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Dragi prieteni

Am decis să consacrăm acest număr al Buletinului Informativ în întregime activităţii desfășu-

rate pe parcursul mandatului componenţei Comisiei Electorale Centrale confirmate la 11 noiem-

brie 2005. 

Mandatul nostru urma să înceteze în noiembrie 2010, dar conform modificărilor operate la 

Codul electoral prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, acesta ne-a fost prelungit pînă în februarie 

2011, deoarece ne aflam în perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate care s-au 

desfășurat la 28 noiembrie 2010. 

Astăzi facem un bilanţ și ne prezentăm în faţa dumneavoastră cu un raport asupra activităţii 

noastre realizate în anii 2005 – 2011 și o descriere a tuturor evenimentelor electorale pe care le-am 

administrat în această perioadă.

Acest raport este structurat pe compartimente ce reflectă fiecare sector de activitate al Comisiei 

Electorale Centrale. Dacă unii vor dori să afle, de exemplu, ce fel de alegeri și cînd au avut loc, vor 

vrea să știe cu cine colaborează Comisia Electorală Centrală sau vor fi curioși asupra altor aspecte 

ce ţin de alegeri, vor găsi în această ediţie informaţii complete și detaliate despre toate subiectele 

care îi interesează. 

Pe parcursul mandatului am acumulat o experienţă amplă, ne-a revenit să organizăm toate 

tipurile de scrutine, de la alegeri locale noi și referendumuri locale pînă la cîteva runde de alegeri 

parlamentare. Am organizat în două rînduri procedura de renumărare a voturilor. Tot în această 

perioadă am organizat și un referendum constituţional, ce-i drept care a fost declarat nevalabil din 

cauza unei prezenţe mici a cetăţenilor la urne. 

Împreună cu aparatul Comisiei Electorale Centrale, care ne-a asistat mereu cu profesionalism, 

am lucrat ca un mecanism pus bine la punct, fără întîrzieri și la un nivel, nu ne temem de acest 

cuvînt, înalt. 

Am făcut tot posibilul ca să ne puteţi urmări constant pe parcursul activităţii noastre, dar mai 

ales în timpul evenimentelor electorale. Aţi avut ocazia să ne apreciaţi, iar noi vă asigurăm că am 

fost imparţiali și am luat decizii în strictă conformitate cu litera legii. 

Vă dorim succes
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Transformările democratice care au avut loc în 
Republica Moldova au determinat crearea unui sis-
tem de organe electorale independente.

Comisia Electorală Centrală este organ de stat 
constituit pentru realizarea politicii electorale, or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor. Ea este orga-
nul electoral ierarhic superior şi activează continuu. 
Comisia este formată din 9 membri  cu drept de vot 
deliberativ. 

În activitatea sa Comisia se conduce de Con-
stituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de 
legile şi hotărîrile Parlamentului, de decretele Pre-
şedintelui Republicii Moldova, de ordonanţele şi 
hotărîrile Guvernului, de tratatele internaţionale în 
domeniu la care Republica Moldova este parte, Re-
gulamentul cu privire la activitatea Comisiei Elec-
torale Centrale şi de alte acte normative.

Conform prevederilor art. 17 din Codul elec-
toral, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul 
Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul 
membrilor Comisiei cu majoritatea de voturi din 
numărul total al membrilor acesteia. Şedinţa de 
alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi se-
cretarului Comisiei Electorale Centrale are loc 
nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vi-
goare a hotărîrii de confirmare a noii componenţe 
a Comisiei, cu consemnarea rezultatelor într-un 
proces-verbal.

Prin hotărîrea Parlamentului nr. 290-XVI din 11 
noiembrie 2005, a fost confirmată, pentru un man-
dat de cinci ani, componenţa nominală a Comisiei 
Electorale Centrale, fiind aplicat un nou criteriu de 
constituire a CEC stabilit după modificarea art.16 
alin. (2) din Codul electoral prin Legea nr. 176-XVI 
din 22 iulie 2005. Conform criteriului atunci stabi-
lit, un membru a fost desemnat de către Preşedintele 
Republicii Moldova, un membru - de către Guvern 
şi 7 membri - de către Parlament, inclusiv 5 de că-
tre partidele de opoziţie, proporţional numărului de 

1. COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE1. COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

mandate deţinute de acestea. Astfel, în calitate de 
membri ai Comisiei au fost confirmate următoarele 
persoane: 

Buşuleac Mihai - desemnat de Parlament 
Ciocan Iurie - desemnat de Parlament 
Gafton Vasile - desemnat de Parlament 
Gîrbu Nicolae - desemnat de Parlament 
Kosteţki Victor - desemnat de Parlament 
Lapti Renata - desemnată de Parlament 
Ştirbu Eugeniu - desemnat de Parlament 
Midrigan Pavel - desemnat de Guvern 
Vizant Valentin - desemnat de Preşedintele 

Republicii Moldova. 
Hotărîrea Parlamentului nr.290 din 11 noiem-

brie 2005 a intrat în vigoare la data adoptării, iar şe-
dinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului Comisiei Electorale Centrale a avut loc 
la 18 noiembrie 2005. La această şedinţă preşedinte 
a fost ales dl Eugeniu Ştirbu, vicepreşedinte – dna 
Renata Lapti şi secretar – dl Iurie Ciocan. Rezulta-
tele acestor alegeri au fost consemnate în procesul-
verbal nr.1 al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
din 18 noiembrie 2005.

Pe parcursul exercitării mandatului Comisia 
Electorală Centrală a organizat şi desfăşurat ale-
geri şi referendumuri, a urmărit aplicarea unitară a 
legislaţiei electorale, a asigurat logistica necesară. 
Conform prevederilor Codului electoral, inclusiv a 
Regulamentului cu privire la activitatea acesteia, a 
realizat următoarele funcţii: 
-  de strategie, prin care se asigură stabilirea 

obiectivelor în materie electorală din domeniul 
său de activitate; 

-  de reglementare, prin care se asigură elaborarea 
şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ 
necesar realizării atribuţiilor respective; 

-  de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statu-
lui moldovenesc, în materie electorală; 

-  de autoritate de stat, prin care se realizează 
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urmărirea şi asigurarea aplicării pe întreg cu-
prinsul ţării, a reglementărilor specifice siste-
mului electoral; 

-  de îndrumare, sprijin şi control al autorităţilor 
administraţiei publice locale, partidelor şi altor 
organizaţii social-politice, precum şi al aparatu-
lui propriu de activitate în domeniul organizării 
şi desfăşurării alegerilor şi referendumurilor. 
În perioadele electorale Comisia Electorală 

Centrală a conlucrat cu organele electorale in-
ferioare, s-a îngrijit de completarea acestora cu 
persoane calificate în acest domeniu pentru a în-
făptui un proces electoral corect şi conform le-
gislaţiei. 

Pe tot parcursul activităţii sale Comisia Elec-
torală Centrală a avut de înfruntat mai multe difi-
cultăţi, devenind în prezent un instrument eficient 
de asigurare a unor alegeri şi referendumuri la un 

nivel care să corespundă atît aspiraţiilor alegători-
lor, partidelor politice, cît şi standardelor comunită-
ţii democratice internaţionale.

