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Dragi prieteni,

În 2007 am marcat un deceniu de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale. 

Proclamarea independenţei în anul 1991 a pus începutul unei etape de transformări instituţiona-
le. În anii care au urmat s-a procedat la revizuirea legislaţiei interne, aflate într-un proces continuu 
de adaptare la evoluţiile şi cerinţele specificităţii construcţiei unui stat de drept democratic. 

Un element esenţial al societăţii democratice sînt alegerile desfăşurate transparent şi deschis în 
instituţiile eligibile ale statului, prin care cetăţenii îşi exercită dreptul de a-şi exprima liber voinţa şi de 
a încredinţa gestiunea treburilor publice celor mai demni dintre concetăţeni.

Constituţia Republicii Moldova prevede că voinţa poporului constituie baza puterii de stat şi 
această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat, iar statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin apă-
rarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral. 

Comisia Electorală Centrală ca organ de stat cu statut permanent a fost creată în baza Codului 
electoral, adoptat în anul 1997. Scopul principal pentru care a fost înfiinţată această instituţie elec-
torală ierarhic superioară în stat este realizarea politicii electorale şi aplicarea unitară a legislaţiei în 
domeniu, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Pe parcursul perioadei de referinţă Comisia Electorală Centrală a organizat scrutine naţionale şi 
locale, a urmărit ca acestea să se desfăşoare în strictă conformitate cu prevederile Codului elec-
toral, fiind respectate standardele privind alegerile democratice. Experţii internaţionali remarcă în 
acest sens că procedurile electorale aplicate sînt perfecţionate continuu de la un scrutin la altul, iar 
activitatea Comisiei Electorale Centrale este una transparentă. 

O preocupare importantă a Comisiei Electorale Centrale este asigurarea construcţiei statului de 
drept, prin garantarea legalităţii şi echităţii în competiţia pentru accedere la putere a concurenţilor 
electorali. Pentru a ne integra cu succes în lumea modernă lucrăm intens asupra implementării noi-
lor tehnologii în procesul electoral, obiectivul de perspectivă fiind automatizarea integrală a tuturor 
proceselor ce ţin de votare.

Prezentul buletin informativ, aflat la primul său număr, se înscrie şi el în rîndul faptelor cu care ne 
prezentăm la acest jubileu şi care intenţionăm să ne reprezinte în continuare, cu o periodicitate 
semestrială. Dorim ca în cuprinsul său să oglindim atît aspectele mai importante de interes general 
ale activităţii Comisiei Electorale Centrale, dar şi să expunem evenimente, acţiuni concrete care să 
privească domenii actuale ale agendei de lucru a instituţiei noastre.

 Vă urăm tuturor realizări frumoase în activitate. 

Comisia Electorală Centrală
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Începînd.cu.anul.�989.pro-
cesul de restructurare şi de 
transformare.din.societate.de-
venise. inevitabil.. În.Republica.
Moldova.acest.proces.a.trecut.
prin serioase dificultăţi atît de 
ordin administrativ, cît şi politic. 
Formarea. statului. Republica.
Moldova.a.fost.rezultatul.crizei.
politice şi sociale care cuprin-
sese întreg spaţiul ex-sovietic. 
Odată cu proclamarea „peres-
troicii” au început să se contu-
reze primele mişcări social-po-
litice care militau pentru edifi-
carea statului de drept. Iniţial, 
procesul.de.democratizare.de-
curgea.anevoios,.dar.în.curînd.
aceste acţiuni au început să 
fie susţinute şi pe cale consti-
tuţională. Drept urmare, a fost 
adoptată Legea nr. 3616-XI 
din 22 noiembrie 1989 cu privire la unele modificări 
şi completări în Constituţia (Legea fundamentală) 
RSS Moldoveneşti, care includea şi perfecţionarea 
sistemului electoral, element ce lipsea în Constitu-
ţia Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 
15 aprilie 1978. Conform capitolului 6 al Constitu-
ţiei din 1978, sistemul electoral prevedea un sin-
gur mandat pe circumscripţia electorală. Poruncile 
date de alegători deputaţilor lor aveau un caracter 
imperativ,. deoarece. se. includeau. în. planurile. de.
dezvoltare economică şi socială. Deputatul era de-
grevat numai în timpul sesiunilor, adică îşi exercita 
împuternicirile de deputat fără încetarea activităţii la 
serviciu. La acea perioadă nu era vorba de separa-
rea.puterilor.în.stat,.unicul.organ.suprem.al.puterii.
de stat al RSS Moldoveneşti fiind Sovietul Suprem 
format din 380 de deputaţi (art. 97 şi 98 al Consti-
tuţiei din 1978). 

Art. 84, capitolul 10 în redacţia Legii nr. 3616-
XI din 22 noiembrie 1989, consacrat sistemului 
electoral, a pus baza pluralismului politic..El.sti-
pula că alegerile deputaţilor se efectuează în cir-
cumscripţii electorale cu un mandat în baza dreptu-
lui de vot universal, egal, direct, liber şi secret.

 Prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSS Mol-
doveneşti nr. 3625-XI din 24 noiembrie 1989 a fost 
creată Comisia Electorală Centrală pentru alegerea 
de deputaţi ai poporului. Comisia era formată din 21 
de membri, cu un mandat de 5 ani, numiţi la propu-

nerea sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi 
ai poporului, precum şi ale organelor republicane 
ale organizaţiilor obşteşti. Preşedinte a fost ales 
Vladimir Chictenco. CEC care a activat în perioada 
1989 – 1993 a fost responsabilă de organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor parlamentare din 1990 şi a 
celor prezidenţiale din decembrie 1991. 

Legea cu privire la unele modificări şi comple-
tări în Constituţia RSS Moldoveneşti stabilea că 
„Dreptul de a propune candidaţi pentru alegerile de 
deputaţi ai poporului în circumscripţiile electorale îl 
au colectivele de muncă, organizaţiile obşteşti, co-
lectivele de elevi şi studenţi ale instituţiilor de în-
văţămînt mediu de specialitate şi superior (secţiile 
de zi), adunările alegătorilor la locul de trai şi ale 
militarilor în unităţile militare. Fiecare participant la 
adunarea preelectorală poate să propună spre a fi 
discutate orice candidaturi, inclusiv candidatura sa. 
În buletinele de vot poate fi inclus orice număr de 
candidaţi. Candidaţii pentru alegerile de deputaţi ai 
poporului participă în campania electorală pe baze 
egale...”. Important este că în loc de un singur can-
didat, la alegeri puteau participa mai mulţi candi-
daţi la un singur mandat. În baza acestor stipulări, 
la scrutinul din 25 februarie 1990 (la 10 martie a 
avut loc al doilea tur de scrutin) pentru alegerea 
Parlamentului unicameral au participat circa 1900 
de concurenţi electorali care reprezentau următoa-
rele formaţiuni social-politice: Frontul Popular din 

Scurt istoric al procesului electoral din Republica Moldova 
(1989-2007)

Comisia Electorală Centrală
 1989-1993
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Moldova, Partidul Comunist al RSS Moldoveneşti, 
Mişcarea pentru Egalitate în Drepturi „Unitate-Edin-
stvo”, Mişcarea Populară „Gagauz-Halkî”. 

Următorul pas efectuat în scopul consolidării 
ordinii constituţionale şi suveranităţii RSS Moldo-
va, a drepturilor, libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, 
îmbunătăţirii conlucrării organelor centrale ale pu-
terii de stat şi administraţiei de stat, Sovietul Su-
prem.al.Republicii.Sovietice.Socialiste.Moldova.a.
hotărît prin Legea RSS Moldova nr. 250-XII din 3 
septembrie. �990. instituirea funcţiei de preşedinte 
al RSS Moldova. Conform art. 113 din Lege preşe-
dinte al RSS Moldova poate fi ales oricare cetăţean 
al.RSS.Moldova.care.a.împlinit.vîrsta.de.35.de.ani,.
dar nu a depăşit vîrsta de 60 de ani. Preşedintele 
RSS Moldova era ales de către cetăţenii RSS Mol-
dova. –. în. baza. dreptului. electoral. universal,. egal.
şi direct, în condiţiile votului liber şi secret – pe un 
termen de cinci ani. Aceeaşi persoană nu poate de-
ţine consecutiv funcţia de preşedinte mai mult de 
două mandate. Numărul de candidaţi la funcţia de 
preşedinte era nelimitat. Alegerile pentru funcţia de 
preşedinte al RSS Moldova erau considerate vali-
de, dacă la ele participau mai mult de cincizeci la 
sută din alegători. În cazul în care nici unul dintre 
candidaţi nu întrunea cel puţin cincizeci la sută din 
voturi, se organiza votarea repetată cu participarea 
primilor doi candidaţi, care au obţinut cel mai mare 
număr de voturi. În urma votării repetate era con-
siderat. ales. candidatul. care. a. întrunit. majoritatea.
simplă din numărul total al voturilor exprimate. De 
menţionat, candidaturile propuse erau acceptate 
dacă şi-au asigurat susţinerea a cel puţin o treime 
din numărul deputaţilor.

Primul preşedinte al RSSM, ales de Parlament 
la.3.septembrie.�990,.a.fost.Mircea.Snegur..

Ulterior, procedura alegerii preşedintelui RSS 
Moldova a fost stabilită de Legea din 18 septem-
brie 1991 cu privire la alegerea Preşedintelui RSS 
Moldova, prin care era definit mecanismul de or-
ganizare şi desfăşurare a alegerilor pentru această 
funcţie prin vot universal, egal, direct, liber şi se-
cret. Conform Legii cetăţenii participă la votare ne-
mijlocit, fiecare avînd un singur vot. Prin aceasta 
se instituia principiul: un cetăţean – un vot. Candi-
daţii pretendenţi la funcţia de preşedinte puteau fi 
propuşi de către partide şi alte organizaţii social-
politice, înregistrate în modul stabilit, precum şi de 
adunările cetăţenilor la locul de trai la care participă 
cel puţin 300 de persoane cu drept de vot. Fieca-
re dintre subiectele menţionate aveau dreptul de a 
propune un singur pretendent, care putea fi înre-
gistrat în calitate de candidat dacă era susţinut de 
cel puţin 25 de mii de cetăţeni. Se considera ales 

preşedinte al Republicii Moldova candidatul care a 
întrunit mai mult de jumătate din voturile alegători-
lor.care.au.participat.la.scrutin..

În. buletinele. de. vot. pentru. alegerile. din. 8. de-
cembrie. �99�. a. fost. introdus. un. singur. candidat.
– Mircea Snegur, ceilalţi doi pretendenţi, Eremei 
Grigore şi Malarciuc Gheorghe, au abandonat cur-
sa prezidenţială. La scrutin au participat 83,96 % de 
alegători, dintre care 98,18 % s-au pronunţat „pen-
tru” şi 1,78 % „împotrivă”.

Conform Legii nr. 404 din 11 decembrie 1990 
cu privire la statutul deputaţilor poporului în RSS 
Moldova împuternicirile deputaţilor începeau din 
momentul validării lor de către Sovietul respectiv şi 
expira în ziua alegerilor deputaţilor de o nouă le-
gislatură. Deputatul poporului din RSS Moldova, 
care era membru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al.RSS.Moldova.sau.al.prezidiului.Sovietului. local.
de deputaţi ai poporului, îşi păstra împuternicirile 
de deputat al poporului şi de membru al Prezidiului 
pînă la prima sesiune de constituire a componenţei 
Sovietului respectiv de o nouă legislatură. 

Deputatul poporului din RSS Moldova, ales în 
componenţa unei comisii permanente sau numit în 
altă funcţie în Sovietul Suprem al RSS Moldova, era 
degrevat de obligaţiile de serviciu pentru termenul 
fixat în decizia comisiei permanente respective şi a 
Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldova.

Realizarea.procesului.de.democratizare. i-a.re-
venit Sovietului Suprem din legislatura a douăspre-
zecea (care de la 26 aprilie 1990 a început să se 
numească Parlament), ales în baza Legii amintite 
mai sus. Pentru alegerile de deputaţi au fost for-
mate 380 de circumscripţii electorale cu un număr 
aproximativ egal de alegători. Din partea fiecărei 
circumscripţii electorale se alegea un deputat, fiind 
considerat.ales.candidatul.care.a.întrunit.la.alegeri.
mai mult de jumătate din voturile alegătorilor – par-
ticipanţi la votare. Alegerile se considerau valabile 
dacă la ele au participat mai mult de jumătate din 
alegătorii înscrişi în liste, precum şi în cazul cînd în 
circumscripţie, în urma retragerii candidatului, a ră-
mas un singur candidat. Dacă într-o circumscripţie 
electorală candidau mai mult de doi pretendenţi şi 
nici.unul.dintre.ei.nu.era.ales,.se.organiza.votarea.
repetată la care participau doi candidaţi care au în-
trunit numărul cel mai mare de voturi. Se considera 
ales candidatul pentru care la votarea repetată a 
fost exprimat cel mai mare număr de voturi ale ale-
gătorilor care au participat la votare. 

La 25 august 1989 a fost adoptat Decretul Pre-
zidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti „Cu 
privire la modul provizoriu de înregistrare a asociaţi-
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ilor obşteşti ale cetăţenilor în RSS Moldovenească”. 
Acest document a avut o mare importanţă politică. 
Pentru prima dată după 50 de ani statul recunoştea 
dreptul la crearea şi existenţa unor formaţiuni soci-
al-politice de alternativă în RSSM. Conform acestui 
decret, prin hotărîrea Guvernului republican, la 26 
octombrie 1989 au fost înregistrate primele pa-
tru formaţiuni: Frontul Popular din Moldova, Miş-
carea Internaţională „Unitate-Edinstvo”, Mişcarea 
Populară „Gagauz-Halkî” şi Asociaţia Social-Cultu-
rală Bulgară „Vozrojdenie”. Pe parcursul următorilor 
doi ani au fost înregistrate 144 de asociaţii obşteşti 
ale cetăţenilor, dintre care 17 erau social-politice. 
Iniţial, aceste formaţiuni, deşi li se acordase dreptul 
de a participa la viaţa social-politică şi a promova 
candidaţi în Parlament, li se refuza înregistrarea 
în calitate de „partide politice”, astfel că ele nu se 
deosebeau de organizaţiile neguvernamentale. La 
început, aceste formaţiuni se numeau „organizaţii 
neformale”, „formaţiuni obşteşti”, „uniuni”, „societăţi 
obşteşti” etc.

La 10 mai 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu 
privire la introducerea unor modificări în Constituţia 
(Legea fundamentală) RSS Moldoveneşti şi astfel 
o serie de articole apăreau în redacţie nouă, după 
cum urmează:

„Art. 6. Partidele politice, alte organizaţii ob-
şteşti şi mişcări de masă participă la elaborarea 
politicii republicii, la conducerea treburilor de stat şi 
obşteşti prin reprezentanţii lor, aleşi în Sovietele de 
deputaţi ai poporului, precum şi sub alte forme;

Art. 7. Partidele politice, celelalte organizaţii ob-
şteşti şi mişcări de masă activează în cadrul Con-
stituţiei RSS Moldoveneşti, Constituţiei URSS şi a 
legilor în vigoare. Nu este admisă activitatea unor 
partide, organizaţii şi mişcări care au 
drept scop schimbarea prin violenţă a 
orînduirii constituţionale sovietice şi a 
integrităţii statului moldovenesc, sub-
minarea securităţii lui, aţîţarea vrajbei 
sociale, naţionale şi religioase;

Art. 49. Cetăţenii RSS Moldove-
neşti au dreptul să se asocieze în 
partide politice şi organizaţii obşteşti, 
să participe la mişcările de masă. Or-
ganizaţiilor obşteşti le sînt garantate 
condiţii pentru realizarea sarcinilor 
statutare”..

Modificările efectuate au contribuit 
la.transformarea.sistemului.de.partide.
de.la.un.singur.partid.la.pluripartidism.
Ulterior, aceste prevederi au fost ex-
puse în Legea privind partidele şi alte 

organizaţii social-politice nr. 718-XII din 17 septem-
brie 1990, care definea locul şi rolul partidelor în 
sistemul politic, reglementa modalităţile de formare, 
funcţionare şi finanţare a lor.

