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Raport  

asupra activităţii desfăşurate  

de Comisia Electorală Centrală în anul 2010 

 

Comisia Electorală Centrală şi-a desfăşurat activitatea conform Planului de 

activitate a Comisiei pentru anul 2010, aprobat prin hotărîrea nr. 3033 din 15 

decembrie 2009, care prevedea revizuirea cadrului normativ al Comisiei Electorale 

Centrale în vederea perfecţionării procedurilor electorale; ajustarea 

Regulamentelor şi Instrucţiunilor CEC la practica electorală şi la noile modificări 

ale Codului electoral; elaborarea Regulamentului privind procedura de soluţionare 

a contestaţiilor în perioada electorală; elaborarea unui studiu privind oportunitatea 

amendării Legii privind administraţia publică locală şi a Legii privind statutul 

alesului local în partea ce ţine de vacanţa funcţiei de primar şi anunţarea alegerilor 

noi; formularea propunerilor de modificare a legislaţiei; elaborarea instrucţiunii cu 

privire la întocmirea, verificarea şi utilizarea listelor electorale; avizarea 

proiectelor de acte normative şi legislative remise de către Parlament şi autorităţile 

publice centrale; studierea comentariilor şi recomandărilor organismelor 

internaţionale din domeniul electoral şi a literaturii de specialitate în vederea 

îmbunătăţirii cunoştinţelor de drept electoral, etc. 

Anul 2010 a fost marcat de evenimente electorale de mare amploare.  

Prin hotărîrea nr. 150-XVIII din 7 iulie 2010, Parlamentul Republicii 

Moldova a declarat, pentru data de 5 septembrie 2010, referendum republican 

constituţional. 

Întru executarea hotărîrii Parlamentului, Comisia Electorală Centrală la 9 iulie 

2010 a adoptat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010; a 

constituit circumscripţiile electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-

teritoriale ale Republicii Moldova pentru desfăşurarea referendumului; a aprobat 

lista partidelor şi organizaţiilor social-politice care au dreptul de a face agitaţie 

electorală privind referendumul republican constituţional; a degrevat de atribuţiile 

de serviciu de la locul de muncă permanent membrii CEC care nu activează 

permanent în Comisia Electorală Centrală.  

Prin hotărîrile CEC au fost aprobate modelele listelor electorale de bază şi 

celor suplimentare şi a listei pentru votarea la locul aflării. 

A fost organizată o consfătuire cu reprezentanţii partidelor politice şi 

organizaţiilor social-politice privind ultimele modificări şi completări ale Codului 

electoral.  

A fost expediată o circulară primăriilor privind stabilirea locurilor de afişaj 

electoral şi a localurilor pentru desfăşurarea întîlnirilor cu cetăţenii. 

CEC a organizat seminarul republican pentru secretarii consiliilor raionale, 

municipale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican 

constituţional din 5 septembrie 2010. Participanţilor le-au fost distribuite: Legea 



nr.119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Extrase din Registrul de stat al alegătorilor (în 

format electronic). 

Au urmat seminare republicane pentru preşedinţii şi secretarii consiliilor 

electorale de circumscripţie, operatorii consiliilor electorale de circumscripţie 

responsabili de totalizarea rezultatelor referendumului, seminarul „Soluţionarea 

contestaţiilor electorale în instanţele de judecată” la care au participat judecători 

din judecătoriile raionale, organizat în parteneriat cu Consiliul Europei, Consiliul 

Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional de Justiţie. 

CEC a aprobat modelele documentelor electorale pentru referendumul 

republican constituţional din 5 septembrie 2010, a aprobat Regulamentul privind 

modul de participare a partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice la 

campania electorală pentru desfăşurarea referendumului republican 

constituţional. Regulamentul a detaliat procedurile electorale privind participarea 

acestora la acţiunile de agitaţie electorală în cadrul campaniei electorale pentru 

referendumul republican constituţional.  

Conform art. 18, 26, 27, 28, 29 şi 158 din Codul electoral, la 16 iulie 2010 au 

fost constituite consiliile electorale de circumscripţie care, la rîndul lor, au 

constituit secţiile de votare şi birourile electorale. 
Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3279 a stabilit plafonul 

mijloacelor financiare pentru fiecare partid şi organizaţie social-politică care vor 
participa la campania electorală - 7500 mii lei, prin hotărîrea nr. 3283 din 16 iulie 
2010 a fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumului republican constituţional în sumă de 32 723 964 lei. 

În calitate de participanţi la referendumul republican constituţional au fost 

înregistrate 25 de partide politice şi mişcări social-politice: Partidul Democrat din 

Moldova; Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova; Partidul Politic „Partidul Liberal”; Mişcarea 

social-politică Republicană „RAVNOPRAVIE”; Partidul Liberal Democrat din 

Moldova; Partidul „Mişcarea „Acţiunea Europeană”; Partidul Popular Creştin 

Democrat; Partidul Politic „Partidul Popular Republican”; Partidul Naţional 

Liberal; Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina”; 

Partidul Republican din Moldova; Pаrtidul Politic „Partidul Ecologist „Alianţa 

Verde din Moldova”; Partidul Conservator; Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI 

ŢARĂ”; Partidul Umanist din Moldova; Mişcarea Social-Politică a Romilor din 

Republica Moldova; Partidul Naţional Român; Partidul Muncii; Mişcarea social-

politică „Forţa Nouă”; Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”; Partidul 

Politic ,,Patrioţii Moldovei”; Partidul Social Democrat; Partidul Socialist din 

Moldova şi Partidul Politic „Partidul „Uniunea Centristă din Moldova”.  

La propunerea partidelor au fost confirmaţi membrii reprezentanţi ai acestora 

în Comisia Electorală Centrală, precum şi persoanele responsabile de finanţe 

(trezorierii).  

Şi pentru această campanie electorală Comisia Electorală Centrală a elaborat 

Codul de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei electorale la 

referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010. Codul a fost semnat 



doar de 3 partide: Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidul 

Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” şi Pаrtidul Politic „Partidul Ecologist 

„Alianţa Verde din Moldova”, precum şi de o singură instituţie a audiovizualului: 

IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

Ţinînd cont de modificările Codului electoral operate prin Legea nr. 119 din 

18 iunie 2010, CEC a ajustat regulamentele şi instrucţiunile adoptate anterior, de 

asemenea a adoptat noi regulamente, precum: Regulamentul privind finanţarea 

campaniilor electorale şi a partidelor politice; Regulamentul privind reflectarea 

campaniei electorale la referendumul republican constituţional din 5 septembrie în 

mijloacele de informare în masă din Republica Moldova; Regulamentul privind 

modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada 

electorală; Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a 

contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală; Regulamentul 

privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în 

străinătate; Regulamentul cu privire la întocmirea, administrarea, transmiterea şi 

actualizarea listelor electorale; Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor 

Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării; Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale; Regulamentele privind activitatea 

consiliului electoral de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora; Regulamentul cu privire la statutul membrilor reprezentanţi ai 

concurenţilor electorali etc. 

În vederea securizării procesului de votare la referendumul republican 

constituţional, în conformitate cu art.18, art.26 lit. b), j), art. 53 alin. (1) din Codul 

electoral, a fost stabilit ca birourile electorale ale secţiilor de votare să aplice în 

actele de identitate, în baza cărora cetăţenii participă la votare, ştampila specială cu 

menţiunea „Referendum 2010”. Au fost confecţionate 10000 de ştampile. 

CEC a stabilit în calitate de act de identitate legitimaţia de serviciu, în baza 

căruia pot vota militarii în termen. 