Comisia Electorală Centrală, prin activitatea sa, 
şi-a adus contribuţia la stabilirea unor relaţii de co-
laborare şi conlucrare cu formaţiunile politice, or-
ganele electorale, autorităţile administraţiei publice 
locale şi alte instituţii ce ţin de asigurarea desfăşu-
rării alegerilor în bune condiţii.

Activitatea Comisiei Electorale Centrale în 
vederea organizării alegerilor parlamentare, locale 
generale şi noi, a referendumurilor a demonstrat că 
politica electorală pe care o promovează ea core-
lează cu principiile democratice şi se încadrează pe 
deplin în normele dreptului electoral. Astfel, Co-
misia Electorală Centrală reprezintă organul care 
garantează libera exprimare a voinţei poporului şi 
respectarea supremaţiei legii.

Componenţa Comisiei Electorale Centrale 
2005-2011
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Victor Kosteţki,
membrul CEC

Pavel Midrigan,
membrul CEC

Vasile Gafton,
membrul CEC

Nicolae Gîrbu,
membrul CEC

Valentin Vizant,
membrul CEC

 Mihai Bușuleac,
membrul CEC

Eugeniu Știrbu,
președintele CEC

 Renata Lapti,
vicepreședintele CEC

 Iurie Ciocan,
secretarul CEC
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2. ELABORAREA CADRULUI NORMATIV 2. ELABORAREA CADRULUI NORMATIV 

AL COMISIEI ELECTORALE CENTRALEAL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

În perioada mandatului 2005-2011, Comisia 
Electorală Centrală a elaborat şi adoptat 32 de acte 
cu caracter normativ (regulamente şi instrucţiuni). 
Unele au fost elaborate pentru prima dată, altele în 
redacţie nouă, iar 7 dintre ele în vederea aplicării 
doar în perioade electorale concrete. 

Regulamentele şi instrucţiunile au fost elabo-
rate în temeiul art. 22 lit. c) din Codul electoral al 
Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 şi au avut ca scop atît detalierea, cît şi perfec-
ţionarea procedurilor electorale. Unele regulamente 
au fost elaborate, ţinîndu-se cont de noile prevederi 
ale altor legi, de exemplu Regulamentul privind fi-
nanţarea campaniilor electorale a fost elaborat în 
baza Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 pri-
vind partidele politice. 

Printre cele adoptate în premieră se numără: 
-  Regulamentul privind activitatea consiliilor 

electorale de circumscripţie;
-  Regulamentul cu privire la acreditarea repre-

zentanţilor mijloacelor de informare în masă pe 
lîngă Comisia Electorală Centrală;

-  Regulamentul cu privire la activitatea persoa-
nelor de încredere ale concurenţilor electorali;

-  Regulamentul cu privire la activitatea membri-
lor reprezentanţi ai concurenţilor electorali;

- Regulamentul cu privire la activitatea birourilor 
electorale ale secţiilor de votare; 

- Instrucţiunea privind lucrările de secretariat în 
Comisia Electorală Centrală.

-  Regulamentul privind modalitatea plasării pu-
blicităţii electorale pe panourile electorale;

-  Instrucţiunea cu privire la activitatea grupului 
de lucru pentru achiziţii publice;

-  Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a chel-
tuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor; 

-  Regulamentul privind finanţarea campaniilor 
electorale şi a partidelor politice

-  Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştam-
pilelor electorale la alegeri şi referendumuri;

- Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor 
Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării;

- Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a 
cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străină-
tate;

-  Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu 
urna mobilă;

-  Regulamentul privind procedura de examinare 
şi soluţionare a contestaţiilor de către organele 
electorale în perioada electorală;

-  Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 
transmiterea şi actualizarea listelor electorale,

-  Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, 
sigilare şi transmitere a documentelor şi mate-
rialelor electorale la alegerile parlamentare de 
către birourile electorale ale secţiilor de votare 
şi consiliile electorale de circumscripţie;

- Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare 
a testării votului direct şi secret pentru persoa-
nele cu dizabilităţi de vedere în alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

În redacţie nouă:
-  Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale;
-  Regulamentul privind organizarea şi funcţiona-

rea arhivei Comisiei Electorale Electorale Cen-
trale;

-  Regulamentul privind statutul observatorilor şi 
procedura de acreditare a acestora;

-  Regulamentul cu privire la unele proceduri de 
tragere la sorţi;

-  Instrucţiunea cu privire la atribuirea mandate-
lor de consilier în consiliile raionale, orăşeneşti 
(municipale), de sector şi săteşti (comunale);

-  Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire, 
autentificare, depunere şi verificare a listelor de 
subscripţie;

-  Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi 
colectare a informaţiilor electorale la alegerile 
parlamentare.

În vederea aplicării doar în cadrul unor anumite 
perioade electorale: 
-  Regulamentul privind reflectarea în mijloacele 

de informare în masă din Republica Moldova a 
campaniei electorale la alegerile locale genera-
le din 3 iunie 2007;

-  Instrucţiunea privind unele particularităţi de 
efectuare a votării la alegerile locale generale 
din 3 iunie 2007;
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-  Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare din 5 apri-
lie 2009 în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova;

-  Regulamentul privind modalitatea plasării pu-
blicităţii electorale pe panourile publicitare la 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009;

-  Instrucţiunea cu privire la organizarea şi des-
făşurarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 

2009 în cadrul secţiilor de votare constituite în 
afara Republicii Moldova;

-  Instrucţiunea cu privire la particularităţile par-
ticipării la votare în cadrul alegerilor parlamen-
tare din 5 aprilie 2009;

-  Regulamentul privind reflectarea campaniei 
electorale la alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de infor-
mare în masă din Republica Moldova. 
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3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE 

A LEGISLAŢIEI ELECTORALEA LEGISLAŢIEI ELECTORALE

De la adoptarea sa în anul 1997 Codul electo-
ral a fost supus unui şir de modificări, unele dintre 
acestea fiind efectuate drept urmare a experienţei 
acumulate în alegeri, a recomandărilor Comisiei Eu-
ropene pentru Democraţie prin Drept (Comisiei de 
la Veneţia) şi a Misiunii OSCE în Moldova, altele 
fiind rezultatul voinţei politice a organului legislativ.

CEC de fiecare dată a fost un actor important în 
elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţi-
ei electorale.

Fiind unicul organ în stat specializat în adminis-
trarea alegerilor Comisia Electorală Centrală, în aceas-
tă componenţă, pe parcursul anilor 2005-2010, inclu-
siv aparatul acesteia, au dedicat o mare parte din timp 
identificării lacunelor existente în legislaţia electorală 
şi cea conexă acesteia şi activităţilor de creaţie legisla-
tivă în domeniul electoral. Este de menţionat că a fost 
depus un efort considerabil la elaborarea propunerilor 
de perfecţionare a Codului electoral. 

Astfel, Comisia Electorală Centrală, după fieca-
re perioadă electorală a sistematizat şi înaintat propu-
neri de modificare şi completare a Codului electoral, 
reieşind din dificultăţile întîmpinate la aplicarea le-
gislaţiei electorale, precum şi în baza rapoartelor şi 
observaţiilor formulate de către experţii Consiliului 
Europei şi observatorii misiunii OSCE în Moldova.