La 23 iunie 1990 Parlamentul a adoptat De-
claraţia cu privire la suveranitatea RSS Moldova 
în care se menţiona că suveranitatea constituie 
„condiţia firească şi necesară a existenţei statalităţii 
Moldovei”,.că izvorul şi purtătorul puterii este popo-
rul. Aceasta a deschis perspectiva unei dezvoltări 
libere şi independente a poporului moldovenesc. 
Un alt eveniment important şi-a găsit reflectare în 
Declaraţia de independenţă a Republicii Mol-
dova. La 27 august 1991, cu votul unanim al celor 
277 de deputaţi prezenţi, dintre care 52 din cei 130 
nemoldoveni, inclusiv 6 din cei 12 găgăuzi, a fost 
adoptată Declaraţia de independenţă a Republicii 
Moldova. După aceasta, întreaga atenţie a deputa-
ţilor a fost direcţionată asupra elaborării şi adoptării 
noii Constituţii a Republicii Moldova spre constitui-
rea.statului.de.drept..

Parlamentul ales pentru cinci ani s-a autodizol-
vat înainte de termen activînd mai puţin de patru ani 
(1990-1994). Alegerile anticipate în Parlament au 
fost anunţate pentru data de 27 februarie 1994. În 
prealabil,. legislativul.a.adoptat Legea nr. 1609 din 
14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului,.
prin care a fost definit mecanismul pentru desfăşu-
rarea.alegerilor.în.baza.pluripartidismului.

Legea prevedea: alegătorul are dreptul la un 
singur vot şi să voteze numai într-o  singură circum-
scripţie electorală (art. 5); alegerea Parlamentului 
se efectua în circumscripţii electorale cu mai multe 
mandate pe bază de scrutin de liste din partea par-
tidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor elec-

Dreptul la vot este garantat de Constituţie
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torale în care s-au asociat acestea şi de candida-
turi independente potrivit principiului reprezentării 
proporţionale; circumscripţiile electorale corespun-
deau unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea, dar, pînă la implementarea unei noi organi-
zări administrativ-teritoriale, se prevedea înfiinţarea 
unei singure circumscripţii; mandatele erau atribu-
ite partidelor, organizaţiilor social-politice, blocuri-
lor electorale şi candidaţilor independenţi care în 
urma alegerilor au întrunit cel puţin patru la sută din 
voturile valabil exprimate pe întreaga ţară, norma 
de reprezentare pentru alegerea Parlamentului fi-
ind de un deputat la 28 000 de alegători (art. 6). În 
conformitate cu art.6(3) din Legea privind alegerea 
Parlamentului, Comisia Electorală Centrală, prin 
hotărîrea nr. 29 din 16 noiembrie 1993, a stabilit nu-
mărul mandatelor pentru alegerea Parlamentului – 
104 mandate (în prezent – 101 mandate). Conform 
art. 2 din Lege, aveau dreptul de a fi aleşi cetăţenii 
Republicii.Moldova.care.au.împlinit.vîrsta.de.2�.de.
ani (în prezent, conform art. 75 din Codul electoral 
- 18 ani). Parlamentul se alegea pe un termen de 4 
ani (primul Parlament – 5 ani) şi activa permanent. 
Funcţia de deputat în Parlament era incompatibilă 
cu orice altă funcţie publică sau privată (conform 
Legii nr.404 din 11 decembrie 1990, cu privire la 
statutul deputaţilor poporului în RSS Moldova, de-
putatul îşi exercita împuternicirile, fără a-şi înceta 
activitatea de producţie sau de serviciu).

Legea sus-menţionată a fost aplicată conform 
Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1613 
din.�9.octombrie.�993.privind.modul.de.punere.în.
aplicare a Legii privind alegerea Parlamentului. 

Pentru alegerea Parlamentului s-a înfiinţat Co-
misia Electorală Centrală, care a îndeplinit şi 
atribuţiile comisiilor electorale de circumscripţii (în 
prezent - consilii) şi a constituit comisii (în prezent 
birouri) electorale ale secţiilor de votare (art. 9 
din Legea privind alegerea Parlamentului). Astfel, 
conform hotărîrii CEC nr. 152 din 25 ianuarie 1994, 
s-au constituit 1910 comisii electorale ale secţiilor 
de votare şi au fost confirmaţi 22 969 membri ai 
acestor.comisii.

Comisia Electorală Centrală a fost constituită 
din 7 judecători ai Judecătoriei Supreme şi din 17 
reprezentanţi din partea partidelor, organizaţiilor 
social-politice şi blocurilor electorale, care au par-
ticipat.la.alegeri.

Preşedintele Comisiei era ales prin vot secret 
dintre judecătorii desemnaţi de către Judecătoria 
Supremă. CEC alegea, în termen de 3 zile de la 
constituire, dintre membrii săi vicepreşedintele şi 
secretarul.conform.procedurii.stabilite..

Atribuţiile CEC expirau după validarea deputa-
ţilor şi constituirea Parlamentului, iar ale comisiilor 
electorale – după declararea de către Curtea Con-
stituţională a legalităţii alegerilor din circumscripţiile 
electorale respective (art. 20).

Pentru alegerea deputaţilor în Parlament s-a 
înfiinţat o singură circumscripţie electorală care a 
cuprins.întreg.teritoriul.Republicii.Moldova..

În calitate de candidat independent puteau fi 
propuşi cetăţeni susţinuţi de cel puţin o mie de ale-
gători (în prezent, candidatul independent pentru a 
fi înregistrat, trebuie să prezinte liste de subscripţie 
care conţin semnăturile a cel puţin 2000 de sus-
ţinători cu drept de vot (art. 78 alin. (2) din Codul 
electoral) din circumscripţia electorală respectivă 
(art. 22 alin. (6) din Legea sus-menţionată). Votarea 
începea la ora 07.00 şi se încheia la ora 20.00 (în 
prezent, votarea are loc între orele 07.00 şi 21.00).

CEC, prin hotărîrea nr. 253 din 18 februarie 
1994, facilita şi asigura dreptul la vot al categoriilor 
de cetăţeni fără viză de reşedinţă, situaţie neprevă-
zută în Legea privind alegerea Parlamentului. Ast-
fel, cetăţenii fără viză de reşedinţă erau incluşi în 
listele suplimentare şi puteau vota la orice secţie 
de votare, aplicîndu-li-se în paşaport, la pagina 27, 
ştampila „Votat 1994”.

Situaţii incerte s-au creat şi la alegerea Parla-
mentului.Republicii.Moldova.din.27.februarie.�994.
în cazul cetăţenilor din stînga Nistrului, care erau 
intimidaţi, ca şi în prezent, să-şi exercite dreptul 
liber de a alege şi a fi ales. Această problemă a 
fost soluţionată prin repartizarea cetăţenilor la alte 
secţii de votare (hotărîrea CEC nr. 255 din 18 fe-
bruarie 1994), în acest scop fiind elaborată şi in-
strucţiunea cu privire la modalitatea de participare 
la votare pentru alegerea Parlamentului Republicii 
Moldova din 27 februarie 1994 a cetăţenilor din 
raioanele din stînga Nistrului şi or. Bender. Decla-
raţia Comisiei Electorale Centrale nr. 267 din 22 
februarie 1994 privind starea de lucruri din Găgău-
zia, similară cu cea din stînga Nistrului, se referea 
la cetăţenii din localităţile preponderent populate 
de găgăuzi, unde nu fuseseră constituite secţii de 
votare, aceştia prezentîndu-se la secţiile de votare 
din alte localităţi.

În baza hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 
privind excluderea din atribuirea mandatelor a celor 
care nu au întrunit cel puţin patru la sută din voturile 
valabil exprimate pe întreaga ţară, se iniţiază atri-
buirea mandatelor de deputat reprezentanţilor par-
tidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor elec-
torale şi candidaţilor independenţi care au acest 
drept (art.57).
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Prin urmare, Legea nr. 1609 din 14 octombrie 
1993 privind alegerea Parlamentului urmărea scopul 
organizării unor alegeri libere, desfăşurate într-o sin-
gură circumscripţie electorală care cuprindea întreg 
teritoriul Republicii Moldova, conform sistemului 
proporţional pe lista de partid, în condiţiile unui plu-
ralism. real. În competiţia electorală au fost antre-
nate 9 partide şi organizaţii social-politice, 4 blocuri 
electorale şi 20 candidaţi independenţi. La scrutinul 
din 27 februarie 1994 s-au prezentat 79,31 % din 
alegători, înregistrîndu-se următoarele rezultate: 
1. Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM) a 
obţinut 43,18 % din voturile valabil exprimate şi i s-
au atribuit 56 mandate; 2. Blocul electoral “Partidul 
Socialist şi Mişcarea “Unitate-Edinstvo” a obţinut 
22,00 % din voturile valabil exprimate şi i s-au atri-
buit 28 mandate; 3. Blocul electoral “Blocul Ţăra-
nilor şi Intelectualilor” a obţinut 9,21 % din voturile 
valabil exprimate şi i s-au atribuit 11 mandate; 4. 
Blocul electoral “Alianţa Frontului Popular Creştin 
Democrat” a obţinut 7,53 % din voturile valabil ex-
primate şi i s-au atribuit 9 mandate. Ceilalţi concu-
renţi electorali nu au depăşit pragul de 4 % şi au 
rămas în afara Parlamentului.

La 29 iulie 1994 a fost adoptată Constituţia, Le-
gea supremă a societăţii şi a statului, prin care s-au 
operat modificări ale formei de guvernămînt şi s-au 
legiferat metodele democratice de procedură. Con-
form art. 78 din Constituţie, preşedintele era ales 
de Parlament prin vot secret. La funcţia de preşe-
dinte puteau candida cetăţenii Republicii Moldova 
care aveau 40 de ani împliniţi, au locuit sau locuiau 
permanent.pe.teritoriul.Republicii.Moldova.nu.mai.
puţin de 10 ani şi posedau limba de stat. Preşe-
dinte era ales candidatul care obţinea votul a trei 
cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă nici un 
candidat nu întrunea numărul necesar de voturi, se 
organiza.al.doilea.tur.de.scrutin.între.primii.doi.can-
didaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de 
voturi obţinute în primul tur. Dacă şi în turul al doilea 
nici un candidat nu întrunea numărul necesar de 
voturi, se organizau alegeri repetate. Parlamentul 
era.ales.prin.vot.universal,.egal,.direct,.secret.si.li-
ber exprimat. Modul de organizare şi de desfăşura-
re a alegerilor era stabilit prin legea organică (art. 
61 din Constituţie). Organul reprezentativ suprem 
al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate 
legislativă a statului este Parlamentul, compus din 
101 deputaţi (art. 60 din Constituţie). Parlamentul 
este ales pentru un mandat de 4 ani (art. 63 din 
Constituţie). 

Printr-un pachet de legi, inclusiv Legea nr. 308 
din.7.decembrie.�994.cu.privire. la.alegerile. loca-
le, se preconiza desfăşurarea la 16 aprilie 1995, a 

primelor alegeri locale de după proclamarea inde-
pendenţei, care aveau menirea de a implementa 
pluralismul.politic şi la nivel local, prin exprimarea 
votului în baza listelor de partid în circumscripţii 
electorale.cu.mai.multe.mandate..

În cursa electorală s-au înscris şase partide şi 
organizaţii social-politice, două blocuri electorale, 
inclusiv Alianţa Forţelor Democratice compusă din 
10 formaţiuni, precum şi mulţi candidaţi indepen-
denţi. În calitate de candidat independent pentru 
alegerea consilierilor putea fi propus cetăţeanul 
care este susţinut de 2 la sută din alegători din cir-
cumscripţie, împărţit la numărul de mandate, însă 
nu mai puţin de 50 persoane. Pentru alegerea în 
funcţia de primar candidatul independent trebuia 
să fie susţinut de 4 la sută din numărul alegătorilor 
din circumscripţie, împărţit la numărul de mandate 
pentru consiliul respectiv, însă nu mai puţin de 150 
persoane.

Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
se constituise Comisia Electorală Centrală com-
pusă din 7 judecători ai Judecătoriei Supreme şi 4 
reprezentanţi ai Procuraturii Republicii Moldova. Pe 
parcursul organizării alegerilor, CEC a elaborat un 

La secţia de votare
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şir de instrucţiuni şi regulamente care au avut un 
impact benefic asupra desfăşurării lor. 

Campania electorală a fost reflectată masiv de 
către mass-media centrală şi locală. Către acea 
perioadă crescuse simţitor interesul organismelor 
internaţionale faţă de alegerile din Republica Mol-
dova. CEC a acreditat 39 de observatori străini care 
au.monitorizat.alegerile.locale.respective..A.fost.ela-
borat şi Regulamentul privind statutul observatorilor 
străini, reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor 
particulare acreditaţi de către Ministerul Afacerilor 
Externe.

Alegerile s-au desfăşurat în 851 de sate din 37 
raioane şi 51 de oraşe şi municipii. În afara lui au 
rămas 74 sate, 9 oraşe şi 2 municipii din teritoriul 
controlat de separatiştii transnistreni care, ca şi în 
prezent, nutreau ambiţia de a crea un stat inde-
pendent propriu. La alegeri au participat 79,3 % 
din cetăţenii cu drept de vot. În circumscripţiile în 
care candidaţii la funcţia de primar nu au acumulat 
din primul tur 50 %+1 voturi a avut loc turul doi, iar 
în circumscripţiile electorale în care alegerile au 
fost declarate nule s-a desfăşurat votarea repeta-
tă, alegeri noi au fost organizate în circumscripţi-
ile în care au candidat pentru funcţia de primar al 
satului doi candidaţi, dar nici unul nu a primit mai 
mult de jumătate din voturile valabil exprimate. 
Cele 1223 de mandate în consiliile raionale au fost 
adjudecate de către Partidul Democrat Agrar din 
Moldova (643 mandate), urmat de Blocul electo-
ral “Alianţa forţelor democratice” (252 mandate) şi 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (200 
mandate) etc. 

În baza totalizării pe republică a proceselor-
verbale pentru alegerea consiliilor orăşeneşti şi 
săteşti, s-a constatat că cele mai multe mandate 
au fost obţinute şi repartizate Partidului Democrat 
Agrar din Moldova (6501 mandate), Blocului electo-
ral „Alianţa forţelor democratice” (2333 mandate) şi 
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (848 
mandate). 

De asemenea, în urma examinării şi totalizării 
rezultatelor alegerilor primarilor, Blocul electoral 
„Alianţa forţelor democratice” a obţinut 83 de man-
date, Partidul Democrat Agrar din Moldova a obţinut 
513 mandate, Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova.–.43.de.mandate..

La 16 mai 1996 a fost adoptată Legea privind 
alegerea pentru funcţia de preşedinte al Republicii 
Moldova care s-a desfăşurat la 17 noiembrie şi 1 
decembrie 1996. Această lege presupunea, între 
altele, tradiţia americană de fixare a zilei scrutinului, 
şi anume că alegerile pentru funcţia de preşedinte 

să aibă loc „în a treia duminică a lunii noiembrie 
a anului precedent anului în care expiră mandatul 
preşedintelui Republicii Moldova în funcţie”, iar în 
prima duminică a lunii decembrie să se desfăşoare 
al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi, în 
cazul cînd nici unul nu a întrunit cel puţin jumă-
tate din voturile exprimate ale alegătorilor. În ca-
zul..celui. de. al. doilea. tur. de. scrutin,. era. declarat.
ales  candidatul  care a obţinut cel mai mare număr 
de voturi, cu condiţia  că numărul  acestora e mai 
mare decît numărul de voturi exprimate împotriva 
candidatului..

În vederea  organizării şi desfăşurării alegerilor 
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova 
şi conform Hotărîrii Parlamentului nr. 924-XII din 12 
iulie 1996 privind confirmarea componenţei nomi-
nale a Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile 
Preşedintelui Republicii Moldova a fost confirmată 
componenţa nominală a CEC. De asemenea au 
fost.constituite.45.de.comisii.electorale.de.circum-
scripţie (municipale, ale unităţilor teritoriale  autono-
me cu statut special şi raionale) şi 2450 de comisii 
electorale  ale secţiilor de votare. 

Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale expi-
rau odată cu depunerea jurămîntului de către can-
didatul ales în funcţia de Preşedinte al Republicii 
Moldova. În caz  de  necesitate, termenul atribuţii-
lor Comisiei Electorale Centrale putea fi prelungit 
prin hotărîre a Parlamentului. 