Urmare informaţiei Guvernului Republicii Moldova despre intenţia de a 

constitui secţii de votare în străinătate, inclusiv în afara misiunilor diplomatice şi 

consulare, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 3368 din 23 iulie 2010, a 

stabilit organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru referendumul republican 

constituţional,  

Pentru prima dată a fost aprobat Regulamentul privind înregistrarea 

prealabilă on-line a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, pentru 

referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010. De această 

posibilitate au beneficiat 660 alegători aflaţi în străinătate.  

Comisia Electorală Centrală a instituit o „linie fierbinte” pentru a veni în 

sprijinul alegătorilor. Au apelat la acest serviciu circa 500 cetăţeni.  

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 3390 din 30 iulie 2010, a fost 

aprobat modelul şi textul buletinului de vot pentru referendumul republican 

constituţional din 5 septembrie 2010. 



Comisia Electorală Centrală a stabilit, prin hotărîrea nr. 3384 din 30 iulie 

2010, responsabilităţi suplimentare unor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale, instituţii,care au asigurat, pregătirea pentru desfăşurarea referendumului.  

În scopul asigurării dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova 

domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele 

localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran din 

partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, şi în conformitate cu 

art. 18, 26 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 

3444 din 13 august 2010 cu privire la modul de participare a acestor cetăţeni la 

referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010, prin care a stabilit 

că aceştia pot vota la 12 secţii de votare.  

Comisia a făcut apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia 

Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului 

electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate. MAI, i-a fost solicitat să 

întreprindă toate măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în localităţile 

unde îşi au sediul secţiile de votare. 

CEC prin hotărîrea nr. 3465, în baza deciziilor consiliilor electorale de 

circumscripţie, a determinat numărul de buletine de vot ce urmau a fi tipărite şi 

distribuite în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 

2010. Buletinele au fost tipărite în număr de 2807700 ex., dintre care în limba de 

stat 2115290 ex. şi în limba rusă 692410 ex., inclusiv 14100 pentru secţiile la care 

au votat cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului şi 131000 pentru secţiile de 

votare din străinătate. 

Conform procedurii stabilite, procesul de votare s-a desfăşurat în 2034 secţii 

de votare. Cetăţenii din comuna Corjova, r-nul Dubăsari (secţia de votare nr. 5) nu 

au avut posibilitatea să-şi exercite dreptul la vot din motiv că accesul către secţia 

de votare a fost blocat de autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol.  

Comisia Electorală Centrală a prevăzut posibila derulare a evenimentelor şi a 

eliberat biroului electoral al secţiei de votare nr. 5 din Corjova 1000 de certificate 

pentru drept de vot, a hotărît ca alegătorii din Corjova pot vota în secţiile de votare 

din comuna Cocieri, secţia de votare din satul Ustia, raionul Dubăsari şi nr.113 din 

mun. Chişinău. 

Concomitent CEC a sesizat Procuratura Generală privind acţiunile ilegale ale 

unui grup de persoane de împiedicare a exercitării dreptului de vot al cetăţenilor 

din comuna Corjova, raionul Dubăsari.  

În listele electorale de bază şi cele suplimentare pe ţară au fost incluşi 

2721623 de cetăţeni. La referendum au participat 818429, sau 30,29%, inclusiv 

1531 cetăţeni din stînga Nistrului şi 19705 cetăţeni aflaţi în străinătate. Au 

participat la votare în baza: actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat – 

1471 cetăţeni; actului de identitate provizoriu de tip F-9 – 825 cetăţeni, 

certificatului pentru drept de vot – 5402 cetăţeni. 

Au optat „pentru” 707468 cetăţeni. Au votat „contra” 97999 cetăţeni. 

Pentru monitorizarea referendumului, CEC a acreditat 163 observatori 

internaţionali din partea a 22 organizaţii şi 744 observatori naţionali din partea a 16 

organizaţii neguvernamentale şi 3 partide politice, inclusiv 7 observatori 



internaţionali din partea unei organizaţii şi 134 observatori naţionali din partea a 2 

organizaţii neguvernamentale şi a 3 partide politice în secţiile de votare constituite 

peste hotarele ţării.  

Pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010, CEC a 

acreditat 6 jurnalişti străini de la 3 instituţii de informare în masă (Postul de 

televiziune „STB” din Ucraina, Agenţia Internaţională de Ştiri „Associated Press” 

(SUA) la Kiev, Ucraina, Studioul Teritorial de Televiziune „TVR Iaşi” al Societăţii 

Române de Televiziune, România). Conform informaţiei parvenite de la Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului, 48 de instituţii audiovizuale au reflectat campania 

electorală, dintre care 21 posturi de radio şi 27 posturi de televiziune.  

Comisia Electorală Centrală a aprobat raportul financiar privind veniturile şi 

cheltuielile participanţilor la referendumul republican constituţional din 5 

septembrie 2010 la venituri în sumă de 8164411.00 lei şi la cheltuieli în sumă de 

8079980.75 lei, conform situaţiei la data de 3 septembrie 2010.  

Comisia Electorală Centrală a hotărît să informeze Ministerul Justiţiei despre 

încălcarea legislaţiei electorale de către formaţiunile politice participante la 

referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 care nu au prezentat 

rapoartele financiare.  

Pe parcursul perioadei electorale la Comisia Electorală Centrală au parvenit 

10 contestaţii: o contestaţie a fost restituită contestatarului pentru a fi depusă 

conform competenţei Curţii de Apel, două au fost remise spre examinare după 

competenţă conform art. 66 alin. (5) din Codul electoral. O contestaţie a fost 

retrasă prin cerere de către contestatar, o contestaţie cu acelaşi subiect a fost 

depusă concomitent la două organe electorale de nivel diferit, care, potrivit art. 65 

alin. (2) din Codul electoral, a fost examinată de către organul electoral inferior.  

Asupra 5 contestaţii au fost adoptate hotărîri: o contestaţie a fost admisă 

parţial, trei au fost respinse ca neîntemeiate, asupra uneia s-a luat act prin hotărîre 

şi s-a remis organului competent spre investigare şi soluţionare. 

Au depus contestaţii: PCRM – 6; PRM – 1; PNL - 1; PLDM – 1; PSD – 1. 

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, au fost avertizaţi unii participanţi 

la referendum asupra încălcării prevederilor Codului electoral. Un participant la 

referendum a fost obligat să retragă din grila de emisie spotul electoral contestat. 

CEC a obligat un participant la referendum să retragă din grila de emisie 

spotul publicitar contestat; a remis Ministerului Afacerilor Interne pentru 

investigare în conformitate cu legislaţia în vigoare o contestaţie şi o hotărîre pe 

marginea unei contestaţii cu materialele anexate. 

În perioada electorală la Comisia Electorală Centrală au parvenit 50 petiţii şi 

plîngeri din partea cetăţenilor privind procedurile electorale. Comisia Electorală 

Centrală a înregistrat 9 demersuri, sesizări şi cereri din partea participanţilor la 

referendum.  

Dat fiind faptul că la votare au participat 818429 cetăţeni sau 30,29 la sută, 

ceea ce constituie mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele 



electorale, prin hotărîrea nr. 3530 din 9 septembrie 2010 CEC a declara nevalabil 

referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010.  

La 28 septembrie 2010 a fost emis Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

nr. 563-V privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a şi stabilirea 

datei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament. 