Deşi Comisia Electorală Centrală nu are drept de 
iniţiativă legislativă, aceasta a contribuit cu propu-
neri oportune de modificare a legislaţiei electorale în 
temeiul art. 22 lit. b) din Codul electoral, înaintîn-
du-le direct Parlamentului Republicii Moldova spre 
examinare. Astfel, majoritatea dintre acestea au fost 
luate în considerare de către organul legislativ în pro-
cesul elaborării şi adoptării proiectelor de legi pentru 
modificarea şi completarea Codului electoral.

Astfel, la adoptarea Legii nr. 248-XVI din 21 
iulie 2006, principalele propuneri ale Comisiei 
Electorale Centrale, de care s-a ţinut cont, au vizat:
1)  procedura prin care cetăţenii cu drept de vot de-

clară locul aflării sale în ziua alegerilor, în cazul 
în care după ultima participare la alegeri şi-au 
schimbat locul de şedere, fiind introdusă prin 
această lege noţiunea de declaraţie de şedere;

2)  modificarea modalităţii de aprobare a statelor 
de personal al aparatului CEC, astfel încît sta-
tele de personal să fie aprobate de CEC, şi nu 

de către Guvern, ceea ce are ca finalitate con-
solidarea autonomiei şi independenţei Comisiei 
Electorale Centrale;

4)  modificarea prevederilor ce ţin de finanţarea 
Comisiei şi de modalitatea de includere a pro-
punerilor ce ţin de cheltuieli legate de funcţi-
onarea aparatului şi de efectuarea alegerilor în 
proiectul legii bugetare; 

5)  completarea atribuţiilor consiliului electoral de 
circumscripţie cu atribuţia de a asigura accesul 
publicului la declaraţiile de venituri ale candi-
daţilor în alegerile locale; 

6)  introducerea prevederilor destinate să garanteze 
păstrarea statutului de funcţionar public (pen-
tru persoanele care sînt funcţionari publici) al 
membrilor organelor electorale, inclusiv al 
membrilor aparatelor de lucru ale acestor orga-
ne, degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent pentru perioada electorală;

7)  reglementarea aprobării de către Comisia Electo-
rală Centrală a modalităţii de plasare în condiţii 
egale a publicităţii electorale pe panourile publi-
citare, inclusiv cele aflate în proprietate privată;

8)  introducerea prevederii ce ţine de tipărirea bu-
letinelor de vot pe hîrtie opacă, garantîndu-se 
astfel secretul votului;

9)  excluderea cuponului detaşabil al buletinului de 
vot; 

10)  înlăturarea lacunelor legislative în ceea ce pri-
veşte păstrarea documentelor electorale după 
încheierea perioadei electorale, specificîndu-se 
clar şi detaliat care documente trebuie transmi-
se de către consiliile electorale de circumscrip-
ţie Comisiei Electorale Centrale, instanţei de 
judecată şi primăriei;

11)  reglementarea modalităţii de distribuire a man-
datelor în cazul în care lista candidaţilor suple-
anţi a unui partid, altei organizaţii social-politi-
ce sau unui bloc electoral s-a epuizat.
Practica electorală de la alegerile locale gene-

rale din iunie 2007 a relevat lacune şi dificultăţi în 
aplicarea normelor Codului electoral. Astfel, în pe-
rioada electorală în cadrul exercitării atribuţiei de 
control asupra aplicării uniforme a prevederilor aces-
tuia, Comisia Electorală Centrală a emis explicaţii 
asupra aplicării normelor cuprinse: la art.13 alin.(3) 
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privind suspendarea pe durata campaniei electorale a 
funcţiilor ocupate anterior; art.32 alin.(7) referitor la 
persoanele care nu pot fi membri ai consiliilor şi bi-
rourilor electorale; art.46 alin.(6) în ceea ce priveşte 
modificările care pot fi operate în listele de candidaţi; 
art.47 privitor la durata dezbaterilor electorale şi la 
modul de acordare a timpilor de antenă contra plată.

Ulterior, în scopul înlăturării lacunelor obser-
vate, Comisia Electorală Centrală a formulat unele 
propuneri referitoare la revizuirea Codului electo-
ral, acestea fiind luate drept bază la adoptarea de 
către Parlament a Legii nr.176-XVI din 10 aprilie 
2008 pentru modificarea şi completarea Codului 
electoral. Acestea au vizat în principal:
1)  concretizarea, în conţinutul art. 13 alin. (3), prin 

enumerare exhaustivă, a persoanelor care sînt 
obligate să-şi suspende activitatea în funcţia pe 
care o deţin;

2)  completarea art. 18 cu o prevedere referitor la 
dreptul membrilor Comisiei Electorale Centra-
le de a prezenta opinii separate asupra hotărîri-
lor adoptate;

 3)  completarea prevederii de la art. 26 alin. 1 lit. k) 
în sensul oferirii informaţiilor electorale alegă-
torilor prin intermediul mass-media;

4)  completarea art. 32 cu un alineat nou (8) în sco-
pul introducerii răspunderii materiale a preşe-
dinţilor organelor electorale pentru păstrarea şi 
returnarea bunurilor primite de la CEC pentru 
perioada electorală;

5)  completarea art. 47 cu o prevedere care asimi-
lează publicitatea electorală prin intermediul 
reţelei de telefonie mobilă şi Internet cu publi-
citatea din presa scrisă;

6)  introducerea la art. 48 a prevederii care stabileş-
te un nou model al buletinelor de vot, pe care 
vor fi aplicate două numere, care corespund 
numărului de ordine al circumscripţiei şi numă-
rului de ordine al secţiei de votare respective, 
ceea ce a exclus aplicarea ştampilei speciale a 
secţiei de votare pe buletinul de vot;

7)  completarea art. 53 cu norma care stabileşte în 
mod exhaustiv actele de identitate, în baza că-
rora cetăţenii Republicii Moldova îşi pot exer-
cita dreptul de vot;

8)  completarea art. 69, 93 şi 138 cu prevederea po-
trivit căreia concurenţii electorali vinovaţi de 
încălcarea Codului electoral pot fi excluşi din 
buletinul de vot doar „în baza hotărîrii definiti-
ve a instanţei de judecată”.

În urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 
2009 şi a celor anticipate din 29 iulie 2009, precum şi 
a alegerilor locale noi organizate în unele localităţi pe 
data de 16 mai 2010, Comisia a sesizat noi probleme 
în aplicarea prevederilor Codului electoral.