Conform articolului 9,  Comisia Electorală  Cen-
trală  se constituia de către  Parlament cel  tîrziu cu 
90 de zile înainte de ziua alegerilor în  următoarea 
componenţă:

• 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie;

• 3 procurori ai Procuraturii Generale;

• 3 reprezentanţi ai Consiliului Superior al Ma-
gistraturii;

•. cîte.un.reprezentant..cu..drept..de.vot.consul-
tativ  din  partea fiecărui  candidat  la  func-
ţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova, în-
registrat în modul stabilit de legea în cauză.

Comisia  Electorală  Centrală era asistată de 
un  aparat,  al cărui personal numeric se confirma 
de Guvern (art. 11). 

Dreptul de  a  propune  candidaţi la funcţia 
de  Preşedinte  al Republicii Moldova îl aveau:

1) partidele  şi  alte organizaţii social-politice înre-
gistrate  în modul  stabilit de lege pînă la fixarea 
alegerilor şi care  trebuiau  să prezinte  sem-
năturile  a cel puţin 20 de mii de alegători din 
cel  puţin 1/3 din raioane şi municipii. Colecta-
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rea  de  semnături  pentru susţinerea  candida-
ţilor  la funcţia  de Preşedinte al Republicii Mol-
dova propuşi de partide şi  alte organizaţii so-
cial-politice şi blocuri electorale se efectuează 
de către membrii acestora, în conformitate cu 
stipulările legii;

2) blocurile electorale formate în baza deciziilor  par-
tidelor   şi   altor    organizaţii social-politice, în-
registrate în Comisia Electorală Centrală în de-
cursul. a..�5..zile..de..la..data. constituirii..ei,..ca-
re  trebuia  să  prezinte semnăturile  a  cel puţin 
20 de mii de alegători din cel puţin  1/3  din ra-
ioane şi municipii;

3) cetăţenii  Republicii Moldova care au colectat 
semnăturile a cel puţin 20 de mii de alegători 
din cel puţin 1/3 din raioane şi municipii. În cazul 
în care iniţiativa de a propune candidat la func-
ţia de Preşedinte  al Republicii Moldova vine de 
la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă 
în componenţa  a  cel puţin 25 de persoane cu 
drept.de.vot.

Pentru prima dată CEC a emis hotărîrea privind 
desemnarea Comisiei medicale pentru examinarea 
stării sănătăţii candidaţilor la funcţia 
de preşedinte al Republicii Moldova 
(hotărîrea CEC nr. 14 din 14 august 
1996).

În cursa electorală au fost înscrişi 
9 candidaţi, inclusiv trei femei şi cinci 
candidaţi independenţi propuşi de 
grupuri de iniţiativă.

Turul întîi de scrutin a stabilit urmă-
toarele rezultate: M. Snegur – 38,75 
%, P. Lucinschi – 27,67 %, V. Voronin 
– 10,27, A Sangheli – 9,4 %, V. Ma-
tei – 8,90 % etc. în cel de al doilea 
tur.de.scrutin.au.participat.primii.doi.
candidaţi, din care învingător a ieşit Petru Lucinschi 
cu 54,07% de voturi faţă de 45,93% acumulate de 
Mircea.Snegur.

La 21 noiembrie 1997 a fost adoptat Codul elec-
toral, prin care au fost unificate procedurile electo-
rale. În baza Codului electoral a fost constituită Co-
misia Electorală Centrală ca organ de stat cu statut 
permanent.pentru.realizarea.politicii.electorale,.or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor. Instituirea Co-
misiei a fost dictată de necesitatea unei structuri de 
stat competente şi specializate.

Din momentul adoptării, Codul electoral a supor-
tat mai multe modificări în scopul racordării acestuia 
la standardele internaţionale din domeniul electoral, 
precum şi perfecţionării procedurilor electorale. 

Calitatea şi eficienţa activităţilor de organizare şi 
gestionare.a.procesului.electoral.a.crescut.în.urma.
constituirii Comisiei Electorale Centrale permanen-
te – ca organ de stat electoral ierarhic superior. Ini-
ţial, Comisia era constituită din 9 membri cu vot de 
drept.deliberativ.pe.un.mandat.de.6.ani,.ulterior.ter-
menul a fost redus pînă la 5 ani (prin Legea nr.176-
XVI din 22 iulie 2005). 

După constituire, Comisa Electorală Centrală 
permanentă a elaborat şi a adoptat, regulamente, 
instrucţiuni, printre care Regulamentul CEC din 26 
decembrie 1997, precum şi modele de documen-
te electorale în vederea bunei organizări şi desfă-
şurări a alegerilor. Primul preşedinte al CEC a fost 
Dumitru Nidelcu, care a ocupat această funcţie timp 
de.6.ani..

La 22 martie 1998, au avut loc alegerile par-
lamentare organizate într-o singură circumscripţie 
electorală naţională, în care au fost aleşi 101 de-
putaţi. Pragul minim de reprezentare era de 4% 
din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară 
pentru fiecare concurent electoral, inclusiv pentru 
candidaţii independenţi.

La 23 mai 1999 s-au efectuat ale-
geri locale generale. Circumscripţiile 
electorale. au. fost. constituite. în. con-
formitate. cu. noua. organizare. admi-
nistrativ-teritorială care prevedea for-
marea judeţelor. 

Anul 2001 a început cu pregătirea 
pentru. organizarea. alegerilor. antici-
pate ale Parlamentului. Preşedintele 
Republicii.prin.decretul.nr..�843-II.din.
31 decembrie 2000 a dizolvat Parla-
mentul şi a stabilit data de 25 februa-
rie 2001 pentru desfăşurarea alege-
rilor parlamentare. Cauza dizolvării 

Parlamentului a constat în incapacitatea Parlamen-
tului de a alege Preşedintele Republicii Moldova, 
în conformitate cu procedura constituţională şi în 
termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

În scopul asigurării condiţiilor pentru alegătorii 
localităţilor din stînga Nistrului de a-şi realiza dreptul 
constituţional de a alege şi a fi ales a fost constituită 
pentru prima dată circumscripţia electorală pentru 
aceste localităţi cu opt secţii de votare, organizate 
în partea dreaptă a Nistrului.

În.2003.au.urmat.alegerile.locale.generale.care.
au fost organizate cu puţin timp după introducerea 
noii. reforme. teritorial-administrative. în. februarie.
2003 în urma căreia cele 10 judeţe au fost înlocuite 
cu 32 de raioane. Un alt element relevant în alegeri-
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le. locale.generale.
din 2003 vizează 
partidele. politice,.
care,. potrivit. mo-
dificărilor efectu-
ate. la. �3. decem-
brie 2002 de către 
Parlament, pen-
tru. a. participa. la.
scrutin, urmau să 
prezinte. Ministe-
rului Justiţiei lista 
membrilor. cu. in-
formaţii personale 
detaliate şi sem-
nătura a cel puţin 
5000 dintre aceş-
tia.care.domiciliau.
în cel puţin jumătate din cele 32 de raioane, dar nu 
mai puţin de 600 în fiecare raion. 

Partidele politice, ONG-urile şi experţii interna-
ţionali au criticat dur noile prevederi din cauză că 
acestea încălcau confidenţialitatea informaţiei per-
sonale şi limitau dreptul la asociere.

La data de 16 iulie 2004 prin Legea nr. 267-XV 
a fost ratificată Convenţia privind standardele ale-
gerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor elec-
torale în statele membre ale Comunităţii Statelor 
Independente, semnată la Chişinău la 7 octombrie 
2002.–.un.eveniment.foarte.important.pentru.Repu-
blica Moldova, în general, şi dezvoltarea domeniu-
lui.electoral,.în.particular..

În decembrie 2004 prin hotărîrea Parlamentului 
a fost stabilită data de 6 martie 2005 pentru alege-
rea Parlamentului. Alegerile din 6 martie 2005 au 
constituit a patra alegere competitivă în Parlamentul 

Moldovei şi s-au 
desfăşurat, în linii 
generale,. în. con-
formitate. cu. stan-
dardele internaţi-
onale. Preşedinte 
al Comisiei Elec-
torale Centrale era 
Petru Railean.

Prin hotărîrea 
P a r l a m e n t u l u i 
nr.290-XVI din 11 
noiembrie. 2005,.
Comisia Electora-
lă Centrală a fost 
constituită după o 
formulă nouă. La 
moment, Comisia 

este formată din 9 membri cu drept de vot delibera-
tiv, dintre care: un membru este desemnat de către 
Preşedintele Republicii Moldova, un membru – de 
către Guvern şi 7 membri – de către Parlament, in-
clusiv 5 de către partidele de opoziţie, proporţional 
numărului de mandate deţinute de acestea. În noua 
componenţă, CEC şi-a început activitatea cu orga-
nizarea.alegerilor.primarului.general.al.municipiului.
Chişinău, preconizate pentru 27 noiembrie. 2005..
Din cauza prezenţei reduse la urnele de vot, prima-
rul general al capitalei nu a putut fi ales, de patru ori 
consecutiv..

Activitatea CEC, în anul 2006 a fost axată pe 
elaborarea.actelor.normative,.studierea.practicii.în.
domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor, coo-
perarea şi relaţiile externe, educaţia civică a alegă-
torilor şi instruirea funcţionarilor electorali. 

În. scopul. revizuirii. cadrului. normativ. electoral.
în vigoare, CEC în comun cu Asociaţia pentru De-
mocraţie Participativă „ADEPT” a organizat mese 
rotunde cu tema „Perfecţionarea legislaţiei electo-
rale”.la.care.au.luat.parte.lideri.ai.partidelor,.organi-
zaţiilor social-politice, reprezentanţi ai organizaţiilor 
non-guvernamentale. În mai 2006, Comisia a orga-
nizat Conferinţa internaţională cu tema „Sisteme şi 
proceduri electorale. Practica internaţională”. Ca 
urmare, CEC a înaintat propuneri de îmbunătăţire 
a Codului electoral. 

O atenţie deosebită CEC acordă educaţiei civice 
a populaţiei. În 2006 a fost lansată acţiunea anua-
lă „Ziua tînărului alegător”. Aceasta are un caracter 
non-politic şi se desfăşoară în şcoli şi licee. 

În vederea implementării tehnologiilor informaţi-
onale în activitatea sa, Comisia Electorală Centrală 
a elaborat şi a aprobat în octombrie 2006 proiectul 

Şedinţa Comisiei Electorale Centrale 2003-2005

Pregătirea biroului electoral al secţiei de votare 
pentru începerea procedurii de votare
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Concepţiei sistemului informaţional de stat „Ale-
geri”, prezentîndu-l ulterior Parlamentului. Totodată, 
în conformitate cu Planul de acţiuni pentru realiza-
rea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii in-
formaţionale „Moldova electronică”, Comisia Elec-
torală Centrală a iniţiat implementarea unui proiect 
pre-pilot al Registrului de stat al alegătorilor în pa-
tru secţii de votare ale municipiului Chişinău pentru 
alegerile locale generale din 3 iunie 2007 (din mo-
tive tehnice proiectul a fost implementat doar în trei 
secţii de votare). Rezultatele participării la alegeri a 
alegătorilor obţinute în baza proiectului sînt identice 
cu rezultatele din procesele-verbale ale secţiilor de 
votare.

La 23 martie 2007, prin Hotărîrea nr.77-XVI, 
Parlamentul a fixat alegerile locale generale pen-
tru data de 3 iunie 2007. Au desemnat candidaţi 
pentru alegeri 21 partide, organizaţii social-politice 
şi un bloc electoral, şi-au înaintat propria candida-
tură 1375 candidaţi independenţi. În primul tur au 
fost aleşi 417 primari (nivelul întîi) şi primarul mu-
nicipiului Bălţi. Dat fiind faptul că la alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007 în 472 de circumscripţii 
electorale nici un candidat pentru funcţia de primar 
nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de 
voturi valabil exprimate, CEC a fixat pentru data de 
�7. iunie.2007.turul.doi.de.scrutin.pentru.alegerea.
primarilor în unele circumscripţii electorale.

Urmare a ultimelor alegeri şi în vederea asi-
gurării unei aplicări uniforme a Codului electoral, 
Comisia Electorală Centrală a adoptat un şir de 
amendamente la Codul electoral pe care le-a îna-
intat Parlamentului spre examinare. Printre acestea 
sunt: concretizarea, prin enumerare exhaustivă, a 
persoanelor care sunt obligate să-şi suspende ac-
tivitatea în funcţia pe care o deţin; precizarea pro-
cedurii de înregistrare şi de anulare a înregistrării a 
unui candidat; stabilirea ordinii de înscriere a candi-
daţilor în buletinele de vot prin tragere la sorţi după 
expirarea perioadei de înregistrare a concurenţilor 
electorali. Totodată, CEC a solicitat că în perioada 
electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale să 
nu poată fi supuşi urmăririlor judiciare.
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Interviu
 

„Succesele primei Comisii Electorale Centrale permanente se datorează în mare măsură 
conducerii chibzuite a acestei instituţii. Timp de şase ani în fruntea Comisiei s-a aflat 

dl Dumitru Nidelcu – o personalitate bine plămădită, un profesionist de forţă 
cu o experienţă şi o practică bogată.”

Interviu.cu.dl Nicolae TELEVCO,.

pensionar, ex-vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale

1. Domnule Televco, ce a însemnat pentru Dvs. funcţia de vicepreşedinte al primei Comisii Elec-
torale Centrale permanente din Republica Moldova?

La 21 noiembrie 1997, cu 67 de voturi pentru şi 5 împotrivă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul 
electoral. Pînă la adoptarea Codului nominalizat, procesul electoral în Republica Moldova se desfăşura conform 
Legii pentru alegerea Parlamentului, Legii cu privire la alegerile locale, Legii privind alegerile pentru funcţia de 
preşedinte al Republicii Moldova, Legii privind revocarea primarului satului/ comunei, oraşului/ municipiului. 
Toate aceste legi se deosebeau sub aspect calitativ una de alta. Procesul electoral diferă de la caz la caz şi din 
această cauză nu întotdeauna experienţa procedurii electorale în cadrul unei campanii putea fi folosită şi în ca-
drul altei campanii electorale. Diferit era şi modul de constituire a organelor electorale, precum şi atribuţiile lor. 

Răspunzînd mai multor solicitări oficiale, cu aportul fundaţiei „IFES-Moldova” a fost elaborat un proiect de 
Cod electoral pentru Moldova, care a înglobat întreaga legislaţie privitoare la alegeri. 

O altă condiţie extrem de importantă, pe care Moldova trebuia să o îndeplinească pentru a-şi ajusta le-
gislaţia electorală la standardele internaţionale, era constituirea unei Comisii Electorale Centrale cu activitate 
permanentă care, în răstimpul dintre alegeri, să se ocupe de îmbunătăţirea mecanismelor electorale, perfec-
ţionarea continuă a administrării alegerilor în Moldova.

La 16 decembrie 1997, Parlamentul a confirmat componenţa nominală a Comisiei Electorale Centrale 
în număr de 9 membri desemnaţi cîte 3 de către Parlament, Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
Printre cei confirmaţi de Parlament am fost şi eu, care în acea perioadă deţineam funcţia de ajutor superior 
al Procurorului General. Împreună cu domnii Mihai Plămădeală (judecător la Curtea Supremă de Justiţie) şi 
Constantin Gurschi (judecător la Curtea de Apel) am fost desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii. 

Membrii Comisiei Electorale Centrale, chiar în aceeaşi zi, au ales dintre ei preşedintele, vicepreşedintele 
şi secretarul Comisiei, care activează permanent. Preşedinte a fost ales Dumitru Nidelcu, ministru al mun-
cii, protecţiei sociale şi familiei, secretar – deputatul Anatolie Puica, iar eu – vicepreşedinte al Comisiei. Pe 
atunci, mandatul membrilor CEC era, conform Codului electoral, de 6 ani. 

Pentru mine, activitatea în Comisie nu a fost ceva neobişnuit, deoarece încă din 1995 am fost membru al 
Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile locale, iar în 1996 – am lucrat ca membru al CEC pentru alege-
rea Preşedintelui Republicii Moldova. Activitatea în Comisia constituită ad-hoc diferă însă de cea din Comisia 
cu statut permanent. Vreau să menţionez că studii juridice aveam doar eu, motiv pentru care a trebuit să 
iau asupra mea un volum esenţial de lucru, astfel încît să asigur legitimitatea şi argumentarea din punct de 
vedere juridic a hotărîrilor CEC. În acest demers, am fost ajutat şi de către membrii CEC, Mihai Plămădeală, 
Mihai Buşuleac, Constantin Gurschi, jurişti cu o experienţă bogată. 
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La început de cale a fost greu şi din motivul neasigurării tehnico-materiale a alegerilor. Aparatul CEC era con-
stituit numai din 2 persoane - dna Axenia Artemii şi dl Vasile Grosu – care îndeplineau un volum enorm de lucru. 