Întru executarea Decretului şi în conformitate cu art. 18 şi 26 alin.(1) din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

prin hotărîrea nr. 3552 din 29 septembrie 2010 a aprobat Programul calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

CEC a aprobat Devizul de cheltuieli în sumă de 43 132 060 lei pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate; a stabilit plafonul 

mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010: 

–  pentru partide, organizaţii social-politice: 21 664 445  lei  

– pentru candidaţi independenţi:                  2 166 444  lei 

Prin hotărîrile CEC au fost constituite: comisia de recepţionare a documentelor 

electorale în vederea înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat; de tragere la 

sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor; a fost stabilit locul şi 

timpul primirii documentelor pentru înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de 

deputat.  

Au fost aprobate: Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la 

alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă 

din Republica Moldova şi Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, sigilare şi 

transmitere a documentelor şi materialelor electorale, au fost modificate: 

Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de 

către organele electorale în perioada electorală; Regulamentul cu privire la 

procedurile de tragere la sorţi; Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală; Regulamentul 

privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie; Regulamentului privind 

statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora; Instrucţiunea cu 

privire la procedura de vot cu urna mobilă, etc. 

Comisia Electorală Centrală a hotărît publicarea Listei partidelor şi 

organizaţiilor social-politice, prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii 

Moldova care, conform statutelor, au dreptul să participe la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 (31 partide politice şi organizaţii social-politice). 

Prin hotărîrea nr. 3562 din 5 octombrie 2010 CEC a aprobat modelele tuturor 

documentelor electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. 

Au fost constituite 35 Consilii electorale ale circumscripţiilor electorale 

municipale şi raionale(hotărîrile nr.3579-3613), 2037 birouri electorale ale secţiilor 

de votare, inclusiv 75 peste hotarele ţării. 

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale au fost înregistraţi candidaţii la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a 20 partide 



politice si organizaţii social-politice şi 20 candidaţi independenţi. Ulterior un 

candidat independent (Volneanschi Leonid s-a retras din cursa electorală).  

A fost efectuată tragerea la sorţi privind stabilirea ordinii de înscriere a 

concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.  

Listele candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea 

partidelor şi organizaţiilor social-politice, precum şi a candidaţilor independenţi au 

fost plasate pe paginile electronice: www.cec.md şi www.voteaza.md. Totodată, 

listele integrale a concurenţilor electorali au fost publicate într-un volum şi 

transmise către fiecare secţie de votare. 

De menţionat că Listele de candidaţi au fost modificate de 30 de ori de către 

18 concurenţi electorali: PNL-4 ori; PL-3 ori; Mişcarea Social-Politică a Romilor 

din Republica Moldova-3 ori; PLDM, PD, PPCD, MAE, ”Moldova Unită-Eдиная 

Молдова" - cîte 2 ori, etc. 

Conform art. 45 din Codul electoral, au fost înregistrate  persoane de 

încredere din partea: Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; Partidului 

Democrat din Moldova; Partidului Liberal Democrat din Moldova; Partidului 

Popular Creştin Democrat; Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 

Partidul Liberal; Partidului „Moldova Unită – Eдиная Молдова”; Partidului 

Mişcarea Acţiunea Europeană; Mişcarii Social-Politice a Romilor din Republica 

Moldova; a candidaţilor independenţi la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

Guvernul Republicii Moldova a prezentat demersul privind organizarea 

secţiilor de votare în străinătate, inclusiv în afara misiunilor diplomatice şi 

consulare. Comisia Electorală Centrală a hotărît organizarea secţiilor de votare în 

străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010(hotărîrea nr. 3672 din 19 octombrie 2010).  

În vederea implementării legii nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia 

Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a hotărît(nr. 3801 

din 9 noiembrie) testarea unor module ale Sistemului Informaţional Automatizat de 

Stat „Alegeri” în 43 de secţii de votare din sectorul Centru al mun. Chişinău. În 

legătură cu aceasta, Comisia Electorală Centrală a permis operatorilor proiectului-

pilot de testare a unor module ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat 

„Alegeri” să asiste la toate operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de 

votare nr. 112-154 şi a aprobat modelul legitimaţiei de operator. 

În conformitate cu art. 18, 26 alin.(1) lit. f), 48, 49 şi 83 din Codul electoral, 

Comisia Electorală Centrală (hotărîrea nr. 3815 din 12 noiembrie) a aprobat 

modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul Republicii 

Moldova din 28 noiembrie 2010, tipărirea, şi distribuirea în cadrul alegerilor 

parlamentare anticipate 2 811 571 buletine, dintre care în limba de stat 2 113 766 

ex. şi în limba rusă 697 805 ex., inclusiv 20 000 ex. pentru secţiile de votare la care 

au votat cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului şi 130 530 ex. pentru secţiile 

de votare din străinătate (hotărîrile nr. 3816, nr. 3864 nr. 3914, nr. 3937). 

http://www.cec.md/
http://www.voteaza.md/


Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova 

domiciliaţi în stînga Nistrului, municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului 

Căuşeni, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3835 din 16 noiembrie 

2010 a stabilit că în cadrul alegerilor parlamentare cetăţenii pot vota în una din 21 

secţii de votare, inclusiv 3 în mun. Chişinău. 

La data de 23 noiembrie CEC a adoptat hotărîrea nr.3885 „Cu privire la 

votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010”.  

Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile 

neconstituţionale de la Tiraspol au blocat participarea alegătorilor din această 

localitate la scrutinele electorale şi pornind de la necesitatea asigurării unui proces 

electoral liber şi democratic, Comisia Electorală Centrală a examinat problema în 

cauză, a consultat opinia alegătorilor din localitatea nominalizată, precum şi a unor 

instituţii de stat şi a hotărît reamplasarea secţiei de votare nr. 5 din comuna Corjova 

în incinta primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari. 

Comisia Electorală Centrală a aprobat desfăşurarea testării votului direct şi 

secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicului-trafaret 

special la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de 

votare nr. 151 din mun. Chişinău. 

CEC a acreditat 3554 de observatori naţionali din partea a 26 de instituţii, 

inclusiv 101 persoane din partea a 6 concurenţi electorali şi 594 de observatori 

internaţionali din partea a 39 de instituţii, inclusiv 31 de experţi electorali din 

partea a 7 organelor electorale din alte state. Au fost înregistraţi 221 de interpreţi 

pentru 3 instituţii, 147 jurnalişti naţionali (pe durata mandatului) de la 23 instituţii 

mass-media şi 58 de jurnalişti internaţionali de la 24 de instituţii mass-media din 

străinătate, a aprobat efectuarea a două sondaje de opinie la ieşirea din secţiile de 

votare (de tip „exit-poll”). 

În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu 

susţinerea financiară a Consiliului Europei a organizat un seminar de instruire 

pentru reprezentanţii MAEIE desemnaţi în calitate de preşedinţi ai secţiilor de 

votare constituite peste hotarele ţării.  

De instruire au beneficiat şi operatorii proiectului-pilot de testare a registrului 

electronic al alegătorilor şi operatorii sistemului de transmitere electronică a 

datelor.  

Comisia în colaborare ci Proiectul PNUD, IFES a elaborat materiale didactice:  

-Acţiuni „Pas cu pas” ale primarului la întocmirea, administrarea, transmiterea şi 

actualizarea listelor electorale;  

-manuale pentru consiliile electorale de circumscripţie, birourile electorale ale 

secţiilor de votare; 

-Ghidul preşedintelui consiliului electoral;   

-filme instructive şi documentare pentru secţiile de votare constituite în afara ţării;  

-broşura ABC-ul funcţionarului electoral; 

-manuale pentru operatorii proiectului pilot şi operatorii sistemului de transmitere 

electronică a rezultatelor votării. 