În acest context, pe parcursul anilor 2009-2010, 
Comisia a înaintat în repetate rînduri Parlamentu-
lui propuneri de completare şi modificare a Codului 
electoral, care au fost incluse în Legile de modifica-
re şi completare a Codului electoral, nr.119 din 18 
iunie 2010 şi nr.216 din 17 septembrie 2010, cele 
mai importante dintre propuneri fiind :
1) introducerea unor noţiuni noi (art.1): Centrul de 

instruire continuă în domeniul electoral, func-
ţionar electoral, observatori naţionali şi inter-
naţionali, Oficiul de protocol al observatorilor 
internaţionali acreditaţi, Registrul de stat al ale-
gătorilor, Registrul funcţionarilor electorali;

2) modificarea condiţiilor de salarizare a membri-
lor permanenţi şi funcţionarilor Aparatului CEC 
(art.21) – prin stabilirea unui spor la salariu în 
perioada electorală, precum şi achitarea unei 
indemnizaţii membrilor nepermanenţi, pentru 
fiecare şedinţă, între perioadele electorale;

3) modificarea modalităţii de aprobare a cheltu-
ielilor legate de funcţionarea Comisiei şi de 
efectuarea alegerilor (art.24) – prin prezentarea 
propunerilor de buget direct Parlamentului, şi 
nu Ministerului Finanţelor cum era reglementat 
anterior;

4) instituirea Centrului de instruire continuă în do-
meniul electoral, în contextul noţiunii de mai sus 
(art.26/1) – în vederea formării unei subdiviziuni 
structurale separate în cadrul CEC, cu scopul asi-
gurării instruirii funcţionarilor electorali şi altor 
subiecţi implicaţi în procesul electoral, asigura-
rea constituirii organelor electorale din persoane 
bine pregătite şi profesioniste, fapt recomandat 
inclusiv în rapoartele de monitorizare asupra ale-
gerilor ale observatorilor internaţionali;

5) stabilirea condiţiei de amplasare a sediilor secţi-
ilor de votare în incinta instituţiilor – proprieta-
te publică (art.29); 

6) stabilirea expresă a restricţiei ce se referă la 
utilizarea în campania electorală a bunurilor şi 
mijloacelor publice (resurselor administrative) 
de către concurenţii electorali (art.47);

7) indicarea actului de identitate cu care pot vota 
militarii în termen: „legitimaţia de serviciu pen-
tru militarii în termen” (art.53);



BULETIN INFORMATIV NR. 6 12

8)  stabilirea locului de păstrare în instanţele de 
judecată, după alegeri, a listelor electorale şi a 
certificatelor cu drept de vot, acest lucru fiind 
stipulat anterior doar într-un regulament al Co-
misiei (art.62);

9)  instituirea Oficiului de protocol al observatori-
lor internaţionali acreditaţi (art.63), acesta fiind 
constituit anterior prin hotărîre a CEC în peri-
oada electorală, fără a avea acoperire legală di-
rectă în Codul electoral;

10)  modificarea şi completarea compartimentului 
ce se referă la examinarea contestaţiilor în peri-
oada electorală (art.65-67) (mai detaliat la acest 
capitol vezi compartimentul 5);

11)  stabilirea prerogativei consiliilor electorale de a 
aplica sancţiuni (art.69);

12)  stabilirea că alegerile locale noi vor avea loc 
concomitent, de cel mult de 2 ori pe an, primă-
vara şi toamna (art.139).

În primul trimestru al anului 2010 CEC a orga-
nizat în comun cu Comisia parlamentară specială 
pentru perfecţionarea cadrului legislativ electoral 
prezentarea publică a proiectului de modificare 
a Codului electoral. Tot în această perioadă dez-
bateri publice asupra proiectului de modificare a 
Codului electoral au fost organizate şi de Coali-
ţia civică pentru alegeri libere şi corecte, la care 
Comisia Electorală Centrală a fost invitată pentru 
participare.

Este de menţionat faptul că, de fiecare dată cînd 
a fost sesizată, Comisia Electorală Centrală s-a ex-
pus prin avize asupra proiectelor de legi de modifi-
care sau completare a Codului electoral iniţiate de 
deputaţii în Parlament. La fel, reprezentanţii CEC 
au participat la şedinţele comisiilor parlamentare în 
care au fost elaborate proiecte de legi de modificare 
a Codului electoral.

Seminar în cadrul Programului Comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei
 „Suport pentru alegeri libere și corecte” pentru Comisia Electorală Centrală,

Chișinău, octombrie 2008
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Ședinţa Comisiei Electorale Centrale, 
27 noiembrie 2010

Întrevederea CEC cu avocatul parlamentar Tudor Lazăr, 
octombrie 2010
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4. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 4. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR 

ȘI REFERENDUMURILORȘI REFERENDUMURILOR

Conform prevederilor Codului electoral, data 
alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electo-
rală Centrală cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua 
alegerilor. 

În perioada 2005-2010 au fost stabilite alegeri 
locale noi în 53 de localităţi, dintre care în 52 lo-
calităţi au fost stabilite alegeri pentru funcţia de 
primar şi numai în 2 localităţi pentru funcţia de 
consilier (într-o localitate s-au organizat alegeri 
noi şi pentru funcţia de primar, şi pentru funcţia 
de consilier).

În legătură cu faptul că în 24 din aceste localităţi 
nici un candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit 
în primul tur mai mult de jumătate din numărul de 
voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au par-
ticipat la votare, s-a fixat turului doi de scrutin. 

În vederea organizării alegerilor locale noi, 
în perioada de referinţă au fost constituite de că-
tre Comisia Electorală Centrală 54 circumscripţii 
electorale şi consilii electorale de circumscripţie de 
nivelul întîi, dintre care 26 din ele au îndeplinit şi 
atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.

Consiliile electorale de nivelul întîi au constitu-
it secţiile de votare, şi birourile electorale ale secţi-
ilor de votare.

În alegerile noi pentru funcţia de primar 
în perioada 2005 – 2010 s-au înregistrat 220 can-
didaţi din partea a 17 formaţiuni politice: Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Po-
pular Creştin Democrat, Partidul Politic „Alianţa 
MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidul Liberal, Par-
tidul Popular Republican, Partidul Politic „Uni-
unea Centristă din Moldova”, Partidul Democrat 
din Moldova, Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova, Partidul Social Democrat, Blocul Electoral 
„PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”, Partidul 
Social Democrat din Moldova, Uniunea Muncii 
„Patria- Родина”, Partidul Social-Liberal, Partidul 
Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova, Partidul 
„Moldova Unită-Eдиная Молдова”, Partidul Miş-
carea Acţiunea Europeană, Mişcarea social-politică 
„Forţa Nouă” şi 39 candidaţi independenţi. 

 În buletinele de vot au fost înscrişi 181 de can-
didaţi din partea formaţiunilor politice, dintre care 
38 din partea PCRM; 11 – PPCD; 32 – AMN; 17 
– PL; 1 – PPR; 1 –UCM; 33 – PDM; 18 – PLDM; 

6 – PSD; 3 – BE„P-Р-Р”; 2 – PSDM; 1 – UM„P-Р”; 
4 – PSL; 1 – PE”AV”M; 6 – P „MU-EM”, 6 – 
PMAE, 1 – MSP”FN” şi 39 candidaţi independenţi.

În baza rezultatelor obţinute în alegeri manda-
tele de primar au fost validate pentru următorii con-
curenţi electorali:

AMN – 8 mandate;
PDM – 8 mandate;
PCRM – 15 mandate;
PPCD – 2 mandate;
PLDM – 5 mandate;
PSD – 1 mandat;
PPR – 1 mandat;
PL – 2 mandate; 
5 candidaţi independenţi.
În alegerile noi pentru funcţia de consilier în 

Consiliul raional Rezina stabilite pentru data de 11 
noiembrie 2007 s-au înregistrat 15 concurenţi elec-
torali, dintre care 10 formaţiuni politice şi 5 candi-
daţi independenţi. Conform rezultatelor alegerilor, 
mandatele de consilier s-au repartizat în felul urmă-
tor: PCRM – 18 mandate; PSL – 6 mandate; PPCD 
– 3 mandate; PNL – 2 mandate; AMN – 2 mandate; 
PDM – 1 mandat; PSDM – 1 mandat; 

Pentru alegerile consilierilor în Consiliul sătesc 
Buţeni, raionul Hînceşti care au avut loc la data de 
2 martie 2008 au participat 2 formaţiuni politice. În 
urma alegerilor AMN a obţinut 7 mandate de consi-
lier, iar PCRM 6 mandate.