2. Cum apreciaţi acum, activitatea primei CEC permanente. Care au fost cele mai mari reuşite ale 
Comisiei? 

 După cum am mai spus, hotărîrea de a constitui o Comisie Electorală Centrală cu statut permanent a 
fost una justă. Pe parcursul a 6 ani de activitate, administrînd patru campanii electorale, prima Comisie per-
manentă a acumulat o anumită experienţă. S-a perfecţionat legislaţia electorală. Funcţionarii electorali au 
fost instruiţi la diferite seminare. Trebuie de menţionat că, acolo unde participă personalul electoral stabil, 
alegerile se desfăşoară mai organizat, cu mai puţine dificultăţi. Pe parcursul acestor şase ani a fost studiată 
experienţa altor state. Participarea nemijlocită a membrilor CEC la forumurile internaţionale pe teme electo-
rale şi ca observatori la alegerile din România, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, SUA a dat posibilitatea să 
fie acumulată şi implementată experienţa respectivă. Schimbul de experienţă cu organele electorale din alte 
ţări ne-a servit drept un catalizator la perfecţionarea Codului electoral, care pe parcursul a şase ani a fost 
modificat şi completat de 15 ori. 

Eu personal apreciez pozitiv activitatea primei CEC permanente. O apreciere înaltă i-a fost dată şi de 
organismele internaţionale, care după monitorizarea alegerilor, nu o dată au constatat că CEC şi-a îndeplinit 
sarcinile într-un mod profesionist, a dat dovadă de transparenţă, imparţialitate, deciziile Comisiei au fost bine 
fondate, iar observatorii şi mass-media au avut acces la deliberările ei. Administrarea fiecărei campanii elec-
torale, înalt apreciată de observatorii internaţionali şi locali, este o reuşită a Comisiei Electorale Centrale. 

Aş vrea să menţionez aici că succesele primei Comisii Electorale Centrale permanente se datorează în 
mare măsură conducerii chibzuite a acestei instituţii. Timp de şase ani în fruntea Comisiei s-a aflat dl Dumitru 
Nidelcu – o personalitate bine plămădită, un profesionist de forţă cu o experienţă şi o practică bogată. Mani-
festînd insistenţă la atingerea scopurilor, la îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, întotdeauna a fost corect, 
amabil, cu o ţinută morală fermă. Cu părere de rău, astăzi, nu mai este printre noi. El a decedat la 29 ianuarie 
2007 după o boală grea. 

3. Care a fost cea mai dificilă decizie pe care a trebuit să o luaţi în exercitarea funcţiei?
În exercitarea funcţiei, CEC a trebuit să ia multiple decizii, însă printre cele mai dificile sînt cele privind 

referendumul republican consultativ din 23 mai 1999 şi refuzul de înregistrare a Grupului de iniţiativă pentru 
desfăşurarea referendumului republican consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euro-
peană şi Organizaţia Atlanticului de Nord (NATO), precum şi deciziile privind excluderea din lista candidaţilor 
la funcţia de primar a unor persoane cu antecedente penale nestinse. Toate aceste decizii au fost menţinute 
de organele judecătoreşti. 

4. Urmăriţi activitatea CEC actuală? Cum o puteţi caracteriza?.

În măsura posibilităţilor mă străduiesc să urmăresc activitatea actualei CEC şi o pot caracteriza pozitiv. 
Mă bucur că experienţa primei CEC nu a fost dată uitării, că în componenţa ei îşi continuă activitatea dl 
Mihai Buşuleac care acum 14 ani a fost membru al Comisiei ad-hoc create pentru alegerea Parlamentului 
Republicii Moldova din 27 februarie 1994, că persistă continuitatea personalului implicat. Totodată, aş vrea 
să menţionez că în opinia mea actuala CEC este mai politizată decît cea precedentă şi, poate ca urmare a 
noului mod de constituire, în sînul ei au loc uneori ciondăneli nedorite. 

5. Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă membrii Comisiei Electorale Centrale? 
Constituţia a divizat puterile în stat în legislativă, executivă şi judecătorească, a decis orînduirea clasică 

a acestor puteri. Fiecărei puteri îi corespund organe care realizează sarcinile acestora. Organele electorale, 
conform Constituţiei, nu aparţin nici uneia din cele trei ramuri ale puterii. Cu toate acestea, unii specialişti în 
dreptul electoral sînt de părere că noţiunea de „putere electorală” de asemenea are dreptul la viaţă şi nu ex-
clud posibilitatea separării a încă unei ramuri a puterii alături de cele recunoscute. CEC este o structură sta-
tală de o importanţă deosebită, constituită prin lege organică pentru realizarea politicii electorale, organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor. De aici reiese şi statutul înalt al membrilor CEC, care trebuie să aibă o reputaţie 
ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale. Postată în centrul luptelor politice, CEC ar 
putea fi implicată fie de o parte, fie de cealaltă parte a baricadei şi de aceea situaţia membrilor Comisiei e 
grea şi complicată. În luarea deciziilor ei trebuie să se conducă de legislaţia în vigoare pentru a nu fi învinuiţi 
de subiectivism. 
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„Ca cetăţean – un membru al Comisiei poate avea, desigur, anumite simpatii sau antipatii,
însă acestea trebuie uitate atunci cînd intri în sala de şedinţe.”

Interviu.cu.dl Petru RAILEAN,.

preşedinte al Curţii de Apel Economice, 
ex-preşedinte al Comisiei Electorale Centrale

1. Dvs. aţi fost preşedinte al Comisiei Electorale Centrale constituite pentru organizarea alege-
rilor prezidenţiale din 1996. Mai tîrziu, în 2005, în calitate de preşedinte al Comisiei Electorale 
Centrale permanente aţi organizat alegerile parlamentare. Cum v-aţi simţit în cele două ipos-
taze? 

A fost o surpriză pentru mine atunci cînd mi s-a propus să fiu preşedinte al Comisiei Electorale Centrale 
care a organizat alegerile prezidenţiale din 1996. Trebuie să menţionez, totuşi, că înainte de aceasta am 
fost membru în Comisia Electorală Centrală constituită pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 
generale din 1995, astfel încît am obţinut acea pregătire necesară pentru exercitarea funcţiei de preşedinte 
pe care am acceptat-o. 

În 2005 am fost pus în faţa unei alegeri. CEC era deja un organ permanent. Am considerat propunerea 
de a conduce CEC drept o mare onoare şi am renunţat la funcţia de judecător pe care o deţineam, şi în care 
mă bucuram de stabilitate, în favoarea unei funcţii pe un mandat de 5 ani. Cum m-am simţit? În primul rînd 
responsabil, responsabil faţă de încrederea care mi-a fost acordată. 

2. Cum apreciaţi acum, activitatea Comisiilor conduse de Dvs. Care au fost cele mai mari reuşite? 
Prima mea impresie a fost că persoanele care au intrat în Comisia Electorală Centrală de atunci nu for-

mau o echipă unitară şi organizată. Desigur, este bine cînd oamenii au păreri proprii la care ţin şi pe care vor 
să le promoveze, însă atunci cînd este vorba de legislaţie şi imparţialitate, ambiţiile proprii nu-şi au locul. Îna-
inte de a intra în scrutinele electorale pe care le-am organizat, noi, membrii CEC, am avut o discuţie serioasă 
privind aceste probleme. Toate şedinţele Comisiei erau publice, cu participarea reprezentanţilor concurenţilor 
electorali, observatorilor şi ai presei. Toţi membrii puteau să se exprime deschis. În calitate de preşedinte 
nu am încercat să-mi impun arbitrar voinţa. În activitatea noastră, am încercat să evităm pe cît era posibil 
excesele. Am insistat chiar ca toate obiecţiile faţă de hotărîrile CEC să fie soluţionate conform legislaţiei, în 
instanţele de judecată şi nu prin manifestări stradale sau blocări ale şedinţelor Comisiei. 

Fiecare scrutin electoral are particularităţile sale. În opinia mea cele mai dificile, inclusiv din punct de ve-
dere organizatoric, sînt alegerile locale, urmate de alegerile parlamentare şi cele prezidenţiale. Eu am avut 
ocazia să particip la organizarea tuturor acestor tipuri de alegeri. Cred că, per ansamblu, activitatea Comisiei 
a fost destul de reuşită în acea perioadă. Membrii s-au mobilizat şi au reuşit să acţioneze ca o echipă. O do-
vadă în acest sens este desfăşurarea alegerilor parlamentare fără de „crize prea mari”, aşa cum s-a întîmplat 
în ţările vecine. 

3. Care au fost eşecurile şi lucrurile pe care nu le-aţi mai repeta în prezent?
Nu aş putea spune că am avut eşecuri în activitate. Trebuie să recunoaştem că din cauza duratei de des-

făşurare a perioadei electorale, toate Comisiile sînt limitate în timp. Ele au de realizat un volum foarte mare de 
muncă într-un interval de timp redus, orice problemă trebuie să fie rezolvată prompt şi conform legislaţiei. 
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Campania electorală la alegerile parlamentare din 2005 s-a început cu un atac masiv din partea unor par-
tide politice la adresa Comisiei Electorale Centrale. Este foarte complicat atunci cînd eşti nevoit să activezi 
sub greutatea neîncrederii din partea actorilor electorali, atunci cînd eşti catalogat ca fiind subiectiv şi părti-
nitor în luarea deciziilor chiar înainte de a le lua. Probabil modalitatea de desemnare a membrilor în Comisie 
trezea neîncredere în imparţialitatea CEC.

Consider că noua modalitate de constituire a Comisiei Electorale Centrale exclude orice fel de suspiciuni 
de acest gen. 

O problemă într-adevăr dificilă, cu care m-am confruntat în 
activitate, a fost legată de finanţarea partidelor politice în cam-
pania electorală. La CEC parveneau informaţii şi sesizări pre-
cum că unii concurenţi electorali utilizează mijloace financiare 
nedeclarate. Încercam atunci să corectăm aceste abateri, dar 
în lipsa unui mecanism legal, puteam doar să-i avertizăm şi să 
lăsăm ca alegătorul să judece. Sper ca odată cu adoptarea legii 
cu privire la finanţarea partidelor politice, astfel de probleme nu 
vor mai apărea.

4. Care a fost cea mai dificilă decizie pe care a trebuit 
să o luaţi în exercitarea funcţiei?

Într-o astfel de instituţie aproape toate deciziile din timpul 
perioadei electorale sînt dificile datorită responsabilităţii mari 
pe care o implică din partea membrilor CEC şi a Comisiei în 
întregime. Am încercat să organizăm astfel lucrul încît fiecare membru să ştie clar care îi sînt domeniile de 
acţiune. Orice decizie era discutată şi analizată de noi. Cred că ne-am descurcat bine din moment ce majo-
ritatea hotărîrilor CEC atacate în instanţa de judecată au fost menţinute în vigoare. 

5. Urmăriţi activitatea CEC actuală? Cum o puteţi caracteriza?
Mă interesează atît activitatea Comisiei Electorale Centrale de la noi, cît şi activitatea autorităţilor elec-

torale din ţările învecinate. După cum am menţionat, apreciez noul mod de constituire a Comisiei. Totuşi, în 
calitate de cetăţean şi alegător, am observat problemele pe care le-a scos la suprafaţă scrutinul din acest an. 
Am urmărit evoluţia lucrurilor şi a replicilor pe parcursul campaniei şi vreau să spun că membrii CEC ar trebui 
să uite cine i-a înaintat şi promovat în funcţia de membru al CEC. Consider că cea mai bună modalitate de 
a-şi expune poziţia în cadrul Comisiei este votul. Bineînţeles că toţi membrii au dreptul şi chiar trebuie să-şi 
exprime atitudinea faţă de o chestiune sau alta pusă în dezbatere, însă într-un mod profesionist şi netendenţi-
os. Există un cadru normativ şi o procedură care trebuie strict respectată. Orice hotărîre care nu îndeplineşte 
aceste rigori nu are dreptul la viaţă, iar în cazul unei contestaţii probabilitatea anulării ei este foarte mare. 
Membrii Comisiei trebuie să înţeleagă că astfel de lucruri se răsfrîng asupra autorităţii şi credibilităţii instituţiei. 
Persoanele şi concurenţii electorali care sesizează CEC într-o anumită problemă trebuie să aibă certitudinea 
că aceasta va fi soluţionată obiectiv, echitabil, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6. Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă membrii Comisiei Electorale Centrale? 
După părerea mea, un membru al Comisiei Electorale Centrale ar trebui să întrunească aceleaşi calităţi 

pe care le are un judecător: să fie imparţial, obiectiv, să se conducă în activitatea sa doar de lege şi să aibă 
respect faţă de colegii săi. O astfel de atitudine face ca persoana să fie respectată la rîndul ei. 

Ştiu că sînt situaţii dificile, atunci cînd Comisiei şi membrilor acesteia le sînt adresate replici dure. Însă, 
un membru CEC trebuie să fie reţinut în afirmaţii. Orice întrebare pusă în timpul şedinţei nu trebuie să denote 
poziţia celui care întreabă. Poziţia finală se exprimă prin vot. 

Ca cetăţean – un membru al Comisiei poate avea, desigur, anumite simpatii sau antipatii, însă acestea 
trebuie uitate atunci cînd intri în sala de şedinţe. Pe scurt, pentru un membru al CEC legea trebuie pusă în 
capul.mesei..

Şedinţa Comisiei Electorale Centrale,
anul 2005
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„Pentru mine, funcţia de preşedinte este o onoare, precum şi o dovadă a încrederii 
pe care mi-au acordat-o colegii mei din cadrul Comisiei Electorale Centrale”

Interviu.cu.dl Eugeniu ŞTIRBU,.

preşedinte al Comisiei Electorale Centrale

1. Domnule Ştirbu, ce înseamnă pentru dumneavoastră funcţia de preşedinte al Comisiei Electo-
rale Centrale din Republica Moldova?

Pentru mine personal, această funcţie este o onoare, precum şi o dovadă a încrederii pe care mi-au acor-
dat-o colegii mei din Comisia Electorală Centrală care au înaintat şi votat candidatura mea. În această cali-
tate, eu mă străduiesc să fac faţă aşteptărilor cetăţenilor / alegătorilor din Republica Moldova în conformitate 
cu rigorile Constituţiei ţării şi Codului electoral. În relaţiile mele cu colegii din Comisie şi cu aparatul de lucru 
al Comisiei Electorale Centrale încerc să fiu întotdeauna sincer şi imparţial. Din partea lor aştept şi sper că şi 
primesc aceleaşi lucruri. 

2. Anul acesta au avut loc alegerile locale generale. Potrivit analiştilor campania electorală 2007 
a fost una dintre cele mai complicate de pînă acum, Dvs. ce credeţi? 

Nu aş califica alegerile locale din 2007 ca fiind cele mai complicate, ci mai degrabă ca unele dintre cele 
mai specifice. În opinia mea, aceasta se exprimă prin:

 modul în care au fost constituite organele electorale: pentru prima dată în Republica Moldova 
acestea s-au format din persoane delegate de către partidele politice parlamentare;

 numărul concurenţilor electorali la funcţiile elective care a fost de două ori mai mare comparativ cu 
alegerile precedente, numărul concurenţilor la funcţia de consilier municipal în Consiliul municipal 
Chişinău – de patru ori mai mare decît în 2003;

 modul de acordare a timpilor de antenă pentru publicitate electorală: pentru prima dată nu s-au 
acordat timpi de antenă gratuiţi pentru publicitate electorală la posturile de televiziune şi radio. În 
acelaşi timp, concurenţii electorali au avut posibilitatea să participe la dezbateri electorale televiza-
te şi radiofonice gratuite. 

Aş vrea să mai menţionez că, din păcate, unii concurenţi electorali aşa şi nu şi-au schimbat atitudinea faţă 
de electorat şi problemele acestuia. Probabil, acesta este unul dintre motivele eşecului multora în campania 
electorală din 2007. 