Comisia Electorală Centrală a utilizat reţelele sociale (Facebook, Twitter, 

YouTube) şi a lansat un concurs pe Internet adresat tinerilor şi persoanelor care se 

află în străinătate (www.lume.md), a produs 10 spoturi de informare şi educaţie 

civică adresate diferitor grupuri ţintă de alegători din ţară şi din afara ţării, 

elaborate în limba de stat şi în limba rusă care au fost difuzate de circa 4 000 de ori 

prin intermediul a 27 de radiodifuzori care cumulativ acoperă tot spaţiul 

informaţional al Republicii Moldova. Au fost utilizate şi mesajele de tip SMS cu 

îndemnul de a participa la votare transmise la circa 800 000 de abonaţi ai reţelelor 

de telefonie mobilă.  

Comisia a deschis Centrul media, Centrul de documentare şi informare pentru 

cetăţeni. În perioada electorală în incinta Comisiei Electorale Centrale a funcţionat 

„linia fierbinte” la care au apelat circa 2000 de cetăţeni. 

Pe parcursul perioadei electorale regulat au fost adoptate hotărîri (nr. 3711; 

3796; 3832; 3850; 3876; 3912; 3936) cu privire la rapoartele financiare ale 

concurenţilor electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

În urma verificării rapoartelor prezentate, Comisia Electorală Centrală a 

aprobat raportul financiar la venituri - în sumă de 45 873 432,75 lei şi la cheltuieli 

în sumă de 45 716 839,86 lei, conform situaţiei la data de 26 noiembrie 2010. 

Conform informaţiilor, nu au deschis conturi bancare şi nu au efectuat 

cheltuieli concurenţii electorali: Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei’’, 8 candidaţi 

independenţi (Nazarenco Evgheni, Russu Gheorghe, Laguta Maia, Cereteu Romeo, 

Bolotnicov Oleg, Cuşnir Valentina, Axenova Natalia, Lupaşcu Vasile).  

Pentru încălcarea art. 38 din Codului electoral au fost atenţionaţi concurenţii 

electorali: Partidul Naţional Liberal, Partidul Liberal, Partidul Popular Creştin 

Democrat, Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidul Republican din 

Moldova, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Popular 

Republican, Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE”, 2 candidaţi independenţi 

(Bîrladeanu Afanasie, şi Banari Sergiu). 

Au fost avertizaţi concurenţii electorali Partidul Liberal pentru neexecutarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3832 din 12 noiembrie 2010, Partidul 

Conservator, Cuşnir Valentina - candidat independent, pentru încălcarea 

prevederilor art.38 din Codul electoral. 

La Comisia Electorală Centrală în perioada electorală au fost depuse 82 de 

contestaţii (dintre care 3 de completare) din partea alegătorilor şi concurenţilor 

electorali, precum şi din partea altor părţi, care însă nu reprezintă subiecţii unei 

contestaţii potrivit art. 65 alin. (1) din Codul electoral, după cum urmează: 

- Alegători – 7 contestaţii (dintre care 1 de completare); 

- Concurenţi electorali: PCRM – 26 contestaţii; PDM – 7 contestaţii (dintre care 1 

de completare); PPCD – 6 contestaţii; PL – 6 contestaţii; PLDM – 6 contestaţii; 

PUM – 4 contestaţii; PPNŢ – 4 contestaţii; PNL – 3 contestaţii; AMN – 2 

contestaţii (dintre care 1 de completare).  

- Alţi subiecţi/persoane neîmputernicite – 11 contestaţii. 

Comisia Electorală Centrală a fost sesizată asupra încălcării legislaţiei 

electorale în efectuarea agitaţiei electorale de către concurenţii electorali, 



efectuarea agitaţiei electorale în ziua alegerilor şi cea precedentă, ne-reflectarea în 

rapoartele financiare a cheltuielilor legate de difuzarea şi plasarea publicităţii 

electorale sau reflectarea unor informaţii ne-veridice, utilizarea resurselor 

administrative, nesuspendarea din funcţie a unor candidaţi, comiterea unor erori în 

listele electorale, asupra modului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate, precum şi asupra acţiunilor/inacţiunilor altor 

instituţii/organizaţii. Comisia a fost sesizată asupra unor erori comise atît în ziua 

votării, cît şi în procesul de votare şi totalizare a rezultatelor votării. Au fost 

invocate încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (3), art. 29 alin. (11), art. 38 alin. 

(2), (5), (7) - (9), art. 39, art. 47, art. 54, art. 64
1
 alin. (6), (10), art. 84 din Codul 

electoral. 

Drept urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a 

adoptat hotărîri pe marginea a 45 de contestaţii, a răspuns prin scrisori la 5 

contestaţii (cerinţele invocate fiind soluţionate în regim de lucru). 16 contestaţii au 

fost restituite, prin scrisori de însoţire, ca fiind depuse de persoane neîmputernicite 

şi/sau nu constituie obiectul unei contestaţii, o contestaţie a fost restituită, întrucît 

anterior CEC a adoptat o hotărîre pe marginea unei contestaţii prin care s-au 

invocat aceleaşi încălcări. 12 contestaţii au fost transmise spre examinare conform 

competenţei, 2 contestaţii au fost retrase de către contestatari, o contestaţie a fost 

examinată de către CECEM Chişinău nr. 1, fiind iniţial transmisă CEC, conform 

competenţei. 

CEC a adoptat 34 de hotărîri asupra a 45 de contestaţii, prin care: 21 au fost 

admise, 8 admise parţial, 14 respinse ca fiind neîntemeiate, lipsă de probe sau 

tardive, asupra a 2 din ele s-a luat act şi a fost stabilit că examinarea obiectului 

acestora nu ţine de competenţa Comisiei. 

Drept urmare a soluţionării acestor contestaţii Comisia Electorală Centrală a 

constatat următoarele încălcări ale legislaţiei electorale: 

- realizarea atribuţiilor de serviciu în perioada campaniei electorale, cu încălcarea 

art.13 alin.(3) din Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3737 din 29.10.2010); 

- încălcarea art. 38 alin. (2) din Codul electoral în partea nedeschiderii contului 

bancar special cu menţiunea „Fond electoral” şi nevirarea în el a mijloacelor 

financiare utilizate la comandarea şi distribuirea materialelor electorale publicitare 

(hotărîrea CEC nr. 3665 din 15.10.2010); 

- distribuirea bunurilor materiale fără plată alegătorilor, cu încălcarea art.38 alin.(7) 

din Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3849 din 16.11.2010); 

- amplasarea afişajului electoral cu încălcarea art. 47 alin. (7) din Codul electoral 
(hotărîrea CEC nr. 3877 din 19.11.2010); 

- încălcarea de către postul de televiziune „NIT” a prevederilor art.47 alin.(8) din 

Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3940 din 28.11.2010); 

- publicarea şi distribuirea materialelor electorale publicitare cu încălcarea 

prevederilor art. 64
1
 alin. (6) din Codul electoral, în partea ce ţine de neincluderea 



elementelor identificatoare: data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea 

tipografiei care l-a tipărit (12 hotărîri);  

Au fost avertizaţi concurenţii electorali: AMN - încălcarea art. 13 alin. (3) din 

Codul electoral; PPNŢ - încălcarea art. 38 alin.(2) şi art. 64
1
 alin. (6) din Codul 

electoral; PDM- încălcarea art.38 alin.(7) din Codul electoral; Partidul Politic 

„Patrioţii Moldovei”, PPCD, PLDM, PDM, PL - încălcarea art. 64
1
 alin. (6) din 

Codul electoral.  

