolul 29 din 

CDPD; 

 Pregătirea insuficientă a asistenților medicali din instituțiile vizate, cu 

privire la limitele admisibile de asistare a alegătorului în procesul de 

exprimare a votului; 
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 Insuficiența informării rezidenților despre rolul și importanța procesul 

electoral; 

 Informarea insuficientă despre procedura de vot, dar și despre concurenții 

electorali;  

 Procedura de vot inaccesibilă pentru persoane cu deficiențe fizice sau 

senzoriale; 

 Amplasarea ineficientă a Internatului Psihoneurologic Cocieri pentru 

asigurării dreptului la vot a beneficiarilor acestuia; 

 Transportarea unor beneficiari la secția de vot, deși aceștia nu și-au 

exprimat voința de a vota.  
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RECOMANDĂRI   

Ţinând cont de observările efectuate şi îngrijorările exprimate, Institutul 

pentru Drepturile Omului din Moldova recomandă: 

 Să se asigure că persoanele cu dizabilităţi pot participa efectiv şi deplin 

la viaţa politică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în mod direct, inclusiv 

pentru persoanele declarate incapabile; 

 Asigurarea de proceduri accesibile persoanelor cu dizabilităţi, prin 

implementarea modalităţilor alternative de vot; 

 Asigurarea de facilităţi şi materiale de vot adecvate, accesibile şi uşor 

de înţeles şi utilizat; 

 Protejarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a vota prin vot secret 

la alegerile şi referendumurile publice, fără intimidare; 

 Garantarea exprimării libere a voinţei persoanelor cu dizabilităţi în 

cadrul procesului de votare, cu permisiunea alegerii, la solicitare, a unei 

pesoane de asistență; 

 Deschiderea secţiilor de votare în incinta internatelor psiho-neurologice 

și spitalelor psihiatrice; 

 Instruirea prealabilă adecvată a funcţionarilor electorali cu privire la 

standardele internaționale și naționale, în vederea asigurării dreptului la vot a 

persoanelor cu dizabilități; 

 Organizarea sesiunilor de simulare a procesului de vot, în scopul  

familiarizării beneficiarii instituțiilor cu etapele ce urmează a fi parcurse;  

 Asigurarea prealabilă a beneficiarilor instituţiilor psiho-neurologice şi 

psihiatrice cu informaţie relevantă despre alegeri şi concurenţii electorali. 

Informația destinată acestora urmează a fi verificată în prealabil de către CEC, 

în scopul de a exclude dezinformarea vădită; 

 Completarea articolul 181 din Codul Penal, „împiedicarea exercitării 

libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale”, cu o nouă 

componentă de infracțiune ce ar pedepsi și prin urmare responsabiliza, 

împedicarea cu buna știință a exercitării libere a dreptului electoral, chiar și 

pentru o singură persoană fizică; 

 Atragerea la răspundere a factorilor de decizie responsabili pentru 

împiedicarea exercitarea dreptului la vot; 

 Actualizarea calitativă a listelor electorale în instituţiile psihiatrice și 

psiho-neurologice. 

 