3. Ce lecţii a învăţat Comisia în această campanie?
Principala lecţie învăţată de Comisia Electorală Centrală este, şi sper că va rămîne, reacţia imediată, 

promptă la orice problemă, adresare, contestaţie fie că aceasta a parvenit de la alegători, fie de la concurenţii 
electorali. Tot din această campanie am învăţat că asigurarea condiţiilor egale pentru toţi concurenţii electo-
rali, în special în perioada agitaţiei electorale, duce la creşterea încrederii populaţiei în activitatea Comisiei 
Electorale Centrale şi, respectiv, în rezultatele scrutinului electoral. 
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4. Avînd în vedere activitatea 
de 10 ani a Comisiei ca or-
gan permanent, cum apreci-
aţi evoluţia în timp şi presta-
ţia acesteia?

Anul 1997 a rămas în istoria de-
mocratizării Republicii Moldova ca fi-
ind anul în care a fost adoptat Codul 
electoral şi instituită Comisia Electo-
rală Centrală ca organ electoral per-
manent. Consider că timp de 10 ani, 
componenţele nominale ale CEC au 
demonstrat nu numai profesionalism 
înalt dar, şi un comportament irepro-
şabil. Important este că după fiecare 
perioadă electorală au fost analizate 
toate aspectele legislative problema-
tice, să zicem, din punct de vedere 
al implementării în practică şi au fost 
înaintate Legislativului propuneri concrete privind oportunitatea unor modificări în Codul electoral. Anume 
acest lucru a permis perfecţionarea continuă a legislaţiei electorale în conformitate cu standardele europene 
în domeniu. 

5. Care sînt punctele tari ale actualei componenţe a Comisiei Electorale Centrale?
În opinia mea, printre principalele „puncte tari” ale actualei componenţe se numără:

 Profesionalismul şi competenţa fiecărui membru al CEC în parte;

 Modalitatea democratică de luare a deciziilor în cadrul Comisiei;

 Consecutivitatea în adoptarea hotărîrilor şi controlul strict asupra executării acestora. 

Mai rămîne numai să ne consolidăm eforturile, să ne debarasăm de unele ambiţii personale şi atunci buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare din 2009 este asigurată. 

6. Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă membrii Comisiei Electorale Centrale? 
Cred că membrii Comisiei Electorale Centrale ar trebui să aibă exact aceleaşi calităţi pe care le au actualii 

membri, adică să fie devotaţi valorilor democratice şi procesului electoral, să cunoască foarte bine legislaţia 
în vigoare şi procedurile electorale, să fie imparţiali, corecţi, cu un comportament ireproşabil. 

Totalizînd, un membru al Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un adevărat profesionist, un exemplu 
pentru.societate..

Şedinţa Comisiei Electorale Centrale,
anul 2007
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Comisia ElECtorală CEntrală 

la 10 ani dE aCtivitatE pErmanEntă

„Prin constituirea unei Comisii Electorale Centrale permanente în anul 
1997, Moldova a făcut un pas important în procesul de stabilizare şi insti-
tuţionalizare a administrării alegerilor. De-a lungul anilor, CEC s-a format 
ca o instituţie profesionistă, competentă şi eficientă. Noi, cei din cadrul 
Misiunii OSCE în Moldova, şi credem că şi colegii noştri de la Misiunile de 
Observare ale Alegerilor ale Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice 
şi Drepturile Omului, apreciem Comisia Electorală Centrală ca partener 
deschis şi de încredere. În timpul recentelor alegeri administrate de CEC, 
aceasta a depus eforturi apreciabile pentru a-şi păstra imparţialitatea de-a 
lungul întregului proces. Comisia a fost deschisă publicului şi jurnalişti-

lor, agendele şi deciziile acesteia au fost accesibile pe INTERNET. Un astfel de echilibru şi deschidere 
sînt factori-cheie pentru o bună administrare a alegerilor şi noi apreciem CEC pentru eforturile depuse.  
Considerăm că această instituţie merită susţinere în continuare pentru a-şi putea perpetua dezvoltarea în 
această direcţie. 

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Comisiei Electorale Centrale, urăm membrilor săi şi întregii echi-
pe forţa şi hotărîrea necesară pentru a asigura că şi pe viitor alegătorii moldoveni vor putea să-şi exprime 
votul în cadrul unor alegeri libere, pluraliste şi bine administrate.”

Claus NEUKIRCH

Purtător de cuvînt al Misiunii OSCE în Moldova

„Ne-a bucurat faptul că în perioada de la constituire Comisia Electorală 
Centrală face eforturi determinate pentru a-şi stabili şi a-şi menţine autono-
mia, şi de a emite decizii care se conformează supremaţiei legii. Am remarcat 
cu bucurie că pe parcursul acestor ani Comisia Electorală Centrală a făcut 
progrese mari în practicile alegerilor democratice, aşa ca instruirea angajaţilor 
secţiilor de votare, distribuirea materialelor şi a instrucţiunilor pentru alegători 
şi aplanarea disputelor ce apar.

Ambasada SUA urează Comisiei Electorale Centrale „La mulţi ani!” şi o 
creştere continuă a nivelului de profesionalism.” 

Excelenţa Sa, Ambasadorul SUA în Moldova

Michael KIRBY
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„Prin prisma rapoartelor misiunilor internaţionale de observare a alegerilor 
care au avut loc în Republica Moldova, am putea afirma că anume CEC este 
instituţia publică din Republica Moldova care implementează cel mai fidel stan-
dardele europene. Chiar şi atunci cînd factorul administrativ de influenţare a 
activităţii CEC a fost unul semnificativ, activitatea CEC a întrunit reacţii dintre 
cele mai pozitive, chiar elogioase, şi pe bună dreptate. Competenţa, experienţa 
şi profesionalismul membrilor CEC este la cel mai înalt nivel. Orice s-ar zice 
despre criteriul politic de formare a actualei componenţe a CEC, vă pot spune 
că impresiile împărtăşite mie de liderii a cel puţin 1/3 din formaţiunile politice 
din Republica Moldova sînt că actuala componenţă CEC inspiră cea mai mare 
încredere..

Îi doresc CEC, cel puţin, să menţină standarde-
le pe care le-a atins. În aceste circumstanţe i-aş dori 
CEC să revină la realizarea proiectelor începute încă 
în.�999.–.2000.privind.promovarea.votului.electronic..
Ştiu că CEC aspiră şi întreprinde eforturi în această direcţie, de aceea îi doresc 
succese. De asemenea, îi doresc CEC să convingă Ministerul Dezvoltării Informa-

ţionale să facă accesibil pentru fiecare primărie din Moldova registrul civil cu datele necesare pentru compi-
larea listelor de alegători. În sfîrşit, îi doresc CEC să menţină şi să dezvolte relaţiile cu ACEEEO în vederea 
asigurării celor mai înalte standarde electorale în ţara noastră. Mai doresc ca relaţiile CEC cu organizaţiile 
neguvernamentale să se menţină cel puţin la nivelul existent. În orice caz, avem de făcut multe împreună în 
privinţa educaţiei civice şi electorale, dezvoltării partidelor politice din ţara noastră.” 

Igor BOŢAN 
Director executiv, Asociaţia pentru Democraţie Participativă

 „Zece ani este un jubileu de maturitate. Eu personal şi organizaţia pe 
care o conduc, CHDOM, monitorizează desfăşurarea alegerilor în Republica 
Moldova şi peste hotarele ei, încă din 1990. Apreciez prestaţia Comisiei Elec-
torale Centrale pe parcursul a 10 ani de activitate ca organ electoral perma-
nent, fiind în continuă evoluţie pozitivă de dezvoltare. În special, în ultimii 2-3 
ani independenţa şi profesionalismul CEC a crescut. Comisia s-a maturizat, 
a devenit mai profesionistă, mai independentă şi mai imparţială, deşi rezerve 
mai are. Se pare că CEC a înţeles rolul şi locul său în stat şi societate, a de-
venit mai deschisă către societatea civilă. Am impresia că independenţa CEC 
în activitatea sa este în funcţie de independenţa financiară.

Doresc Comisiei Electorale Centrale să fie în as-
censiune şi să nu şovăie, să acorde mai multă atenţie lucrului cu populaţia în perioada 
inter-electorală promovînd proiecte de educaţie electorală şi discutînd mai mult legis-
laţia şi modalităţi de organizare a alegerilor. Sa fie aşa cum este azi, în speranţa că 
va fi mai bună. Membrilor CEC le urez multă sănătate, bunăstare şi satisfacţie de la 

prestaţia în activitatea lor, pentru că doar un lucru făcut bine, pentru binele tuturor îţi poate aduce satisfacţie 
omenească. La mulţi ani!”

Doctor, conferenţiar, Ştefan URÎTU 
Preşedintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova
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 „Acum CEC, în calitate de organ electoral permanent, atinge vîrsta de 10 ani 
a bilanţurilor celor trăite şi înfăptuite, ceea ce constituie şi un prilej de plăcute 
şi meritate aprecieri. Rezultatele CEC pe tărîmul electoral sînt impresionante. 
Apreciem curajul şi tenacitatea cu care activaţi în calitate de organ electoral 
permanent..Spiritul.de.cooperare,.demonstrat.pe.parcursul.a.�0.ani.de.activitate,.
pentru PUM reprezintă un semn de profesionalism. Credem că organizarea acţi-
unilor, precum „Ziua tînărului alegător” este modalitatea optimă de conlucrare a 
partidelor politice cu CEC pentru educarea unui cetăţean informat despre drep-
turile şi obligaţiile sale civice. De asemenea, adoptarea unui „Cod de conduită” 
în timpul campaniei electorale contribuie la diminuarea agresivităţii, calomniei, 
ultrajului şi scandalurilor. 

Cu prilejul aniversării, PUM Vă adresează calde felicitări şi urări de bine, iar celor ce activează în colecti-
vul CEC – viaţă îndelungată, realizări frumoase, prosperare, sănătate, noroc.”

Profesor univ., academician., dr. habilitat în medicină, Ion MEREUŢĂ
Preşedintele Partidului Umanist din Moldova

„Cu ocazia jubileului dorim succese Comisiei Electorale Centrale. În apreci-
erea noastră, Comisia îşi îndeplineşte în totalitate atribuţiile stabilite prin lege, 
totuşi uneori ea necesită să fie mai consecventă în rezolvarea problemelor exis-
tente..În.acest.sens,.partidul.nostru.este.mereu.disponibil.pentru.colaborare.cu.
CEC. Credem că problemele cele mai importante în domeniul electoral ţin de 
educaţia civică a cetăţenilor, pregătirea colaboratorilor organelor electorale de 
nivelul întîi şi răspunderea lor reală pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite, folosi-
rea resurselor administrative de către organele de stat de toate nivelurile, lipsa 
finanţării formaţiunilor politice din contul statului, implicarea economiei tenebre 
în.procesul.electoral.”

.Veronica ABRAMCIUC
Preşedintele Partidului Socialiştilor din Republica Moldova “Patria-Родина” 

„Comisia Electorală Centrală este arbitrul competiţiilor dintre partide şi, ca un 
arbitru bun, CEC se doreşte a fi imparţială, echidistantă, competentă. Actuala com-
ponenţă a CEC demonstrează capacitatea de conlucrare între reprezentanţii mai 
multor partide. Alegerile locale generale din 3 iunie 2007 ne-au demonstrat că CEC 
poate activa satisfăcător în condiţiile unei concurenţe electorale intense a subiec-
ţilor politici. 

Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova speră ca în continuare Comisia 
Electorală Centrală să manifeste transparenţă, obiectivitate, să scoată permanent 
în lumină activismul politic şi eforturile cotidiene ale aleşilor poporului, date statisti-
ce, analize şi sinteze ad-hoc ale campaniilor electorale.”

Andrei DUMBRAVEANU
Preşedintele Partidului Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova
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„În calitate de funcţionar electoral în cadrul mai multor scrutine, apreciez aportul pe care Comisia Electo-
rală Centrală îl aduce la consolidarea Republicii Moldova ca stat de drept. Cu prilejul celor 10 ani de activitate 
permanentă, doresc Comisiei Electorale Centrale noi succese în instruirea persoanelor antrenate în procesul 
electoral, precum şi valorificarea experienţei acumulate deja în acest domeniu.”

Olga CHIRCU-CHIORESCU
funcţionar electoral, or. Leova

Sediul Comisiei Electorale Centrale,
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr. 119



buletin  informativ22

Eveniment
.

Conferinţa jubiliară dedicată împlinirii unui deceniu de activitate 

permanentă a Comisiei Electorale Centrale

Împlinirea.a.�0.ani.de.activitate.per-
manentă a Comisiei Electorale Centrale 
este. un. eveniment. important. atît. pentru.
instituţie, cît şi pentru Republica Moldova 
ca ţară în curs de democratizare. 

Pornind de la această premisă, Co-
misia Electorală Centrală a întreprins în 
anul 2007 un şir de măsuri jubiliare, care 
au.culminat.cu.organizarea,.la.5.decem-
brie 2007, a unei Conferinţe internaţiona-
le dedicată aniversării. 

La jubileu au participat demnitari de 
stat, foşti membri ai Comisiei Electorale 
Centrale, funcţionari electorali din terito-
riu, lideri de partide, reprezentanţi ai so-
cietăţii civile şi ai mass-media. Conferinţa 
a fost de asemenea onorată cu prezenţa 
de către preşedintele în exerciţiu al Aso-

ciaţiei Oficialilor Electorali din Europa Centrală şi de Est, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Oc-
tavian Opriş, secretarul general al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa Centrală şi de Est, Zoltan Toth, 
preşedintele Comisiei Electorale Centrale din Letonia, Arnis Cimdars, vicepreşedintele Comisiei Electorale 
Centrale din Ucraina, Tatiana Lucaş, precum şi membri ai Comisiei Electorale Centrale din Azerbaidjan, am-
basadori acreditaţi în Republica Moldova. 

În adresa Comisiei Electorale Centrale au răsunat mesaje de felicitare şi urări de bine. La rîndul său, 
Comisia Electorală Centrală a înmînat diplome de onoare foştilor preşedinţi ai CEC: dlui Vladimir Chictenco, 
preşedintele Comisiei Electorale Centrale permanente în perioada 1989 – 1993; dlui Nicolae Timofti, preşe-
dintele Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994; dlui Vasile Pascari, 
preşedintele Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile locale din 16 aprilie 1995; dlui Petru Railean, pre-
şedintele Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile prezidenţiale din 17 noiembrie 1996 şi preşedinte în 
perioada 2004 – 2005 al CEC permanente; dlui Eugeniu Clim, preşedintele Comisiei Electorale Centrale în 
perioada 2003-2004. În cadrul Conferinţei, cu un minut de reculegere a fost comemorat regretatul Dumitru 
Nidelcu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale în perioada 1997 - 2003. 

 Ca o apreciere a activităţii CEC, Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinţia şi Guvernul Republicii Mol-
dova au distins cu diplome de mulţumire şi de performanţă pe unii funcţionari din cadrul aparatului CEC. 

Din partea Parlamentului Republicii Moldova, diplome de onoare au fost decernate dlui Nicolae Televco, 
membru al CEC pentru alegerile locale generale – 1995, membru al CEC pentru alegerile Preşedintelui Re-
publicii Moldova – 1996, vicepreşedinte al CEC (permanente 1997–2003), constituită prin Hotărîrea Parla-
mentului Republicii Moldova nr. 1405-XII din 16 decembrie 1997; dlui Alexandru Cobzaru, consultant CEC, 
care în calitate de funcţionar al Parlamentului a stat la baza elaborării Codului electoral, a activat în aparatul 
CEC la organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului RSSM – 1990, Parlamentului Republicii Moldo-
va – 1994, locale generale – 1995, parlamentare – 1996, parlamentare – 1998, locale generale – 2007; dnei 
Ana Ciobăniţa, consultant-jurist în aparatul preşedintelui raionului Făleşti, preşedinte al Consiliului electoral 
al circumscripţiei electorale Făleşti la alegerile locale generale – 2003, parlamentare – 2005, locale generale 
– 2007; dnei Nina Rusu, secretar al Consiliului raional Străşeni, a activat în aparatul CEC la alegerile parla-
mentare – 2001, precum şi dnei Tamara Doneva, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, care a activat în 
calitate de membru al CEC în perioada 1997 – 2003. 