Au fost remise Ministerului Afacerilor Interne hotărîri, în vederea examinării, 

conform competenţei, a cazurilor descrise în contestaţii sub aspectul stabilirii 

elementelor constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor.  

Au fost obligate administraţiile Universităţii de Stat din Moldova şi 

Spitalului Clinic Republican să înlăture materialul publicitar electoral din locurile 

neautorizate; obligaţi concurenţii electorali PPNŢ, Partidul Politic „Patrioţii 

Moldovei”, să deschidă contul bancar special „Fond electoral” şi să vireze în el 

cheltuielile legate de finanţarea campaniei electorale; obligaţi concurenţii electorali 

PLDM, PDM de a nu distribui materialele electorale contestate rămase în stocuri.   

A fost sesizat Consiliul Coordonator al Audiovizualului asupra verificării 

acţiunilor postului de televiziune „NIT”, sub aspectul respectării prevederilor 

Codului electoral, întreprinderii măsurilor conform legislaţiei în vigoare. 

În instanţa de judecată au fost contestate 84 de hotărîri ale Comisiei Electorale 

Centrale. Concurenţii electorali au contestat la Curtea de Apel Chişinău - 7 hotărîri 

ale Comisiei, iar de către cetăţeni au fost contestate 77 de hotărîri. 

Dintre acestea, 83 au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă, şi doar 1 (una) a fost  anulată prin hotărîrea Curţii de Apel 

Chişinău, după cum urmează: hotărîrea nr.3849 din 16.11.2010 (prin care a fost 

avertizat concurentul electoral PDM pentru încălcarea art. 38 alin. (7) din Codul 
electoral şi i-a fost interzisă distribuirea cutiilor (pachetelor) cu seminţe). 

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru 

alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 ale consiliilor 

electorale de circumscripţie raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, Unităţii 

Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a constatat: numărul 

de alegători incluşi în listele electorale de bază şi cele suplimentare este de 

2.811.469, la votare au participat 1.732.944 alegători sau 63,35 la sută, ceea ce 

constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În 

urma analizei proceselor-verbale a fost constatat, că procesele-verbale au fost 

semnate de toţi membrii birourilor electorale şi consiliilor electorale de 

circumscripţie, inclusiv, de toţi reprezentanţii partidelor parlamentare. 

În procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010, în secţiile de votare constituie în afara ţării în alte localităţi 

decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii 

Moldova, au fost înregistrate 3 cazuri în care alegătorii s-au prezentat la votare 

într-un număr mai mare decît capacitatea de absorbţie a unei singure secţii de 

votare potrivit legislaţiei electorale, după cum urmează: Roma - 3061, Padova - 

3202; Moscova – 3147, în secţia de votare din Paris s-au prezentat la votare un 



număr mai mare de alegători (2525), decît numărul de buletine solicitate de 

Consiliul electoral Chişinău nr. 1, (2000). Comisia Electorală Centrală reţine că 

pentru prima dată de la organizarea alegerilor în afara ţării, s-a înregistrat o rată de 

participare de aproximativ 3 ori mai mare în raport cu scrutinele precedente.  Şi 

consideră că birourile electorale ale secţiilor de votare sus-menţionate au acţionat 

în condiţii „de extremă necesitate”, cînd au decis permiterea exercitării dreptului 

de vot de către alegătorii aflaţi în străinătate pe foi A 4. Conform proceselor-

verbale, parvenite din secţiile de votare din Paris (316), Roma (322), Padova (327), 

Moscova (355), au fost înscrişi în listele electorale şi au primit buletinele şi au 

votat pe voi A 4 – 956 alegători; 27 buletine de vot au fost declarate nevalabile.  

Totodată CEC a constatat că în cadrul procedurii de vot excepţionale aplicate 

de aceste birouri din afara ţării în lipsa buletinelor de vot de modelul aprobat, 

organele electorale au acţionat în conformitate cu norma constituţională, care 

garantează fiecărui cetăţean dreptul al vot, în aceste condiţii respectînd spiritul 

legii supreme. Reieşind  din aplicarea legii speciale, Codul electoral, art. 57, al.1, 

CEC a fost pus în condiţia declarării nevalabile a 929 de voturi expuse de cetăţenii 

Republicii Moldova pe foi A4. În urma examinării situaţiei în ansamblu CEC a 

constatat ca 929 voturi din cele 4 birouri electorale n-au fost de natură să 

influenţeze rezultatele finale ale votării şi distribuirea de mandate în viitorul 

Parlament. 

CEC a solicitat Curţii Constituţionale emiterea unei Adrese către Parlamentul 

Republicii Moldova pentru ajustarea legislaţiei în vederea creării cadrului legal de 

neadmitere a unor asemenea situaţii pe viitor.  

Comisia Electorală Centrală a considerat valabile alegerile în Parlamentul 

Republicii Moldova de legislatura a XIX - a din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 

3945 din 6 decembrie 2010); a exclus din operaţia de atribuire a mandatelor de 

deputat a 16 partide şi mişcări social-politice, care au întrunit mai puţin de 4 la sută 

din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, precum şi candidaţii 

independenţi, care au întrunit mai puţin de 2 la sută din voturile valabil exprimate 

în ansamblu pe ţară la alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 

noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3947 din 6 decembrie 2010); a stabilit numărul de 

mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a ce 

revin concurenţilor electorali (hotărîrea nr. 3948); a atribuit mandatele de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali (hotărîrea nr. 3949) şi a 

declarat candidaţii supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010(hotărîrea nr. 3950). 

La 6 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a efectuat totalizarea 

rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi a prezentat Curţii 

Constituţionale setul de documente în conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) 

din Codul electoral în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul 

Republicii Moldova. 



Menţionăm că pe lista partidelor politice şi mişcărilor social-politice au fost 

înscrişi 1930 candidaţi. În urma verificării minuţioase de către membrii CEC, în 

conformitate cu art. 44 (alin 1), a documentelor prezentate s-a constatat că 

candidaţii pe listele de partid precum şi 20 candidaţi independenţi sînt cetăţeni ai 

Republicii Moldova cu drept de vot, sînt stabiliţi cu domiciliul în ţară şi au viza de 

reşedinţă valabilă. Toţi candidaţii au depus declaraţii pe proprie răspundere,că nu 

au interdicţii legale/judecătoreşti de a candida. Copiile de pe datele biografice şi 

copiile de pe declaraţiile pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida au fost prezentate Curţii Constituţionale împreună 

cu hotărîrile privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, care în 24 de ore de la adoptare au fost plasate pe pagina web 

a CEC. 

Totodată, la 6 decembrie 2010, concurentul electoral Partidul Comuniştilor 

din Republica Moldova şi candidaţii independenţi Axenova Natalia, Nazarenco 

Evgheni şi Bolotnicov Oleg, in conformitate cu art. 60 alin. (2
1
) din Codul 

electoral, au solicitat Curţii Constituţionale să dispună renumărarea voturilor 

exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu 

pe ţară.   

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus 

renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.   

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3973 din 11 decembrie 2010 a 

luat act de decizia Curţii Constituţionale, a hotărît ca procesul de renumărare a 

buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor 

de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate, verificarea listelor 

electorale de bază, suplimentare şi cele pentru votarea la locul aflării, să înceapă la 

15 decembrie 2010, ora 8.00, şi să se efectueze în conformitate cu Instrucţiunea 

privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea nr. 3975 din 11 decembrie 2010. 

Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare şi 

verificare a fost  pusă în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. La acest proces a fost aprobată şi cu asistenţa 

reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele 

electorale. 