Cea mai înaltă rată de participare la alegeri noi a fost 
înregistrată în satul Bugeac, UTA Găgăuzia cu 81,48%, 
în comuna Regina Maria, raionul Soroca – 80,14%, co-
muna Cioropcani, raionul Ungheni – 79,4%, cea mai 
redusă s-a înregistrat în satul Congaz, UTA Găgăuzia – 
32,2%, în comuna Cărpineni, raionul Hînceşti – 34,7%, 
în oraşul Floreşti, raionul Floreşti – 37,0%. 

În general, procesul electoral a decurs cu res-
pectarea tuturor procedurilor stabilite, cu excepţia 
unor localităţi, printre care municipiul Chişinău, 
satul Buţeni, raionul Hînceşti (în satul Buţeni ale-
geri noi au fost stabilite pentru data de 11 noiembrie 
2007, pentru data de 16 decembrie 2007 şi pentru 
data de 2 martie 2008), comuna Corjova, raionul 
Dubăsari, satul Păpăuţi, raionul Rezina, comunele 
Selişte, raionul Orhei, Drăguşenii Noi, raionul Hîn-
ceşti şi Codreanca, raionul Străşeni.

4.1. Alegerile locale noi
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Municipiul Chişinău

În anul 2005 pentru alegerea primarului general 
al municipiului Chişinău, mandatul căruia a încetat 
înainte de termen în legătură cu incompatibilitatea 
funcţiei, Comisia Electorală Centrală a organizat 4 
scrutine: la data de 10 iulie 2005 – alegeri noi, la 
24 iulie 2005 – votarea repetată, la 27 noiembrie 
2005 – alegeri noi şi la 11 decembrie 2005 – din nou 
votarea repetată. Primele două scrutine au fost orga-
nizate de precedenta componenţă CEC, iar ultimele 
două au fost administrate de componenţa confirma-
tă la 11 noiembrie 2005.

Conform proceselor-verbale privind totalizarea 
rezultatelor votării, la alegerile noi din 10 iulie 2005 
au participat 27,0% din numărul de alegători incluşi 
în listele electorale; la votarea repetată din 24 iu-
lie 2005 – 19,8%, la alegerile noi din 27 noiembrie 
2005 – 22,42% şi la votarea repetată din 11 decem-
brie 2005 – 22,65 %.

La toate aceste scrutine au participat mai pu-
ţin de 1/3 din numărul alegătorilor înscrişi în listele 
electorale şi ca urmare ele au fost declarate nevala-
bile.

Atunci ne-am confruntat pentru prima dată în 
istoria alegerilor din Republica Moldova cu feno-
menul absenteismului. În acea situaţie s-a decis 
amînarea alegerilor primarului general pînă la ale-
gerile locale generale din 3 iunie 2007, în cadrul că-
rora în turul doi a fost ales în sfîrşit primarul general 
al municipiului Chişinău.

Satul Buţeni, raionul Hînceşti

Alegerile primarului din 3 iunie 2007 în cir-
cumscripţia electorală sătească Buţeni nr.20/14, ra-
ionul Hînceşti au fost declarate nule de către Jude-
cătoria Hînceşti din motiv că un concurent electo-
ral, dl Postolachi Anatolie din partea AMN, a comis 
încălcări ale prevederilor Codului electoral, care au 
influenţat rezultatele alegerilor. Comisia Electorală 
Centrală prin hotărîrea sa a fixat pentru data de 1 
iulie 2007 votarea repetată pe baza aceloraşi liste 
electorale, cu aceleaşi candidaturi, cu participarea 
aceluiaşi consiliu electoral şi aceluiaşi birou electo-
ral al secţiei de votare.

Hotărîrea respectivă a fost contestată în instanţa 
de judecată de către PCRM care a solicitat exclude-
rea din buletinul de vot a respectivului concurent 
electoral. Acţiunea PCRM a fost admisă. Dar candi-

datul la funcţia de primar nu a fost exclus din buleti-
nul de vot şi din această cauză Judecătoria Ialoveni 
prin hotărîrea sa a declarat votarea repetată din 1 
iulie 2007 ilegală şi a invalidat mandatul primarului 
ales.

Reieşind din circumstanţele create şi conform 
prevederilor legale, Comisia Electorală Centrală a 
stabilit prin hotărîrea sa nr. 1089 din 28 august 2007 
data de 11 noiembrie 2007 pentru desfăşurarea 
alegerilor noi. Însă şi aceasta a fost contestată de 
PCRM în instanţa de contencios administrativ a 
Curţii de Apel Chişinău, cerînd fixarea votării re-
petate.

La 4 septembrie 2007 instanţa a obligat Comi-
sia să fixeze data pentru desfăşurarea votării repeta-
te şi, deşi CEC a depus recurs asupra acestei hotărîri 
la Curtea Supremă de Justiţie, ultima l-a respins şi 
a menţinut hotărîrea emisă de Curtea de Apel Chişi-
nău din 4 septembrie 2007. 

Alegerile noi stabilite la 11 noiembrie 2007 nu 
s-au desfăşurat. CEC a fixat pentru data de 14 oc-
tombrie 2007 votarea repetată.

Desfăşurarea votării repetate fixată pentru data 
de 14 octombrie 2007 a fost suspendată de CEC la 
solicitarea consiliului electoral, care a invocat blo-
carea secţiei de votare de către un grup de cetăţeni 
ai satului Buţeni şi starea tensionată din jurul aces-
teia. Pînă la acel moment consiliul sătesc Buţeni 
nu se convocase şi din această cauză s-a considerat 
dizolvat de drept. Ca urmare CEC a stabilit pentru 
16 decembrie 2007 data alegerilor noi pentru ale-
gerea consilierilor în consiliul sătesc şi primarului 
satului Buţeni. Şi de data aceasta hotărîrea CEC a 
fost contestată de PCRM şi anulată integral de Cur-
tea de Apel Chişinău cu obligarea de a stabili data 
votării repetate pentru alegerea primarului. 

Pînă la urmă, în cadrul executării hotărîrilor ju-
diciare, Comisia Electorală Centrală a fixat pentru 
data de 16 decembrie 2007 votarea repetată pentru 
alegerea primarului, dar care nu s-a desfăşurat în 
legătură cu aceeaşi situaţie tensionată şi blocarea 
secţiei de votare de către alegătorii satului. În ziua 
stabilită pentru desfăşurarea votării, 16 decembrie 
2007, la CEC a parvenit procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
săteşti Buţeni nr.20/7 în cadrul căreia acesta a hotă-
rît să demisioneze „in corpore”.