Prezidiul Conferinţei jubiliare,
5 decembrie 2007
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Din partea Guvernului Republicii Moldova, diplomă de performanţă de gradul I pentru activitate îndelunga-
tă şi ireproşabilă realizată în calitatea sa de funcţionar electoral, contribuţia la buna organizare şi desfăşurare 
a alegerilor pe parcursul mai multor ani, asigurarea corectitudinii şi imparţialităţii la luarea deciziilor, respec-
tarea întocmai a prevederilor legislaţiei electorale, îndeplinirea îndatoririlor cu multă conştiinciozitate şi abne-
gaţie a obţinut dna Silvia Bîzdîga, inspector superior, secţia administrare fiscală, Inspectoratul Fiscal Edineţ, 
fost membru al CEC (permanente 1989 – 1993), constituită prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM nr. 
3625 din 24 noiembrie 1989; diplome de performanţă de gradul II au primit dl Nicolae Catruc, secretar Consi-
liului raional Floreşti, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Floreşti la alegerile: locale 
generale – 2003, locale generale – 2007, dl Ion Şincari, şef al Secretariatului CEC (permanente), constituită 
prin Hotărîrea Sovietului Suprem al RSSM nr. 3625-XI din 24 noiembrie 1989, funcţionar în Aparatul Comisiei 
Electorale Centrale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor: Parlamentului Republicii Moldova – 1994, loca-
le generale – 1995, prezidenţiale – 1996, Parlamentului Republicii Moldova – 1998, locale generale – 1999, 
Parlamentului Republicii Moldova – 2001, locale generale – 2003, dna Olesea Tanasoglo, specialist principal, 
secţia juridică, Aparatul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei 
electorale UTA Găgăuzia la alegerile locale generale 2007 şi dna Nina Godonoagă, inginer-coordonator la ÎS 
„Molddata, care a colaborat cu CEC la alegerile locale generale din 1999, Parlamentului Republicii Moldova 
din.200�,.locale.generale.din.2003,.locale.generale.din.2007.
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Mesaj de felicitare din partea Parlamentului Republicii Moldova

5.decembrie.2007.

Stimate domnule Preşedinte, 

Dragi membri ai Comisiei Electorale Centrale, 

Doamnelor şi Domnilor,.

Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez în această zi frumoasă de început de iarnă felicitări călduroase 
prilejuite de împlinirea a 10 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale.

Pentru istoria omenirii 10 ani 
constituie o frîntură de secundă, o 
clipă. Iar pentru o instituţie a unui 
stat nou creat care îşi propune 
să purceadă la drum pe făgaşul 
democraţiei şi a libertăţilor funda-
mentale, pentru o societate care 
ţine cu tot dinadinsul să se doteze 
cu instrumente democratice ferme 
şi să nu se abată de la calea de-
mocratică a vieţii, primii 10 ani de 
activitate permanentă a Comisiei 
principale de organizare a alege-
rilor libere şi democratice, supra-
vegherea corectitudinii derulării 
scrutinelor naţionale, elaborarea 
normelor legislative şi a metodo-
logiei de organizare a alegerilor 
echitabile sînt, pe bună seamă, 
cei mai complicaţi ani de activita-
te. Sîntem convinşi că această pe-
rioadă de activitate a CEC a fost 
cea mai zbuciumată, deloc uşoa-

ră, pe alocuri chiar criticată, dar viaţa ne-a demonstrat cu lux de amănunte că direcţia aleasă este anume cea 
corectă şi, de la an la an, ne convingem tot mai mult că efortul colectivului Comisiei de a ameliora procesul 
electoral în conformitate cu voinţa poporului şi cu practicile cele mai evoluate pe continentul european nu este 
unul zadarnic. De fiecare dată după alegeri concurenţii electorali se mai critică unii pe alţii, metodele practi-
cate de aceştia în atragerea electoratului de partea lor, dar toţi remarcă (unii mai deschis, alţii de o manieră 
mai voalată) că în linii mari CEC şi-a făcut cu cinste datoria şi a organizat alegeri corecte, libere, că a asigurat 
respectarea indiscutabilă a legii şi i-a tratat pe toţi concurenţii de o manieră corectă. Observatorii internaţi-
onali şi cei locali îşi manifestă satisfacţia privind modalitatea de activitate imparţială a membrilor Comisiei, 
profesionalismul lor, înţelepciunea cu care aceştia ştiu să nu se lase atraşi în discuţii interminabile referitor la 
modalităţile şi procedurile de scrutin. Nu vom ascunde faptul că ne bucură în mod aparte aprecierea înaltă 
a Consiliului Europei, a forurilor europene la acest compartiment. Or, dacă Republica Moldova şi-a propus 
drept obiectiv strategic aderarea la UE, este de la sine înţeles că cele mai bune practici europene în materie 
de alegeri fondate pe principiile democratice trebuie implementate şi în ţara noastră. 

Vicepreşedintele Parlamentului dna Maria Postoico transmite 
preşedintelui CEC dl Eugeniu Ştirbu mesajul de felicitare 
din partea preşedintelui Parlamentului dl Marian Lupu
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Stimaţi prieteni, 

Voi profita de ocazie ca să adresez urări de sănătate membrilor CEC, angajaţilor acestei instituţii funda-
mentale în Stat care joacă, pe bună dreptate, rolul arbitrului principal în pregătirea şi derularea alegerilor în 
ţara noastră. Vreau să adresez cuvintele cele mai alese de simpatie şi sprijin Dumneavoastră tuturor şi să 
vă asigur de faptul că noi privim cu încredere la viitorul acestei ţări, avem certitudinea că CEC îşi va spune 
cuvîntul ori de cîte ori este şi va fi nevoie de a ameliora legislaţia curentă şi de a crea condiţii prielnice pentru 
organizarea celor mai democratice alegeri anume în Republica Moldova cu respectarea normelor general 
acceptate ale dreptului electoral şi cu utilizarea celor mai performante tehnologii în materie în perioada ale-
gerilor şi referendumurilor. 

Apreciind înalt calităţile omeneşti ale fiecăruia dintre membrii CEC, dorinţa de muncă, perseverenţa şi 
competenţa, ţin să remarc responsabilitatea pe care o manifestaţi în abordarea sarcinilor care Vă sînt încre-
dinţate şi respectul pe care vi-l poartă toată societatea moldovenească. 

Sînt nespus de bucuros să vă urez în această zi, stimaţi colegi, multă sănătate, bucurii de la cei dragi 
inimii, noi performanţe şi realizări frumoase, precum şi mult succes în activitatea Dumneavoastră consacrată 
prosperării Patriei noastre – Republica Moldova. 

La mai mult şi la mai mare!

.

Cu deosebit respect, 

Marian Lupu
Preşedintele Parlamentului 
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Mesaj de felicitare din partea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

5.decembrie.2007.

Stimate domnule Preşedinte Eugeniu Ştirbu, 

Stimaţi membri ai Comisiei Electorale Centrale, 

Împlinirea a 10 ani de activita-
te permanentă a Comisei Electorale 
Centrale coincide cu perioada cînd 
ţara noastră îşi anunţă deschis şi 
practic tendinţa de a face parte din 
marea şi apreciata familie a democra-
ţiei europene. De la declararea Inde-
pendenţei Republicii Moldova şi pînă 
astăzi, procesul electoral de la noi s-a 
schimbat cardinal, preluînd proceduri 
şi practici democratice dintre cele mai 
avansate care garantează alegeri li-
bere şi deschise în baza sistemului 
pluripartid, contribuind la asigurarea 
supremaţiei Constituţiei, la respecta-
rea rigidă a normelor actelor internaţi-
onale la care sîntem parte. 

Curtea Constituţională apreciază 
mult colaborarea fructuoasă şi co-
rectă la nivel instituţional cu Comisia 

Electorală Centrală, apreciind-o ca fiind în deplină corespundere cu normele legale prescrise. Enorma şi 
responsabila activitate pe care o desfăşoară CEC nu doar în perioadele campaniilor electorale şi a scruti-
nelor propriu-zise, îi conferă instituţiei, pe care aveţi onoarea să o reprezentanţi acum, un statut de atribut 
indispensabil al statalităţii Republicii Moldova. 

Odată cu felicitările pentru evenimentul comemorat astăzi, Vă transmitem, stimaţi membri ai Comisiei Elec-
torale Centrale, urări de noi realizări pe făgaşul democraţiei naţionale, spre binele Patriei şi al cetăţenilor ei. 

Cu respect,        

      Dumitru Pulbere
      Preşedintele Curţii Constituţionale 

Palatul Republicii, Conferinţa jubiliară, 
5 decembrie 2007
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Mesaj de felicitare din partea Guvernului Republicii Moldova 

5.decembrie.2005.

Stimate domnule Preşedinte Eugeniu Ştirbu,

 Aniversarea de 10 ani este un eveniment remarcabil pentru Republica 
Moldova, pentru noi toţi.

Pe parcursul acestor ani au fost depuse eforturi titanice pentru promo-
varea valorilor democratice, pentru consolidarea principiilor democratice la 
realizarea.procesului.electoral..

Guvernul Republicii Moldova apreciază eforturile Comisiei Electorale 
Centrale, ale întregului său colectiv, menţionînd rezultate remarcabile con-
statate la nivel internaţional. Indiscutabil, o activitate eficientă a fost posibilă 
cu ajutorul conlucrării reuşite cu organele administraţiei publice locale. 

Vă aduc sincere felicitări în numele Guvernului pentru această activitate 
şi vă doresc multă perseverenţă şi în viitor.

Cu respect,    

      Valentin Guznac
      Ministru al Administraţiei Publice Locale 
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Mesaj de felicitare din partea Ministerului Dezvoltării Informaţionale 
al Republicii Moldova

5.decembrie.2007.

Stimate domnule Ştirbu, 

În numele colectivului Ministerului Dezvoltării Informaţionale al 
Republicii Moldova şi personal, Vă felicit cordial cu ocazia celebră-
rii jubileului de 10 ani de activitate a Comisiei Electorale Centrale.

Din momentul creării, Comisia Electorală Centrală a devenit 
una din instituţiile principale în activitatea electorală, contribuind 
fundamental la dezvoltarea Republicii Moldova. 

Sînt ferm convins că aportul personal şi eforturile pe care le 
depuneţi aflîndu-Vă în funcţia de Preşedinte al Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Moldova vor contribui la realizarea scopurilor 
propuse în activitatea Dumneavoastră. Folosesc această frumoa-
să ocazie pentru a exprima disponibilitatea echipei ministeriale de 
a păstra şi dezvolta relaţiile de prietenie şi colaborare stabilite între 
structurile.noastre..

Vă doresc Dumneavoastră şi întregului colectiv al Comisiei Electorale Centrale multă sănătate, fericire, 
succese mari şi mult entuziasm în activitatea Dumneavoastră!

Cu respect, 

     Vladimir Molojen, 
     Ministru al Dezvoltării Informaţionale
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Mesaj de felicitare din partea domnului Petru Railean, 
ex-preşedinte al CEC din Republica Moldova

5.decembrie.2007

.

Domnule Eugeniu Ştirbu,

Cu prilejul Jubileului de 10 ani de activi-
tate permanentă a Comisei Electorale Cen-
trale avem ocazia de a Vă aduce cele mai 
sincere felicitări şi urări de bine, atât Dum-
neavoastră, cît şi colectivului pe care aveţi 
onoare să-l conduceţi. 

Dumneavoastră, celor ce activaţi în sco-
pul bunei desfăşurări a alegerilor, Vă revine 
o misiune deosebit de responsabilă, apre-
ciem profesionalismul, ardoarea, entuzias-
mul care Vă menţin pe poziţii imparţiale, 
statornice în respectarea legii. 

Graţie acestei ocazii Vă adresăm un 
mesaj de urări de bine, mari realizări, îm-
pliniri a tuturor năzuinţelor profesionale şi 
personale..

Fiţi mereu stăpîni pe demnitatea cuvîntului obiectiv, iubiţi virtutea şi fiţi legaţi prin cinstea sufletului de 
domeniul ales, lucrând cu rîvnă întru respectarea Legii. 

Succese, izbîndă, decizii înţelepte!

Cu respect, 

      Petru Railean
      Ex-preşedintele 

      Comisiei Electorale Centrale 

Vasile Pascari, Petru Railean, Eugeniu Clim,
ex-preşedinţi ai Comisiei Electorale Centrale
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Mesaj de felicitare din partea domnului Octavian Opriş, preşedinte în 
exerciţiu al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa Centrală şi de Est, 

preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente din România

5.decembrie.2007.

Stimaţi colegi, 

Aduc un mesaj de felicitare din partea Asoci-
aţiei Oficialilor Electorali şi a Autorităţii Electorale 
Permanente a României. 

Aceşti 10 ani de activitate reprezintă un suc-
ces şi o practică inedită. O instituţie de acest gen 
este foarte importantă în stat pentru că realizea-
ză o selecţie a elitei politice. Aceasta realizează 
modalităţile de alegere în autorităţile statului. Di-
ficultatea în înfăptuirea activităţii acestei instituţii 
constă în aspectele de reglementare a procesu-
lui electoral. Astfel, se cere o acţiune practică pe 
3 planuri:

1) management electoral (activitatea de lo-
gistică);

2) componenta de contencios administrativ, 
se are în vedere participarea la rezolvarea stări-
lor conflictuale cu electoratul;

3) educaţia şi instruirea electoratului.

Pe parcursul acestor ani aţi fost confruntaţi cu dificultăţi, pe care le-am avut şi noi de înfruntat. În primul 
rînd nu a fost o instituţie specializată care să gestioneze procesul electoral, în al doilea rînd a existat o proble-
mă de ordin constituţional şi legislativ şi în al treilea rînd aţi găsit sprijin în instituţiile judecătoreşti şi partidele 
politice.

Mulţumesc tuturor celor angajaţi din cadrul acestei organizaţii, le urez succes, receptivitate şi priză la 
noutăţile din domeniul electoral.

Cu respect, 

     Octavian Opriş
     Preşedintele în exerciţiu al ACEEEO, 

     preşedintele Autorităţii Electorale Permanente din România 

Octavian Opriş, preşedinte în exerciţiu al ACEEEO, 
preşedinte al AEP România, 

Zoltan Toth, secretar general al ACEEEO
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Mesaj de felicitare din partea domnului Zoltan Toth, secretar general al 
Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa Centrală şi de Est

5.decembrie.2007.

Doamnelor şi Domnilor,

Dragi colegi, 

Din partea celor 23 de membri ai Asociaţi-
ei noastre salut Comisia Electorală Centrală a 
Moldovei. 

În 1996 Republica Moldova a declarat inten-
ţia de asociere la organizaţia noastră. În legătu-
ră cu acest fapt exprim recunoştinţă regretatului 
Dumitru Nidelcu, care a plecat din viaţă, şi adu-
cem mulţumiri deosebite ex-preşedinţilor CEC 
pentru implicare în activitatea noastră. De la 
dobîndirea independenţei, Moldova a demon-
strat că alegerile stau la baza democraţiei. De-
mocratizarea este o cale plină de obstacole, dar 
Moldova a arătat că poate să le depăşească cu 
succes..

În acest context, amintesc că următoarea 
Conferinţă Anuală a Oficialilor Electorali din 
Europa se va desfăşura în România şi acolo, 
pe lîngă alte chestiuni, vom discuta despre ob-
stacolele în calea statornicirii democraţiei prin 
desfăşurarea de alegeri democratice. 

Vă propun să sărbătorim împreună în anul 2008 în prima zi de joi a lunii februarie ziua alegerilor.

Vă doresc succese în desfăşurarea alegerilor în toate regiunile ţării. 

Cu respect, 

     Zoltan Toth
     Secretar General al ACEEEO   

Întrevederea preşedintelui CEC dl Eugeniu Ştirbu cu 
secretarul general al ACEEEO dl Zoltan Toth, 

4 decembrie 2007
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Mesaj de felicitare din partea domnului Paul DeGregorio, ex-preşedinte şi 
membru al Comisiei pentru Asistenţă Electorală a Statelor Unite

2.decembrie.2007

Stimate Preşedinte Eugeniu Ştirbu,

...Comisia pentru Asistenţă Electorală a Statelor Unite, în care am activat ca preşedinte şi membru, salută 
acordul de cooperare semnat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova în 2006.

Pe această cale aş dori să transmit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova cele mai calde 
urări şi felicitări din partea unui număr larg de prieteni şi oficiali din Statele Unite ale Americii. Eu apreciez 
onorabila oportunitate de colaborare cu Comisia Electorală Centrală pe care am avut-o în ultimii 10 ani. Eu 
întotdeauna i-am apreciat pe toţi reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale ca fiind adevăraţi profesionişti 
şi foarte dedicaţi cauzei democratice. În calitatea Dumneavoastră de Preşedinte, V-aţi manifestat ca un lider 
şi un exemplu în cadrul multor conferinţe internaţionale, prin încercarea de a împărtăşi succesele Dumnea-
voastră întregii lumi.