Au fost degrevaţi, cu începere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 2010 

inclusiv, de la locul de muncă permanent membrii consiliilor electorale de 

circumscripţie, persoana responsabilă de finanţe din aparatele acestora şi a fost 

stabilit că consiliile electorale vor angaja, după necesitate, personalul tehnic 

necesar bunei funcţionări a organelor electorale, responsabile pentru organizarea  

renumărării voturilor şi vor degreva şi/sau convoca, pentru un termen de două zile, 

14-15 decembrie 2010, întreaga componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare (nr. 3976 din 11 decembrie 2010). 

Prin hotărîrea nr. 3974 din 11 decembrie au fost aprobate modelele şi tirajul 

documentelor electorale privind rezultatele renumărării voturilor de la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010: 



 a) actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare; 

b) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot 

valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot  nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie; 

c) procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor, întocmit de 

biroul electoral al secţiei de votare; 

d) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, 

întocmit de consiliul electoral de circumscripţie; 

e) actul de predare-recepţionare a documentelor electorale: 

- de la instanţa de judecată către consiliul electoral de circumscripţie; 

- de la consiliul electoral de circumscripţie către instanţa de judecată; 

- de la consiliul electoral de circumscripţie către biroul electoral al secţiei 

de votare; 

- de la biroul electoral al secţiei de votare către consiliul electoral de 

circumscripţie; 

A fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor în sumă de 

13 115 923 lei (nr. 3978 din 11 decembrie 2010). Pentru renumărarea voturilor din 

aprilie 2009 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 10.100 mii lei. 

Au fost stabilite responsabilităţi suplimentare ale unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în 

bune condiţii a procesului de renumărare a voturilor exprimate în alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010(nr. 3977 din 11 decembrie 2010). 

La data de 13 decembrie au fost convocaţi într-o şedinţă preşedinţii consiliilor 

electorale de circumscripţie pentru a fi instruiţi în privinţa modalităţii de organizare 

şi desfăşurare a renumărării voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010. Totodată au fost distribuite documentele necesare pentru 

organizarea procesului de renumărare. Consiliile electorale la rîndul lor au 

convocat preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, le-au adus la 

cunoştinţă, prin semnătură, Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de 

la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea 

nr. 3975 din 11 decembrie 2010. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare, de asemenea prin semnătură, au familiarizat membrii birourilor cu 

Instrucţiunea sus-menţionată. 

Comisia Electorală Centrală a expediat o circulară organelor administraţiei 

publice privind punerea la dispoziţia consiliilor electorale şi birourilor electorale 

ale secţiilor de votare a localurilor şi logisticii necesare. 

Pe parcursul zilei 15 decembrie 2010 a fost efectuată renumărarea buletinelor 

de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot 

nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate. 

La 16 decembrie 2010 Consiliile electorale de circumscripţie, în baza actelor 

şi proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, au întocmit 



procese-verbale şi acte privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe care 

le - au prezentat Comisiei Electorale Centrale. 

Menţionam că birourile electorale ale secţiilor de votare au acordat o atenţie 

deosebită verificării tuturor listelor electorale. Procesul de renumărare a înglobat 

verificarea tuturor listelor în vederea stabilirii numărului de cetăţeni care au 

participat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Drept dovadă 

a acestei activităţi este majorarea numărului alegătorilor înscrişi în liste, care este 

cu 107 mai mare decît cel anterior. Despre această activitate vorbeşte şi faptul că 

fără verificare cu mare atenţie cu listele electorale nu ar fi fost posibilă completarea 

proceselor-verbale, unde primele 4 aliniate sunt în direct legate de liste. 

În urma analizei proceselor-verbale şi actelor privind totalizarea rezultatelor 

renumărării voturilor pe ţara au fost depistate divergenţe de ordinul unităţilor în 

distribuirea voturilor valabil exprimate pentru unii concurenţi electorali. 

Totodată a fost depistat un caz grav, în opinia CEC, cînd în secţia de votare 

nr. 49 (satul Rubleniţa, r-nul Soroca) divergenţele între concurenţii care au acces în 

parlament în comparaţie cu numărarea voturilor din 28 noiembrie în această secţie 

de votare au fost următoarele: 

PCRM + 395 

PLDM – 129 

PDM – 160 

PL – 34 

Pe cazul dat Consiliul electoral de circumscripţie Soroca, nr. 29 s-a adresat 

procuraturii raionale privind investigarea cazului conform legislaţiei în vigoare. 

În urma analizării proceselor-verbale şi actelor privind rezultatele renumărării 

buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor 

de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 

votare şi actelor privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot 

valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot  nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, întocmit de consiliile electorale de circumscripţie precum şi a 

proceselor-verbale Comisia Electorală Centrală a stabilit 

- numărul de alegători incluşi în listele electorale – 2.645.488  

- numărul de alegători incluşi în listele suplimentare – 165.448  

- numărul de alegători care au primit buletine de vot – 1.733.155  

- numărul de alegători care au participat la votare – 1.733.051 

- numărul de buletine de vot declarate nevalabile – 12.058  

În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral, Comisia 

Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 2010 a considerat 

valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX 

- a din 28 noiembrie 2010 şi a aprobat procesul-verbal (hotărîrea nr. 3982 din 18 

decembrie 2010) privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii 

Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 

2010. 



După renumărarea voturilor valabil exprimate pe ţară, rezultatele atinse de 

cele 4 partide politice care au acumulat numărul minim necesar de voturi pentru a 

accede în Parlament sînt următoarele: 

PCRM – 677. 069 (+ 308), mandate 42  

PLDM - 506.253 (- 112), mandate 32  

PDM - 218.620 (- 227), mandate 15  

PL - 171.336 (- 98), mandate 12 

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3984 din 18 decembrie 2010 

a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de 

legislatura a XIX-a, ce revin concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate 

din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 

decembrie 2010.  

Prin hotărîrea nr. 3985 din 18 decembrie 2010 CEC a atribuit mandatele de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali în urma 

alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele 

renumărării voturilor din 15 decembrie 2010. 

Pe parcursul renumărării voturilor la Comisia Electorală Centrală au parvenit 

6 contestaţii: 1 - din partea unui alegător; 5 din partea concurenţilor electorali: 

PCRM – 3 contestaţii; PLDM – o contestaţie; candidatului independent Nazarenco 

Evgheni – o contestaţie. 

Contestaţiile au vizat în special acţiunile/inacţiunile birourilor electorale ale 

secţiilor de votare în procesul de renumărare a voturilor exprimate în alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Au fost invocate încălcări ale 

prevederilor art. 30, 55-57, 63 din Codul electoral şi a prevederilor Instrucţiunii 

privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 3975 din 11 decembrie 2010. 

Urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a emis o 

hotărîre pe marginea unei singure contestaţii, pe care a respins-o ca neîntemeiată. 

A răspuns prin scrisori la 2 contestaţii (cerinţele invocate fiind soluţionate în regim 

de lucru), iar 3 contestaţii au fost transmise spre examinare conform competenţei. 

În această perioadă, au fost contestate în instanţa de judecată 6 hotărîri ale 

Comisiei Electorale Centrale.  

Concurentul electoral PCRM a contestat, la Curtea de Apel Chişinău, 

hotărîrea CEC nr. 3943 din 6 decembrie 2010 „Cu  privire la contestaţia nr. 

AP2010 – 9/82 din 1.12.2010 a reprezentantului concurentului electoral PCRM în 

CEC, dl V. Moţarschi”, unde a solicitat instanţei de judecată obligarea Comisiei 

Electorale Centrale de a pune la dispoziţia concurentului electoral PCRM listele 

electorale suplimentare de la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 şi 

obligarea Comisiei de a contrapune listele electorale de bază şi cele suplimentare 

în vederea identificării votării multiple.  