În situaţia creată, Comisia Electorală Centra-
lă prin hotărîrea nr.1435 din 28 decembrie 2007 a 
stabilit pentru data de 2 martie 2008 desfăşurarea 
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alegerilor noi ale consilierilor în consiliul sătesc şi 
primarului, cu o altă componenţă a consiliului, con-
stituită din rezerva funcţionarilor electorali ai Co-
misiei Electorale Centrale şi candidaturile propuse 
de către partidele reprezentate în Parlament.

Astfel, la scrutinul din 2 martie 2008 a fost ales 
primarul satului Buţeni şi consilierii în consiliul sătesc.

Comuna Corjova, raionul Dubăsari

În comuna Corjova alegeri noi au fost stabilite 
pentru data de 11 noiembrie 2007. Acestea au fost 
fixate, deoarece în cadrul alegerilor locale genera-
le din 3 iunie 2007 şi la votarea repetată stabilită 
pentru 17 iunie 2007 alegătorii nu au avut posibili-
tate să-şi exercite dreptul de vot din cauza blocării 
secţiei de votare de către forţele separatiste ale Ti-
raspolului. Procesul de votare a fost blocat şi la 11 
noiembrie.

Ca urmare CEC a suspendat acţiunea hotărîrii 
sale, prin care a stabilit alegeri noi, pînă se vor crea 
condiţii favorabile pentru realizarea dreptului elec-
toral al cetăţenilor din această localitate şi s-a adre-
sat cu un demers Parlamentului, solicitînd adopta-
rea unei legi organice pentru completarea art. 15 şi 
28 din Legea privind administraţia publică locală 
în vederea prelungirii mandatelor primarului şi con-
siliului local din comuna Corjova, deoarece cadrul 
legal nu prevedea drept temei de prelungire a man-
datului alesului local existenţa unei situaţii excepţi-
onale, cum era cea creată în comuna Corjova. 

Parlamentul prin Legea nr. 262-XVI din 6 de-
cembrie 2007 a prelungit mandatul consiliului local 
şi al primarului comunei Corjova. Astfel, pînă la 
alegerile locale generale din 2011 în comuna Corjo-
va activează consiliul local şi primarul aleşi la scru-
tinul din 25 mai 2003.

Satul Păpăuţi, raionul Rezina

Mandatul primarului Balan Leonid al satului 
Păpăuţi a încetat înainte de termen în legătură cu 
intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare pe 
numele său pronunţată de Judecătoria Rezina la 27 
februarie 2007. După examinarea recursului depus 
de primarul de Păpăuţi, Curtea Supremă de Justiţie 
a emis la 19 noiembrie 2008 o decizie irevocabilă 
prin care a menţinut sentinţa Judecătoriei Rezina în 
privinţa primarului satului Păpăuţi, condamnat în 
baza art.327 alin.(1) din Codul penal, cu aplicarea 

pedepsei sub formă de amendă în mărime de 400 
unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a 
ocupa funcţii de răspundere în organele administra-
ţiei publice locale şi centrale pe un termen de 5 ani.

Instanţa de contencios administrativ al Curţii 
de Apel Chişinău, prin hotărîrea din 24 septembrie 
2009, a obligat Comisia Electorală Centrală să sta-
bilească data alegerilor noi la funcţia de primar în 
satul Păpăuţi.

În vederea executării hotărîrii instanţei, Comi-
sia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 2936 din 
29 septembrie 2009, a stabilit data de 29 noiembrie 
2009 pentru desfăşurarea alegerilor locale noi ale 
primarului în satul Păpăuţi.

Fostul primar al satului, dl Balan Leonid, şi 
consiliul local, nedorind desfăşurarea alegerilor, au 
creat piedici. Consiliul sătesc nu a înaintat candi-
daturile sale pentru constituirea consiliului electoral 
de circumscripţie, acestea fiind suplinite din rezer-
va funcţionarilor electorali a Comisiei Electorale 
Centrale. Deoarece administraţia publică locală nu 
a acordat spaţiu necesar pentru activitatea consiliu-
lui electoral de circumscripţie, prima şedinţă s-a în-
trunit la domiciliul preşedintelui consiliului. La fel, 
primăria nu a înaintat propuneri privind constituirea 
secţiei de votare, nu a întocmit listele electorale şi 
nici nu a prezentat listele existente, consiliul elec-
toral a lucrat cu listele întocmite pentru alegerile 
parlamentare din 29 iulie 2009, care le-a preluat de 
la CEC. 

În această situaţie CEC a întreprins măsuri 
pentru organizarea alegerilor noi ale primarului, 
inclusiv a adresat demersuri către Procurorul raio-
nului Rezina, dl Oleg Veretenco, Ministrul de stat 
al Republicii Moldova, dl Victor Bodiu, Preşedin-
tele raionului Rezina, dl Valeriu Ciorici, solicitînd 
implicarea lor în vederea executării de către Consi-
liul sătesc Păpăuţi a hotărîrilor Comisiei Electorale 
Centrale conform prevederilor Codului electoral, de 
asemenea Judecătoriei raionului Rezina de a pune 
la dispoziţia Consiliului electoral listele electorale. 
În urma acţiunilor întreprinse alegerile locale noi 
s-au desfăşurat.

Comuna Selişte, raionul Orhei

Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 
29 noiembrie 2009 pentru desfăşurarea alegerilor 
locale noi la funcţia de primar în comuna Selişte, 
raionul Orhei, însă acestea nu au avut loc.
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Consiliul comunal Selişte, prin decizia nr. 
07/11.1 din 22 mai 2009 prin care a fost declara-
tă vacantă funcţia de primar, a solicitat Comisiei 
Electorale Centrale organizarea alegerilor noi la 
funcţia dată.

Tot la iniţiativa Consiliului comunal Selişte de-
cizia sus-menţionată a fost atacată la Judecătoria 
Orhei, care prin hotărîrea sa din 23 octombrie 2009 
a fost recunoscută ca fiind nulă. Ca urmare a aces-
tor acţiuni ale Consiliului comunal Selişte, Comisia 
Electorală Centrală a adoptat hotărîrile nr. 3007 şi 
nr. 3008 din 17 noiembrie 2009 prin care a înce-
tat procesul electoral, a modificat şi a abrogat unele 
hotărîri legate de aceste alegeri.

Comunele Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti 
şi Codreanca, raionul Străşeni 

Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru 
data de 16 mai 2010 desfăşurarea alegerilor locale 
noi la funcţia de primar în unele localităţi, inclusiv 
în comunele Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti şi Co-
dreanca, raionul Străşeni. 

Acestea au fost stabilite, întrucît mandatele pri-
marilor din aceste localităţi încetaseră înainte de 
termen în legătură cu intrarea în vigoare a sentin-
ţelor de condamnare în privința lor. În cazul prima-
rului comunei Drăguşenii Noi, Gonţa Nicolae, prin 

decizia irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 
25 noiembrie 2008, a fost menţinută sentinţa jude-
cătoriei Hînceşti din 17 octombrie 2008, conform 
căreia acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea 
infracţiunii prevăzute de art.329 alin.(1) din Codul 
penal (categoria infracţiune uşoară) cu stabilirea pe-
depsei sub formă de amendă în mărime de 200 u.c. 
fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii. 
Iar primarul satului Codreanca, Cotelea Mihail, prin 
sentinţa definitivă a Judecătoriei Străşeni din 9 iulie 
2008, a fost condamnat în baza art.278 alin.(3) din 
Codul penal (categoria infracţiuni grave) la amendă 
în mărime de 200 u.c. 