Ca o notă personală, aş dori să mulţumesc poporului moldovenesc pentru bunăvoinţa specială pe care 
mi-au acordat-o în perioada celor unsprezece vizite ale mele pe care le-am efectuat în Republica Moldova din 
1995. Aici eu în permanenţă am avut parte de conversaţii însemnate, mîncare superbă şi de cele mai bune 
vinuri din lume.

Cu respect,

    Paul S. DeGregorio 
    Ex-preşedinte şi membru al

    Comisiei pentru Asistenţă Electorală a Statelor Unite 

.
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Mesaj de felicitare din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei

. . . . . . 5.decembrie.2007.

Dragi colegi, 

În. numele. Comisiei. Electorale.
Centrale a Ucrainei vă felicit căldu-
ros cu ocazia jubileului de un deceniu 
de.la.constituirea.Comisiei.Electorale.
Centrale a Republicii Moldova ca or-
gan de stat autonom. 

Comisia Electorală Centrală a 
Republicii Moldova este o echipă de 
profesionişti care răspund cu promp-
titudine exigenţelor vremii, ceea ce a 
fost demonstrat cu prisosinţă în pro-
cesul organizării alegerilor de diferite 
niveluri.

Activitatea pe care aţi desfăşurat-o 
în acest răstimp plin de evenimente is-
torice trezeşte un sentiment de respect 
sincer profesional.

Perfecţionînd legislaţia electorală şi procesul electoral în ansamblu, CEC a Moldovei contribuie activ la 
consolidarea.bazelor.democratice.ale.statului.

Încrederea societăţii faţă de instituţiile statului este acea sarcină de ordin moral şi civic pe care o rezolvă 
de fiece dată organizatorii de alegeri.

În procesul statornicirii democratice a Republicii Moldova şi a Ucrainei s-au întărit şi se dezvoltă dinamic 
relaţiile dintre comisiile noastre. Pentru realizarea obiectivului comun de coordonare a eforturilor în domeniul 
electoral a fost semnat în noiembrie a.c. Acordul de colaborare între CEC a Moldovei şi CEC a Ucrainei.

Dialogul dintre comisiile noastre este nu numai unul de lucru, ci poartă un caracter cu adevărat amical. 
Perioada îndelungată de colaborare activă a arătat că avem o tendinţă reciprocă să transmitem experienţa 
naţională de efectuare a alegerilor, iar cronologicul relaţiilor bilaterale numără mai bine de zeci de acţiuni şi 
întrevederi realizate cu succes în comun. 

Comisia Electorală Centrală a Ucrainei este sincer convinsă că realizările şi greutăţile primului deceniu de 
activitate a CEC a Moldovei vor îmbogăţi tezaurul comun al dezvoltării democraţiei în ţările noastre.

Am siguranţa că activitatea dumneavoastră zilnică realizată coordonat şi profesionist va contribui întot-
deauna la asigurarea exercitării de către popor a voinţei sale şi apărării acestui drept în Republica Moldova, 
la atingerea celor mai înalte standarde mondiale ale democraţiei.

Din toată inima vă urez multă sănătate, un izvor nesecat de energie creatoare, succese viitoare în ac-
tivitatea pe tărîmul apărării intereselor alegătorilor, mulţi ani de muncă fructuoasă pentru binele Republicii 
Moldova în numele triumfului Dreptăţii şi Legii! 

Cu profund respect,

     Vladimir Şapoval
     Preşedintele Comisiei 
     Electorale Centrale a Ucrainei

Secretarul CEC a Ucrainei dna Tatiana Lucaş 
înmînează preşedintelui CEC dlui Eugeniu Ştirbu 

mesajul de felicitare
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Mesaj de felicitare din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii 
Azerbaidjan

5.decembrie.2007

Preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova 

dl Eugeniu Ştirbu

Mult stimate coleg,

În. numele. Comisiei. Electorale. Centrale. a.
Azerbaidjanului vă felicit călduros cu ocazia 
jubileului de un deceniu de la constituirea Co-
misiei Electorale Centrale a statului suveran şi 
indivizibil – Republica Moldova. 

Crearea.Comisiei.Electorale.Centrale.ca.or-
gan ce activează continuu a fost dictată de ne-
cesitatea realizării competente şi specializate a 
alegerilor. Organizîndu-şi activitatea pe princi-
piile supremaţiei legii, transparenţei, colegiali-
tăţii la examinarea chestiunilor ce ţin de proce-
sul electoral şi luarea deciziilor, fundamentării 
hotărîrilor adoptate, comisia asigură realizarea 
şi apărarea drepturilor electorale ale cetăţenilor 
ţării, dreptul suveran al poporului moldovenesc 
de a-şi exprima voinţa.

 În corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale Codului electoral, în această peri-
oadă a fost de asemenea perfecţionat mecanismul de asigurare a drepturilor electorale ale cetăţenilor, s-a 
îmbogăţit experienţa de lucru a tuturor structurilor electorale ale statului.

Dl Eugeniu Ştirbu primeşte felicitări din partea oaspeţilor 
din Azerbaidjan

Vizita delegaţiei din Azerbaidjan la Centrul Cultural al Azerilor 
din Republica Moldova, 7 decembrie 2007
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Aducîndu-vă felicitări cu ocazia jubileului, îmi exprim încrederea că şi în viitor între comisiile noastre se 
vor stabili relaţii de colaborare şi prietenie mai strînse. Sper că vom realiza şi în continuare o activitate comu-
nă ce contribuie la înfăptuirea unor alegeri cu adevărat democratice în ţările noastre, inclusiv de observare a 
alegerilor, precum şi de efectuare a schimbului de experienţă între comisiile noastre.

Colaborarea Comisiilor Electorale Centrale va deveni o continuare logică a prieteniei şi bunei înţelegeri 
între ţările noastre stabilite în cadrul vizitelor oficiale ale şefilor de state ai Azerbaidjanului şi Moldovei, în 
urma cărora a fost confirmat interesul reciproc de lărgire şi adîncire a colaborării în diverse domenii atît la 
nivel bilateral, cît şi în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale.

În numele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan urez tuturor organizatorilor de alegeri 
în Moldova bunăstare, sănătate, succes la realizarea obiectivelor propuse de perfecţionare a tehnologiilor 
electorale şi desfăşurare a unor alegeri democratice deschise. 

Cu respect, 

     Mazair Panahov
     Profesor,

     Preşedintele Comisiei Electorale

     Centrale a Republicii Azerbaidjan 
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La 23 martie 2007, Parlamentul Republicii Mol-
dova prin hotărîrea nr.77-XVI, a fixat pentru data 
de 3 iunie 2007 desfăşurarea alegerilor locale ge-
nerale..

Din acel moment activitatea Comisiei Electorale 
Centrale a fost concentrată asupra pregătirilor pen-
tru.organizarea.alegerilor.în.conformitate.cu.preve-
derile Constituţiei, Codului electoral, Legii nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală şi Legii nr.764-XV din 27 decembrie 
2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii.Moldova.

Comisia Electorală Centrală la data de 30 mar-
tie 2007 prin hotărîrea nr.454 a aprobat Programul 
calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute 
de Codul electoral privind organizarea şi desfăşura-
rea.alegerilor.locale.generale.din.3.iunie.2007..

În.acest.scop.au.fost.constituite.37.de.circum-
scripţii electorale de nivelul doi în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale ale ţării şi, respectiv, consilii 
electorale..

Consiliile electorale de circumscripţie de nive-
lul doi au constituit, la rîndul lor, 902 circumscripţii 
electorale orăşeneşti (municipală Comrat), săteşti 
(comunale), iar, ca alegătorilor să le fie mai lesne 
să participe la votare şi pentru a facilita numărarea 
voturilor, circumscripţiile electorale au fost divizate 
în 1934 secţii de votare.

Pentru activitate în componenţa organelor elec-
torale de toate nivelurile au fost antrenaţi circa 21 
mii funcţionari.

În scopul instruirii funcţionarilor electorali, 
Comisia Electorală Centrală a organizat se-
minare în toate unităţile administrativ-teritori-
ale.de.nivelul.doi,.la.care.au.participat.mem-
brii săi, şi un seminar republican pentru pre-
şedinţii consiliilor electorale de circumscripţie 
de nivelul doi, reprezentanţii administraţiei 
publice locale, partidelor şi altor organizaţii 
social-politice.. În. cadrul. seminarului. au. fost.
distribuite documentele necesare pregătirii 
alegerilor.

În sprijinul şi în vederea sporirii profesio-
nalismului. persoanelor. angajate. în. procesul.
electoral, Comisia Electorală Centrală a ela-
borat, a editat şi a distribuit Ghidul funcţiona-
rului electoral (bilingv) cu actele normative de 
bază de care să se conducă acestea – regu-
lamente, instrucţiuni, modele ale documente-

lor electorale ce urmau a fi întocmite în perioada 
electorală, precum şi Codul electoral cu ultimele 
modificări. De asemenea, a elaborat şi a distribuit 
ecusoane şi legitimaţii pentru funcţionarii consiliilor 
şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, pre-
cum şi pentru membrii reprezentanţi. 

Conform listei, aprobate şi date publicităţii de 
CEC, a partidelor şi organizaţiilor social-politice în-
registrate de Ministerul Justiţiei ce aveau dreptul să 
participe.la.alegeri.în.mod.independent.sau.în.bloc.
şi în baza demersurilor înaintate, au fost înregis-
trate simbolurile electorale ale formaţiunilor politice 
care şi-au manifestat intenţia de a participa la cursa 
electorală. Şi-au desemnat candidaţi pentru alegeri 
21 partide, organizaţii social-politice şi un bloc elec-
toral, iar propria candidatură şi-au înaintat-o 1375 
candidaţi independenţi.

Pentru a asigura o desfăşurare corectă a cursei 
electorale şi un comportament civilizat al concuren-
ţilor electorali, CEC a elaborat Codul de conduită 
privind desfăşurarea şi reflectarea campaniei elec-
torale.la.alegerile.locale.generale.din.2007,.care.a.
fost semnat de subiecţii implicaţi în acest proces. 

Tot. atunci. a. aprobat. Regulamentul. privind. re-
flectarea în mijloacele de informare în masă din Re-
publica.Moldova.a.campaniei.electorale.la.alegerile.
locale generale din 3 iunie 2007, în baza Concep-
ţiei adoptate de către Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului şi CEC, ale cărui prevederi stabileau 
condiţiile de reflectare a acesteia la toate instituţiile 
Audiovizualului din ţară, precum şi în presa scrisă. 

Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea 
alegerilor locale generale din 2007

Fiecare vot contează
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Emisiunile „Electorala – 2007” difuzate de 
posturile radio şi TV au fost însoţite de un 
spot publicitar instructiv realizat de CEC, 
prin care alegătorilor li s-a explicat pas cu 
pas cum se votează şi alte momente le-
gate de procedura votării. În felul acesta 
a fost atins şi obiectivul privind educaţia 
civică şi mobilizarea populaţiei de a-şi 
exercita dreptul electoral.

La şedinţele comune ale Comisiei 
Electorale Centrale şi Consiliului Coor-
donator. al. Audiovizualului. au. fost. puse.
în discuţie diverse probleme, printre care 
cele. cu. privire. la. punerea. în. aplicare. a.
Regulamentului amintit. În acelaşi con-
text, în cadrul seminarului „Mass-media 
şi alegerile” organizat de Biroul de Infor-
mare al Consiliului Europei din Moldova 
participanţii, printre care experţi ai Consi-
liului Europei, membrii Comisiei Electora-
le Centrale şi ai Consiliului Coordonator al Audiovi-
zualului, reprezentanţi ai mass-media, ai societăţii 
civile, şi-au expus opiniile vizavi de prevederile cu-
prinse.în.Regulament.pentru.a-l.optimiza.

În perioada electorală membrii CEC au organi-
zat şi au participat la conferinţe de presă unde au 
expus date şi informaţii relevante, periodic au avut 
întrevederi cu observatorii internaţionali din partea 
Misiunii OSCE/ODIHR. 

După finalizarea votării şi în baza proceselor-
verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie, 
Comisia Electorală Centrală a aprobat 
Procesul-verbal privind rezultatele alege-
rilor.locale.generale.din.3.iunie.2007..

În conformitate cu hotărîrile instanţe-
lor de judecată, CEC a considerat alege-
rile.din.3.iunie.2007.pentru.alegerea.con-
silierilor în Consiliile municipale Chişinău, 
Bălţi, Comrat şi în 50 consilii orăşeneşti, 
839 consilii săteşti (comunale) drept vala-
bile..În.urma.primului.tur.de.scrutin.au.fost.
aleşi 417 primari (nivelul întîi) şi primarul 
municipiului Bălţi. Dat fiind că din primul 
tur nu au fost aleşi toţi primarii, Comisia 
Electorală Centrală a fixat pentru data de 
�7.iunie.2007.turul.doi.de.scrutin..

În.ziua.de.3.iunie.2007.a.fost.efectuat.
cu aprobarea CEC sondajul de opinie la 
ieşirea din secţiile de votare în raza cir-
cumscripţiei electorale municipale Chi-
şinău (de tip exit-poll) de către Institutul 
de Politici Publice, ADEPT, C.B.S. AXA şi 

Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţei (CSOP). 
Rezultatele obţinute au coincis în linii generale cu 
cele oficiale. 

Alegerile.au.fost.monitorizate.de.240.de.obser-
vatori internaţionali şi 1889 observatori naţionali 
acreditaţi de CEC. În scopul asigurării unei activităţi 
eficiente a observatorilor internaţionali în perioada 
electorală, Comisia Electorală Centrală a constituit 
Oficiul de Protocol al Observatorilor. 

Misiunea internaţională de observatori sub egi-
da OSCE/ODIHR, care a monitorizat alegerile locale 
generale din 3 iunie 2007, a menţionat următoarele: 

Masa rotundă organizată de Consiliul Europei cu 
participarea Comisiei Electorale Centrale

Monitorizarea alegerilor de către observatorii acreditaţi 
din partea OSCE/ODIHR



buletin  informativ38

“Codul electoral a asigurat o bază adecvată pentru 
desfăşurarea unor alegeri democratice, electoratului 
i.s-a.oferit.un.spectru.de.opinii.veritabile,.alegerile.au.
fost. în.general.bine.administrate,.ziua.alegerilor.s-a.
desfăşurat într-o atmosferă calmă, iar observatorii 
au evaluat pozitiv procesul votării în majoritatea sec-
ţiilor de votare vizitate. Observatorii internaţionali au 
apreciat procesul de vot cu „bine” sau „foarte bine” 
în 96% din secţiile de votare vizitate. Administraţia 
electorală care pentru prima oară a inclus membri 
desemnaţi de partide la toate nivelurile şi-a îndeplinit 
îndatoririle în mod satisfăcător.

CEC a activat într-un mod transparent, iar şe-
dinţele sale au fost deschise publicului şi mass-me-
diei, hotărîrile fiind publicate pe pagina sa de web. 
CEC şi-a desfăşurat activităţile într-un mod imparţi-
al, profesionist şi colegial”. 

În pofida eforturilor depuse în vederea asigurării 
unor alegeri libere la 17 iunie 2007, în comuna Cor-
jova, raionul Dubăsari organele de forţă neconstitu-
ţionale din Transnistria au ocupat sediul secţiei de 
votare, au blocat safeul cu buletinele de vot şi ştam-
pilele electorale, au distrus buletinele, cabinele şi 
urnele.de.vot..Membrii.biroului.electoral.au.fost.for-
ţaţi să părăsească sediul secţiei de votare. Pentru 
a nu pune în pericol viaţa alegătorilor şi membrilor 
organelor electorale din circumscripţia electorală 
Corjova, Comisia Electorală Centrală, prin hotă-
rîrea nr.753 din 17 iunie 2007, a dispus închiderea 
secţiei de votare nr. 15/3 amplasată în Liceul “Mihai 
Eminescu“ din localitate.

CEC a atras atenţia opiniei publice, precum şi 
a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în 
Moldova asupra acţiunilor regimului separatist de 
destabilizare a procesului electoral şi violării drep-
tului cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi alege 
administraţia locală. 