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie curent a fost respinsă 

ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a PCRM în partea ce ţine de 

obligarea CEC de a pune la dispoziţia concurentului electoral PCRM listele 

electorale suplimentare, iar prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din aceeaşi 



dată, a fost încetat procesul civil, în partea ce ţine de cerinţa reclamantului de a 

obliga Comisia de a contrapune listele electorale de bază şi cele suplimentare în 

vederea identificării votării multiple.  

Atît hotărîrea cît şi încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2010 

au fost menţinute prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 17 decembrie 2010, 

fiind respins recursul declarat de către PCRM. 

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral, Comisia 

Electorală Centrală la data de 20 decembrie curent a prezentat Curţii 

Constituţionale Raportul şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor 

renumărării voturilor pe ţară în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în 

Parlamentul Republicii Moldova. 

În perioada menţionată, au fost desfăşurate alegeri locale noi ale primarilor în 

15 localităţi. A fost elaborat un Program calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Codul electoral privind organizarea alegerilor locale noi pentru 

funcţia de primar în aceste localităţi şi organizat controlului asupra executării în 

termen a acţiunilor electorale prevăzute în Program.  

Pentru funcţionarii consiliilor electorale au fost organizate seminare, le-au fost 

distribuite documentele necesare organizării şi desfăşurării acestor alegeri. Au fost 

acordate consultaţii pe parcursul perioadei electorale, privind procedurile electorale 

funcţionarilor electorali, autorităţilor administraţiei publice locale, partidelor 

politice şi altor persoane interesate. 

Au participat la scrutin 75 concurenţi. 

Reieşind din responsabilităţile de atribuire a mandatelor de consilier în 

consiliile locale, în perioada raportată, conform prevederilor art. 133 alin. (12) din 

Codul electoral au fost atribuite 225 de mandate de consilier în consiliile: 

municipal Chişinău – 4; UTA Găgăuzia – 5; raionale – 40; orăşeneşti – 26; săteşti 

(comunale) – 150.   

În urma unui studiu cu privire la ridicarea mandatului de consilier, s-a 

constatat că în perioada nominalizată au fost ridicate mandate în legătură cu: 

incompatibilitate a funcţiei –  43; demisie (la cerere) – 134; deces – 48. 

Au fost ridicate mandatele de consilier în legătură cu demisia (la cerere) a 134 

de consilieri din partea următoarelor formaţiuni politice şi candidaţi independenţi: 

PCRM– 49; PDM– 20; AMN– 23; PPCD– 12; PL– 5; PSL– 4; PSD– 3; PEAVM – 

1; PPR– 2; UCM– 3; PDSM – 4; Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА–

РАВНОПРАВИЕ” – 6; Candidaţi independenţi – 2. 

La CEC au fost depuse documentele pentru desfăşurarea referendumului 

republican legislativ privind predarea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în 

învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova: Comisia prin hotărîrea 3251 

din 4 iunie 2010 a înregistrat grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican legislativ, însă prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău 

din 15 06 2010 hotărîrea CEC a fost anulata. Curtea Supremă de Justiţie a menţinut 

hotărîrea Curţii de Apel. 

De asemenea la Comisia Electorală Centrală au fost depuse de către un grup 

de cetăţeni setul de documentele pentru iniţierea referendumului republican 



constituţional privind revizuirea Constituţiei în scopul acordării limbii ruse statut 

de a doua limbă de stat.  

Analizînd aceste documente Comisia Electorală Centrală a constatat că norme 

procedurale care vizează revizuirea Constituţiei de către cetăţeni se conţin atît în 

reglementările din Codul electoral adoptat prin Legea nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, cît şi în Legea nr.387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniţiativa 

populară de revizuire a Constituţiei. Ambele legi sunt organice, prin urmare deţin 

aceeaşi forţă juridică. Comisia Electorală Centrală a solicitat opinia Parlamentului 

Republicii Moldova în sensul aplicabilităţii legii în cazul iniţierii procesului de 

revizuire a Constituţiei de către cetăţeni. 

Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, a 

reţinut existenţa neconcordanţei, dintre două acte legislative care au aceeaşi forţă 

juridică, şi a indicat asupra imposibilităţii soluţionării problemei abordate pînă la 

modificarea legislaţiei existente în domeniul referendumului.  

CEC a restituit documentele depuse grupului de cetăţeni care le-au 

prezentat. 

În data de 21 aprilie 2010, Comisia Electorală Centrală a organizat Conferinţa 

internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii 

şi perspective” la care a participat conducerea de vîrf a ţării, şefi misiunilor 

diplomatice acreditate la Chişinău, oficiali electorali din alte state, reprezentanţi ai 

organizaţiilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul electoral, deputaţi, 

miniştri, experţi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale.  

Conferinţa se încadrează în eforturile Comisiei Electorale Centrale de a 

elabora şi implementa Registrul electronic al Alegătorilor ca primă etapă a 

Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”.  

CEC cu suportul proiectul PNUD Moldova/UE „Suport electoral pentru 

Moldova” a editat culegerea trilingvă a materialelor Conferinţei Internaţionale 

„Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi 

perspective” desfăşurată la 21 aprilie curent. 

Întru executarea Legii nr. 101-XVI din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia 

Sistemului informaţional automatizat de stat "Alegeri", Comisia a realizat 

campania de informare privind implementarea acestui registru, a prezentat corpului 

diplomatic din Republica Moldova, societăţii civile, mass-media proiectul pilot 

care a fost implementat la 16 mai 2010 în or. Sîngera „Registrul electronic al 

alegătorilor şi I-voting-ul”.  

A devenit o tradiţie ca în prima zi de joi din luna februarie să fie organizată 

„Ziua internaţională a alegerilor”, care şi de data aceasta s-a bucurat de succes. 

Evenimentul a fost pe larg mediatizat.  

CEC a colaborat cu Ministerul Educaţiei, IPNA Compania publică 

„Teleradio-Moldova” şi Parlamentul Tinerilor. Au fost organizate în 19 instituţii 

de învăţămînt superior şi 23 de colegii, o serie de activităţi tematice (conferinţe, 

seminare, prelegeri, expoziţii de carte, mese rotunde, întîlniri cu deputaţii, etc.). 

Membrii CEC au participat la 4 mese rotunde organizate în universităţi, avînd ca 

teme de discuţie: „Alegerile – proces al consolidării democraţiei în lume”, 



„Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale”, „Ziua Internaţională a 

Alegerilor”, „Procesul electoral din Republica Moldova”. 

Au fost elaborate materiale instructiv-educative recomandate profesorilor în 

procesul desfăşurării acţiunii care au fost plasate pe site-urile www.cec.md şi 

www.edu.md, astfel facilitînd accesul instituţiilor de învăţămînt la informaţia 

propusă.  

O altă acţiune organizată cu prilejul acestei sărbători, a fost simularea unui 

referendum la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din mun. Chişinău, acesta fiind 

un exerciţiu non-politic şi educativ.  

A fost prelungită colaborarea cu instituţiile administraţiei publice centrale şi 

locale, organizaţiile neguvernamentale calificate în vederea organizării activităţilor 

de educaţie civică. 

CEC acorda mare importanţă colaborării cu organismele internaţionale in 

vederea implementării reformelor electorale. 