Ambii au contestat la Curtea de Apel Chişinău 
hotărîrile CEC, în părţile care stabileau organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor 
în localităţile respective. 

Prin hotărîrile Colegiului Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 23 şi, 
respectiv, 29 martie 2010 hotărîrile CEC în aceste 
părţi au fost anulate. 

Comisia Electorală Centrală a depus recurs 
asupra hotărîrilor Curţii de Apel Chişinău la Curtea 
Supremă de Justiţie, dar aceasta le-a menţinut. În 
consecinţă, CEC şi-a abrogat hotărîrile adoptate an-
terior şi în felul acesta în comunele Drăguşenii Noi, 
raionul Hînceşti, şi Codreanca, raionul Străşeni, 
procesul electoral a încetat.

În tabelul ce urmează veţi găsi informaţii în cifre privind alegerile locale noi desfăşurate în anii 2005 – 2010.

Informaţia privind desfășurarea alegerilor locale noi în anii 2005 – 2010

Localitatea

Data, 
tipul 

alegerilor

Candidaţii incluşi în 
buletinele de vot,
voturile obţinute

Data
turul doi

Candidaţii incluşi în 
buletinele de vot, 

turul II,
voturile obţinute

Rata 
participării

Numele, prenumele, 
apartenenţa politică 

primarului ales, 
mandatele obţinute

 în consiliu

1 mun.
 Chişinău

27.11.05
Primar 
general

Chirtoacă Dorin-PL-32098
Crîlov Valentin- BE.„P-Р-Р”-8151
Muşuc Eduard-PSDM-5991
Sima Gheorghe-UM„P-Р”-1521
Ursu Vasile-CI-59570
Nicolaenco Olga-PSL-2276
Cernei Oleg-PE”AV”-4970
Rusu Mircea-AMN-13096

Turul I
128904 
alegători

22,42 la sută

Alegerile noi şi votarea 
repetată din 11 decembrie 

2005 au fost declarate
 nevalabile (la ele au participat 
mai puţin de 1/3 din numărul 
alegătorilor incluşi în listele 

electorale).

2 s. Drepcăuţi,
r-nul Briceni

27.11.05
Primar 

Stahii Elena-PCRM-856
Boiţu Ion-AMN-257
Holodenco Valerii-PSL-126
Gavriliuc Angela-PSDM-46

1298 alegători
63,9 la sută

Stahii Elena-PCRM-856
(66,6%)

3
com. 

Găvănoasa,
r-nul Cahul

27.11.05
Primar

Percembli Constantin-PSL-200
Rusandu Tina-AMN-103
Moruz Ilie-PCRM-102
Chilimicenco Ivan-PDM-387

11.12.05

Percembli Constantin-
PSL-271

Chilimicenco Ivan-
PDM-638

Turul I
794 alegători
48,5 la sută

Turul II
915 alegători
55,9 la sută

Chilimicenco Ivan-PDM-638 
(70,2%)
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4
s. Taraclia 
de Salcie, 

r-nul Cahul

27.11.05
Primar

Donea Gheorghe-PSL-123
Mîndru Ştefan-PCRM-221
Donea Mihail-AMN-226

11.12.05
Mîndru Ştefan-PCRM-387

Donea Mihail-AMN-257

Turul I
589 alegători
49,9 la sută

Turul II
659 alegători
55,7 la sută

Mîndru Ştefan-PCRM-387 
(60,1%)

5

com. 
Ţiganca,

r-nul 
Cantemir

27.11.05
Primar

Valico Gheorghe-PDM-239
Boghean Dumitru-AMN-243
Şişianu Oleg-PCRM-334
Gandrabur Petru-CI-266

11.12.05
Şişianu Oleg-PCRM-541

Gandrabur Petru-CI-627

Turul I
1094 alegători

66,2 la sută
Turul II

1176 alegători
71,3 la sută

Gandrabur Petru-CI-627 
(53,7%)

6

com. 
Baccealia,

r-nul 
Căuşeni

27.11.05
Primar

Ţîbîrnă Svetlana-AMN-191
Nenova Claudia-PDM-102
Onoi Veaceslav-PCRM-224
Nitreanu Mihail-PSD-139

11.12.05
Ţîbîrnă Svetlana-AMN-403
Onoi Veaceslav-PCRM-344

Turul I
660 alegători
57,5 la sută

Turul II
760 alegători
65,7 la sută

Ţîbîrnă Svetlana-AMN-403 
(53,9)

7
com. Albi-
neţul Vechi,
r-nul Făleşti

27.11.05
Primar

Crigan Vasile-PDM-94
Aramă Natalia-PCRM-165
Colesnic Serghei-AMN-580
Ţaranu Maria-CI-72
Gurduza Ion-PPCD-74

988 alegători
49,7 la sută

Colesnic Serghei-AMN-580 
(58,9%)

8 com. Hiliuţi,
r-nul Făleşti

27.11.05
Primar

Pavaleanu Tatiana-PDM-53
Branaşco Ion-PCRM-286
Sanduleac Valentin-AMN-372

715 alegători
50,1 la sută

Sanduleac Valentin-AMN-372 
(52,3%)

9

com. 
Bozieni,

r-nul 
Hînceşti

27.11.05
Primar

Curiuc Alexandru-AMN-296
Dubceac Zinaida-PCRM-375
Panico Nicolae-CI-27
Strijcă Ştefan-CI-170

11.12.05

Curiuc Alexandru-AMN-414
Dubceac Zinaida-

PCRM-540

Turul I
879 alegători
58,6 la sută

Turul II
964 alegători
63,0 la sută

Dubceac Zinaida-PCRM-540 
(56,6%)

10
s. Văsieni,

r-nul 
Ialoveni

27.11.05
Primar

Canonov Vladimir-AMN-185
Plămădeală Constantin-CI-462
Papucciu Vasile-PCRM-372

11.12.05
Plămădeală Constantin-

CI-568
Papucciu Vasile-PCRM-612

Turul I
1042 alegători

34,5 la sută
Turul II

1194 alegători
39,4 la sută

Papucciu Vasile-PCRM-612 
(51,9%)

11
s. Berzoaia,
r-nul Ştefan 

Vodă

27.11.05
Primar

Cojuhari Sveatoslav-CI-128
Rudenco Serghei-PCRM-306

455 alegători
75,6 la sută

Rudenco Serghei-PCRM-306 
(70,5%)

12

or. 
Basara-
beasca,
r-nul 

Basara-
beasca

27.11.05
Primar

Filipov Vasile-CI-2204
Pascal Ilie- BE.„P-Р-Р”-141
Ştiroi Feodor-CI-200
Donici Tatiana-PCRM-650
Caicî Mihail-CI-332
Polişciuc Tamara-CI-344

3898 alegători
58,6 la sută

Filipov Vasile-CI-2204 
(56,9%)

13
s. 