În final, menţionăm că, pentru organizarea şi 
derularea alegerilor locale generale – 2007, Comi-
sia Electorală Centrală în perioada de referinţă a 
convocat 59 de şedinţe şi a adoptat 334 de hotărîri, 
printre care:

- 109 cu privire la organizarea activităţii organelor 
electorale, modificarea şi completarea compo-

nenţei acestora, degrevarea de la atribuţiile de 
la locul de muncă permanent; 

- 19 cu privire la asigurarea materială a desfă-
şurării alegerilor, confirmarea persoanelor res-
ponsabile de finanţe pentru perioada campaniei 
electorale;

- 23 cu privire la confirmarea membrilor repre-
zentanţi ai formaţiunilor politice cu drept de vot 
consultativ în Comisia Electorală Centrală;

- 7 cu privire la modelele de documente (buleti-
ne de vot, certificate cu drept de vot, legitimaţii, 
procese-verbale etc.); 

-. �4. cu. privire. la. aprobarea. regulamentelor,. in-
strucţiunilor, programului calendaristic privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 
generale din 2007, modificarea şi completarea 
acestora;

- 38 cu privire la monitorizarea alegerilor şi reflec-
tarea lor în mijloacele de informare în masă;

- 78 cu privire la contestaţii, sesizări, demersuri, 
cereri, petiţii privind organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor;

- 3 cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor;

- 5 cu privire la fixarea datei de desfăşurare a tu-
rului doi de scrutin;

- 13 cu privire la fixarea datei pentru votarea re-
petată;

-. �0.cu.privire.la.atribuirea.mandatelor.de.consili-
eri în consiliile locale;

- 15 cu privire la activitatea Comisiei şi a aparatu-
lui Comisiei Electorale Centrale.

Ca rezultat al efortului Comisiei Electorale Cen-
trale de organizare şi desfăşurare a alegerilor loca-
le generale din 2007, atît observatorii internaţionali, 
cît şi cei naţionali au constatat că primul tur de scru-
tin, precum şi al doilea tur din 17 iunie s-au desfă-
şurat în conformitate cu cerinţele stipulate în Codul 
electoral şi au corespuns criteriilor internaţionale de 
alegeri libere (excepţie făcînd cazul de la Corjova, 
raionul Dubăsari). 
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Republica Moldova este un stat tînăr care se 
confruntă cu toată gama de probleme aferente ţă-
rilor aflate în perioada de tranziţie de la un sistem 
politic.totalitar.la.unul.democratic..În.acest.demers,.
am fost şi sîntem susţinuţi de alte democraţii, mai 
vechi sau mai noi, din lume. 

Republica Moldova a ales democraţia ca unică 
modalitate de organizare şi dezvoltare a societă-
ţii. Odată cu aceasta, ea s-a angajat să garanteze 
şi să respecte un şir de drepturi şi libertăţi funda-
mentale. ale. omului,.
precum şi alte drep-
turi social-politice şi 
economice. Dreptul 
de a alege şi de a fi 
ales se află printre 
acestea. Importanţa 
lui.decurge.din.faptul.
că exercitarea drep-
tului la vot conferă 
legitimitate. puterii.
centrale şi locale, iar 
statului. –. suverani-
tate şi independen-
ţă. În acest context, 
Comisiei Electorale 
Centrale îi revine un 
rol. important. în. edi-
ficarea statului de 
drept..

De la obţinerea 
independenţei, Re-
publica. Moldova. a.
studiat. modelele. de.
organizare. a. proce-
sului. electoral. din.
alte state. S-au analizat modele care ar fi putut fi 
aplicate în ţara noastră ţinînd cont de factorii cul-
turali, istorici, sociali şi geopolitici de aici. Moldova 
a solicitat asistenţa şi suportul statelor care au o 
tradiţie şi o practică mai îndelungată în acest do-
meniu şi a stabilit relaţii de colaborare cu ţările care 
au un destin similar pentru evidenţierea, evaluarea 
şi rezolvarea problemelor care apar în procesul de 
implementare.a.normelor.democratice..

Republica Moldova este membră a principale-
lor organisme internaţionale care se ocupă de im-
plementarea normelor şi principiilor democratice: 
Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, Consiliul Euro-
pei. În anul 2003, Republica Moldova şi-a declarat 

aspiraţiile de integrare în Uniunea Europeană..Toa-
te aceste instituţii monitorizează în permanenţă si-
tuaţia politică din Republica Moldova şi înaintează 
recomandări pentru consolidarea unui sistem legis-
lativ viabil şi organizarea corespunzătoare a siste-
mului instituţional. 

În concret, Comisia Electorală Centrală întreţi-
ne relaţii de colaborare în baza acordurilor gene-
rale semnate la nivel de stat, dar şi a acordurilor 
specifice încheiate cu alte organisme electorale din 

lume. De exemplu, 
prin intermediul Con-
siliului Europei, CEC 
a obţinut o asistenţă 
importantă din partea 
Comisiei de la Ve-
neţia,. organ. instituit.
pentru. realizarea.co-
rectă şi echitabilă a 
normelor şi principii-
lor. democratice. prin.
modernizarea. legis-
laţiei. Comisia de la 
Veneţia a ajutat Mol-
dova. în. elaborarea.
şi, ulterior, perfecţio-
narea Codului elec-
toral.. Recent,. la. cea.
de. a. 73-a. sesiune. a.
Comisiei, care a avut 
loc. la. �4. decembrie.
2007,. a. fost. analizat.
Codul, în colabora-
re cu OSCE, pentru 
identificarea contra-
dicţiilor şi eliminarea 

lacunelor ce împiedică uneori buna sa aplicare. Pe 
lîngă aceste activităţi Comisia de la Veneţia orga-
nizează seminare, conferinţe şi training-uri pentru 
ridicarea calificării funcţionarilor electorali (în sep-
tembrie 2007 o delegaţie a CEC a participat la 
Strasbourg la Conferinţa Internaţională pe tema 
Lupta contra fraudei electorale – procedurile de 
soluţionare a plîngerilor şi contestaţiilor). De ase-
menea, Comisia de la Veneţia realizează studii în 
domeniul desfăşurării alegerilor democratice. Cola-
borarea CEC Moldova cu UE, ca parte a Planului.
de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europea-
nă şi cu ONU (prin intermediul sub-structurilor sale 
UNDP şi UNICEF) se realizează în aceleaşi direcţii 
considerate.prioritare.

Relaţiile externe ale Comisiei Electorale Centrale

Vicepreşedintele CEC dna Renata Lapti şi membrul CEC 
dl Vasile Gafton delegaţi de CEC pentru monitorizarea 

referendumului naţional.  
Letonia, iulie 2007
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O altă perspecti-
vă a relaţiilor externe 
ale CEC, cea care 
conferă transparenţă 
şi credibilitate acti-
vităţii Comisiei Elec-
torale Centrale şi a 
procesului. electoral.
în. întregime,. este.
dată de acreditarea 
observatorilor naţio-
nali şi internaţionali 
la. scrutinele. electo-
rale. din. Republica.
Moldova. Comisia 
Electorală Centrală 
colaborează strîns cu 
Biroul OSCE pentru 
Instituţii Democratice 
şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) care realizea-
ză misiuni de observare a scrutinelor electorale şi 
face recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului 
şi legislaţiei electorale. Astfel de misiuni mai sînt re-
alizate şi de către unele ONG-uri de profil cu finan-
ţare externă (IRI, NDI, Fundaţia Eurasia); misiuni.
diplomatice acreditate în R. Moldova (ale Turciei, 
Republicii Cehe, Japoniei, României), reprezen-
tanţi ai mass-media şi alte organizaţii internaţionale.
(Centrul Liberal Internaţional Suedez, Congresul 
Puterilor Centrale şi Regionale din Europa, Con-
gresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, 
Asociaţia Avocaţilor Americani, USAID). 

Pe lîngă monitorizare, aceste instituţii în co-
operare cu CEC, actorii politici, autorităţile puterii 
centrale şi locale asigură elaborarea unor studii 
în materie electorală, organizarea unor seminare, 
conferinţe pe teme din domeniul electoral. 

Suportul activităţii CEC de către astfel de insti-
tuţii este extrem de valoros din punctul de vedere 
al bazei informaţionale, logistice şi financiare care 
este pusă la dispoziţia CEC. Printre activităţile des-
făşurate, de menţionat:

• realizarea în 2004 a unui seminar-training 
în colaborare cu experţii Comisiei de la Ve-
neţia; 

• editarea Codului electoral şi a Ghidului func-
ţionarului electoral la alegerile locale gene-
rale din iunie 2007 cu suportul financiar din 
partea USAID şi SIDA; 

• organizarea recentei conferinţe jubiliare de 10 
ani de activitate permanentă a CEC cu asis-
tenţa misiunii OSCE în Moldova şi a NDI; 

• vizita de studiu şi in-
struire.din.noiembrie.
2007 a funcţionarilor 
CEC în Ungaria, cu 
suportul Ambasadei 
Ungare şi HUN-IDA 
(Budapesta). Aceas-
tă vizită pune baze-
le. unui. proiect. de.
instruire pe diferite 
teme, în funcţie de 
necesităţi, a funcţi-
onarilor. din. aparatul.
Comisiei. Electorale.
Centrale.etc.

 Invitaţii de a par-
ticipa. la. observarea.
alegerilor şi referen-

dumurilor sînt trimise şi autorităţilor electorale ale 
altor state cu care Comisia Electorală Centrală a 
stabilit în mod direct relaţii de colaborare. Prin reci-
procitate funcţionarii şi membrii CEC participă şi ei 
la misiuni de monitorizare a alegerilor şi referendu-
murilor în aceste ţări. Membrii CEC au participat la 
evenimente organizate în Letonia, România, Repu-
blica Kîrgîză, Ucraina, Federaţia Rusă şi, concomi-
tent, în perioada de referinţă au participat la 6 mi-
siuni de observare a alegerilor în Ucraina, Ungaria, 
Austria, Letonia, Olanda, Kazahstan.

Pe lîngă observarea procesului electoral mai 
sînt organizate conferinţe internaţionale la care se 
întrunesc specialişti din domeniul electoral din par-
tea altor state şi diferite organizaţii. Numai în anul 
2007 reprezentanţii CEC au fost prezenţi la aniver-
sarea jubileului CEC a Ucrainei; Simpozionul „Noile.
reglementări ale procesului electoral” Paris (Franţa) 
organizat de Centrul de Studii Comparative privind 
Alegerile; Conferinţa „Fiecare vot contează”. Wa-
shington (SUA) realizată de Organizaţia Electorală 
Globală în colaborare cu Fundaţia Internaţională 
pentru.Sisteme.Electorale.

La rîndul său, CEC organizează aproape în 
fiecare an conferinţe internaţionale, cele recente 
fiind: în 2006 – „Sisteme şi proceduri electorale. 
Practica Internaţională”; în 2007 – Conferinţa Jubi-
liară consacrată unui deceniu de activitate perma-
nentă a CEC, la care pe lîngă invitaţii din ţară au 
participat delegaţii străine din partea autorităţilor 
electorale (România, Ucraina, Letonia, Azerbaid-
jan, Macedonia etc.), reprezentanţi ai Ambasade-
lor străine acreditate în Moldova (Ungaria, Germa-
nia etc.), din partea organizaţiilor internaţionale şi 
ONG-lor.

Semnarea Acordului de Colaborare dintre CEC Moldova 
şi CEC Ucraina.

Kiev, noiembrie 2007
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Pentru o cooperare mai strînsă cu autorităţi-
le electorale străine în domenii concrete, CEC a 
semnat.acorduri.de.colaborare cu Letonia, SUA şi 
Ucraina, urmînd ca în acest an să fie semnate cu 
Bosnia şi Herzegovina, Republica Ungară şi Româ-
nia. Acordul se înfăptuieşte pe bază de egalitate şi 
respectare a intereselor, a legislaţiei interne a părţi-
lor, precum şi a înţelegerilor încheiate între ele. Co-
laborarea este realizată în diferite domenii: 

1) perfecţionarea legislaţiei naţionale privind ale-
gerile şi referendumurile;

2) asigurarea realizării şi apărării drepturilor consti-
tuţionale ale cetăţenilor de a alege şi a fi aleşi; 

3) reglementarea juridică a activităţii partidelor po-
litice şi blocurilor electorale ale partidelor politi-
ce în cadrul procesului electoral; 

4) asigurarea financiară şi tehnico-materială a ale-
gerilor şi referendumurilor; 

5) utilizarea tehnologiilor informaţionale şi sisteme-
lor moderne de evidenţă a alegătorilor în cadrul 
desfăşurării alegerilor şi referendumurilor; 

6) asigurarea drepturilor subiecţilor implicaţi în 
procesul electoral în perioada agitaţiei electora-
le prin utilizarea mass-mediei; 

7) ridicarea nivelului de cultură juridică a partici-
panţilor la procesul electoral şi la referendumuri, 
perfecţionarea formaţiei profesionale a organi-
zatorilor de alegeri şi de referendumuri. 

La 27 noiembrie 1998, la Vilnius (Lituania) CEC 
a semnat Carta Asociaţiei Oficialilor Electorali din 

Europa Centrală şi de Est (ACEEEO), devenind 
membră a acestei instituţii. Acest lucru a fost un 
pas important spre edificarea democraţiei în Re-
publica Moldova, ACEEEO fiind una din cele mai 
importante instituţii care se ocupă de problemele 
electorale..

În calitatea sa de membru, Comisiei Electora-
le Centrale îi este facilitată procedura de stabilire 
a relaţiilor directe cu autorităţile electorale ale al-
tor state. Spre exemplu, în cadrul ultimei conferin-
ţe anuale a ACEEEO care a avut loc la Strasbourg 
(Franţa) în perioada 18-19 septembrie 2007 au fost 
puse bazele semnării acordului de colaborare cu 
autorităţile electorale ale Bosniei şi Herzegovina 
şi României; prin intermediul organizaţiei am fost 
invitaţi ca observatori internaţionali la alegerile din 
Republica Ungară (la care am şi participat), Bosnia 
şi Herzegovina, Azerbaidjan, Georgia, Kîrgîzstan şi 
Australia; a fost facilitată procedura de realizare a 
schimbului de experţi electorali. Anual sînt organi-
zate conferinţe internaţionale cu participarea exper-
ţilor care discută şi soluţionează diverse probleme 
din.domeniul.electoral,.sînt.realizate.rapoarte.anua-
le privind desfăşurarea alegerilor şi referendumuri-
lor în diferite ţări, fiind astfel posibil schimbul de ex-
perienţă între reprezentanţii autorităţilor electorale 
participante. De o importanţă majoră sînt proiectele 
asociaţiei pentru crearea unei baze de date elec-
tronice, ca suport tehnic şi metodic pentru îmbună-
tăţirea legislaţiei şi practicii electorale, anul acesta 
fiind lansat proiectul regional care oferă materiale 
electorale şi informaţii despre practica electorală a 
statelor cu democraţie avansată. 

Secvenţe din cadrul Conferinţei jubiliare, 
5 decembrie 2007
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Ivan Cucu, 
ex-vicepreşedinte, 

Nicolai Kiseev, ex-membru, 
Maria Moraru, ex-membru, 

Comisia Electorală Centrală 
2003-2005

Ex-membri ai Comisiei 
Electorale Centrale 

1994, 1995, 1996, 1997, 2003

Şedinţa festivă a Conferinţei 
jubiliare, 

5 decembrie 2007



buletin  informativ 43

Victor Kosteţki, Nicolae Gîrbu, Vasile Gafton, Mihai Buşuleac – membri ai CEC

Cuvînt  de felicitare din partea Mariei Postoico, 
vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova
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Perspective

 În prima zi de joi din luna februarie Comisia Electorală Centrală va organiza sărbătorirea zilei 
internaţionale a alegerilor. Cu acest prilej va fi organizată o masă rotundă şi vor fi lansate 
două concursuri: de eseuri cu tematică electorală între studenţii instituţiilor superioare de în-
văţămînt şi de desene între elevi cu genericul „Şi tu ai dreptul la vot”. Totalizarea concursurilor 
este preconizată pentru luna octombrie 2008. 

 În lunile februarie şi mai vor avea loc conferinţe raionale la tema „Cunoaşteţi şi respec-
taţi legislaţia electorală” cu participarea tinerilor alegători din raionul Străşeni şi, respec-
tiv, Floreşti.