Comisia Electorală Centrală şi Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 

Electorale (IFES) au semnat un acord de colaborare în domeniul alegerilor, 

convenind să colaboreze în ceea ce priveşte: listele electorale şi gestionarea 

procesului de actualizare a datelor din Registrul alegătorilor; instruirea 

funcţionarilor electorali de toate nivelurile; procesul de planificare strategică; 

susţinerea reformelor cadrului juridic; educaţia civică a alegătorilor; protejarea 

drepturilor electorale constituţionale ale cetăţenilor. 

Comisia Electorală Centrală cu asistenţa Reprezentanţei IFES în Moldova a 

organizat şi desfăşurat training-uri pentru funcţionarii electorali de toate nivelurile, 

împreună au fost elaborate o serie de materiale didactice folosite în cursul 

instruirilor, a fost început procesul de planificare strategică.  

CEC a cooperat în continuare cu ACEEEO pentru Crearea Centrului de 

informare regională în domeniul alegerilor.   

Comisia a înaintat Parlamentului Republicii Moldova propuneri de modificare 

şi completare a Codului electoral, majoritatea dintre care au fost luate în 

considerare la adoptarea Legilor de modificare şi completare a Codului electoral, 

nr.119 din 18 iunie 2010 şi nr.216 din 17 septembrie 2010;  

De asemenea CEC a avizat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Codului electoral, Titlul IV „Alegerile pentru funcţia de preşedinte al 

Republicii Moldova”; proiectul hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea 

Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2010-2013; 

Planului de acţiuni RM-UE; proiectul Instrucţiunii privind ordinea de executare a 

lucrărilor de perfectare a legitimaţiilor aleşilor locali şi a proiectului contractului de 

antrepriză. 

CEC a propus completarea/modificarea unor acte legislative conexe domeniului 

electoral, după cum urmează: Codul contravenţional; Legea privind transparenţa în 

procesul decizional; Legea privind achiziţiile publice; Legea privind administraţia 

publică locală; Legii privind statutul alesului local; Legea privind partidele 

politice; Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. 

http://www.cec.md/
http://www.edu.md/


Comisia Electorală Centrală a participat la şedinţe de lucru privind evaluarea 

GRECO în cadrul Ministerului Justiţiei. CEC şi-a expus poziţia asupra Raportului 

elaborat de experţii - evaluatori GRECO privind finanţarea partidelor politice.  

CEC de comun cu Comisia parlamentară specială pentru perfecţionarea 

cadrului legislativ electoral a organizat prezentarea publică a proiectului de 

modificare a Codului electoral. 

Au fost organizate şi efectuate 9 deplasări: în vederea monitorizării alegerilor 

prezidenţiale din Republica Polonă; monitorizării alegerilor cu aplicarea 

tehnologiilor electronice; observarea alegerilor generale din Regatul Unit al Marii 

Britanii şi al Irlandei de Nord; la seminarul cu tema „Votarea peste hotarele ţării”, 

organizat de către Autoritatea Electorală Permanentă a României împreună cu 

Organizaţia Naţiunilor Unite; la conferinţa „Migraţie şi trans-naţionalism. 

Oportunităţi şi provocări”, desfăşurat de Organizaţia Internaţională pentru 

Migraţiune, etc. 

Pe parcursul anului au avut loc întrevederi a membrilor CEC cu reprezentanţi 

ai: Consiliului Europei, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Organizaţiei 

Internaţionale Stînga Unită a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, PNUD 

şi OSCE/ODIHR, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Consiliului 

Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI, Misiunii de observatori a 

Comunităţii Statelor Independente, Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, 

Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Congresului Diasporei 

Moldoveneşti în Federaţia Rusă; cu colegii din autorităţile electorale centrale ale 

Federaţiei Ruse, Georgiei, Armeniei, Azerbaijanului, Kazahstanului şi 

Kîrgîstanului,României, Ucrainei, Letoniei, Bosnia şi Herţegovina, SUA, 

reprezentanţii Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei 

(CPLRE).  

A fost organizat un atelier de planificare strategică a CEC pentru anii 2010-

2013, la care au participat reprezentanţii Consiliului Europei, Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţiune, PNUD, IFES. 

Un loc aparte în activitatea CEC revine pregătirii şedinţelor Comisiei şi 

asigurarea controlului asupra executării hotărîrilor adoptate.  

În perioada de referinţă au avut loc 67 şedinţe, adoptate 927 hotărîri: 231 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 

septembrie 2010; 384 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010; 22 privind modificarea şi completarea 

regulamentelor, instrucţiunilor; 13 cu privire la aprobarea de noi regulamente şi 

instrucţiuni; 51 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi;197 cu 

privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale; 4 cu privire la 

iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova; 2 cu privire la iniţierea referendumului local privind revocarea 

primarului, etc. 

Asupra tuturor şedinţelor au fost întocmite procese-verbale. Hotărîrile au fost 

plasate pe sit-ul CEC în ziua imediat următoare.175 hotărîri au fost publicate în 

Monitorul Oficial. 



Au fost editate: Buletinul informativ al CEC, documentele referendumului 

republican constituţional „ELECTORALA 2010”; a fost elaborat noul site a CEC, 

menţinută poşta electronică corporativă pentru funcţionarii CEC; instalate servere 

noi şi reţeaua de calculatoare; întreţinută reţeaua telefonică internă.  

A fost elaborat şi implementat Sistemul informaţional de prelucrare a 

rezultatelor votării la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010.  

În domeniul managementului resurselor umane au fost stabilite obiective şi 

indicatorii de performanţă ai funcţionarilor publici din cadrul aparatului CEC 

pentru anul 2010; efectuată procedura de evaluare a performanţelor profesionale 

ale colaboratorilor; a fost elaborat Ghidul noului angajat, conform prevederilor 

Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public 

debutant, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.201 din 02.03.2009, etc. 

A fost asigurată desfăşurarea procedurilor legale privind anunţarea funcţiilor 

publice vacante şi a condiţiilor de concurs în aparatul CEC. 

Au fost organizate: studierea aprofundată a legislaţiei electorale, inclusiv a 

practicilor internaţionale. CEC împreună cu PNUD Moldova a desfăşurat un curs 

internaţional de administrare electorală BRIDGE „Planificarea strategică şi 

financiară” de care au beneficiat  funcţionari ai aparatului CEC, reprezentanţi ai 

Administraţiei Publice Locale. Reprezentanţii CEC care au participat la elaborarea 

şi desfăşurarea cursului, au primit acreditare deplină în calitate de formator 

BRIDGE. 

Angajaţii aparatului au participat la şedinţele Comisiei Electorale Centrale, la 

seminare de instruire a funcţionarilor electorali, au participat la cursuri de 

informatică  

Săptămînal la şedinţele de lucru se analizează activitatea curentă şi cea de 

perspectivă a colaboratorilor Aparatului CEC.  

O activitate aparte a constituit-o corespondenţa Comisiei Electorale Centrale.  

În perioada de referinţă au fost înregistrate 2300 documente de intrare 

(scrisori, demersuri, petiţii, solicitări, etc.), executarea documentelor parvenite la 

CEC sînt luate la control strict şi executate în termenele stabilite  

Au fost emise mai mult de 200 dispoziţii privind activitatea internă. 

Comisia Electorală Centrală a aprobat planul de activitate pentru anul 2011 în 

care sînt planificate activităţi privind perfecţionarea procedurilor electorale, 

implementarea Registrului de stat al alegătorilor, crearea Centrului de instruire 

continuă în domeniul electoral, instruirea funcţionarilor electorali, desfăşurarea 

unei ample campanii de educaţie civică şi informare a alegătorilor şi pregătirea 

pentru alegerile locale generale din anul 2011.  

 

 
 