Şofrîncani, 
r-nul Edineţ

27.11.05
Primar

Havric Lidia- BE.„P-Р-Р”-102
Gorceac Veaceslav-AMN-85
Priseajniuc Vladimir-CI-71
Voitic Stanislav-PCRM-377
Stadnic Evghenia-CI-97

745 alegători
49,1 la sută

Voitic Stanislav-PCRM-377 
(51,5%)

14
s. Buţeni, 

r-nul 
Hînceşti

11.11.07
Primar

Alegerile nu au avut loc
Alegerile noi ale primarului satului Buţeni fixate pentru 11 noiembrie 2007 şi ulterior votarea repetată din 14 octombrie 2007 
nu s-au desfăşurat (vezi textul de mai sus).

15
s. Corjova, 

r-nul 
Dubăsari

11.11.07
Primar

Consiliul
raional

Consiliul 
local 

Alegerile nu au avut loc
Alegerile nu s-au desfăşurat din cauza forţelor separatiste ale Tiraspolului care au blocat procesul electoral în această localitate. 
Pînă la alegerile locale generale din 2011 activează administraţia locală aleasă în 2003 (vezi mai detaliat în textul de mai sus). 

16

com. 
Drăsliceni,

r-nul
 Criuleni

11.11.07
Primar

Efros Nicolae- PCRM-84
Chiperi Valentina- PPCD-514
Spînu Tudor- AMN-63
Spînu Victor-PL-86
Ursu Vasile-PPR-342

25.11.07
Chiperi Valentina-PPCD-565

Ursu Vasile-PPR-762

Turul I
1110 alegători
46, 28 la sută

Turul II
1343 alegători
55, 88 la sută

Ursu Vasile-PPR-762 (57,4%)
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17 r-nul 
Rezina

11.11.07
Consiliul 
raional

PDM-493
PNL-931
PCRM-6568
AMN-1044
PPCD-1165
PSL-2176
Grosu Mihail-CI-307
Balan Ion-CI-283
Cuţ Mihail-CI-160
PSDM-520
Gherghiţă Vasile-CI-55
Mereacre Grigore-CI-101
MSPAE-141
PUM-272
PL-255

14684 
alegători

43, 28 la sută

PCRM-18 
PSL-6

PPCD-3
AMN-2
PNL-2

PSDM-1
PDM-1

18

com. 
Albina,

r-nul 
Cimişlia

9.12.07
Primar

Bîcos Nicolae-109-UCM
Olărescu Vasile-AMN-459
Jardan Vasilii-PPCD-89
Caşu Vasile-66-PCRM
Voronin Vasile-122-PCRM

888 alegători
67,12 la sută

Olărescu Vasile-AMN-459 
(54,3%)

19
s. Bugeac,

UTA 
Găgăuzia

9.12.07
Primar

Nezalzov Piotr-PCRM-389
Jelezov Alexandr-CI-393
Panova Aliona-CI-84

23.12.07
Nezalzov Piotr-PCRM-479

Jelezov Alexandr-CI-436

Turul I
872 alegători
75,30 la sută

Turul II
924 alegători
81,48 la sută

Nezalzov Piotr-PCRM-479 
(52,3%)

20
s. Buţeni, 

r-nul 
Hînceşti

16.12.07
Primar

Consiliul 
sătesc

Alegerile nu au avut loc (vezi explicaţiile în textul de mai sus)

21
s. Buţeni, 

r-nul 
Hînceşti

2.03.08
Primar

Consiliul 
sătesc

Agaci Tudor-AMN-1030
Eremia Alexei-PCRM-929

PCRM-930
AMN-1019

1989 alegători
76,29 la sută

Agaci Tudor-AMN-1030 
(52,6%)

AMN-7
PCRM-6

22
com. 

Ţareuca,
r-nul Rezina

2.03.08
Primar

Lefter Ghenadie-PPCD-288
Socol Ruslan-PCRM-326
Şumila Sergiu-CI-257
Negară Mihail-CI-108
Clapaniuc Gheorghe-AMN-20
Hîncu Octavian-CI-112
Gaidibadi Ala-CI-109
Roşca Ruslan-PDM-19

16.03.08
Lefter Ghenadie-PPCD-702

Socol Ruslan-PCRM-569

Turul I
1249 alegători
58,88 la sută

Turul II
1285 alegători
59, 27 la sută

Lefter Ghenadie-PPCD-702 
(55,2%)

23

com.
 Chirca,

r-nul Anenii 
Noi

11.05.08
Primar

Crangaci Vitalie-PDM-325
Hadjiu Ana-PCRM-120
Sava Sergiu-CI-56
Magureanu Ion-AMN-80
Hadjiu Victor-PPCD-58

644 alegători
44,72 la sută

Crangaci Vitalie-PDM-325 
(50,9%)

24

com.
 Cioropcani,

r-nul 
Ungheni

25.05.08
Primar

Ghebos Alexei-PLDM-58
Robuleţ Iuri-PCRM-424
Mocanu Vasile-PL-101
Robuleţ Victor-AMN-494
Amariţe Raisa-PDM-16

8.06.08

Robuleţ Iuri-PCRM-575
Robuleţ Victor-AMN-496

Turul I
1102 alegători

79,4 la sută
Turul II

1077 alegători
77,1 la sută

Robuleţ Iuri-PCRM-575 
(53,7%)

25
com. 

Hincăuţi,
r-nul Edineţ

20.07.08
Primar

Gumeniuc Vladimir-PDM-277
Nirauţa Boris-CI-183
Goncear Stepanida-PCRM-153
Dascal Ghenadie-CI-325

3.08.08
Dascal Ghenadie-CI-641

Gumeniuc Vladimir-
PDM-308

Turul I
943 alegători
71,5 la sută

Turul II
957 alegători
72,39 la sută

Dascal Ghenadie-CI-641 
(67,5%)

26 s. Tătăreşti,
r-nul Cahul

3.08.08
Primar

Mihai Deonis-PDM-406
Iuraşco Ecaterina-PSD-101
Moroianu Dumitru-PPCD-118

628 alegători
55,97 la sută

Mihai Deonis-PDM-406 
(65,0%)

27

s. Iezărenii 
Vechi,
r-nul 

Sîngerei

3.08.08
Primar

Buceaţchi Victor-PCRM-207
Gabor Renata-PDM-71
Burcovschi Maria-AMN-422
Buliga Leomid-PSD-7

714 alegători
59,25 la sută

Burcovschi Maria-AMN-422 
(59,7%)
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28

s. Plop-
Ştiubei,

r-nul
 Căuşeni

16.11.08
Primar

Ilişova Valentina-PCRM-226
Barcari Iurie-PDM-392
Ialanji Vasile-AMN-52
Munjiu Galina-PL-10

685 alegători
56,47 la sută

Barcari Iurie-PDM-392 
(57,6%)

29 s. Răuţel,
r-nul Făleşti

16.11.08
Primar

Sicora Victor-PDM-220
Ivanov Octavian-PSD-469
Postolachi Ion-PCRM-762
Ungureanu Ion-CI-48
Slivciuc Eduard-PPCD-192

30.11.08
Postolachi Ion-PCRM-986
Ivanov Octavian-PSD-666

Turul I
1696 alegători
59,09 la sută

Turul II
1662 alegători
57,62 la sută

Postolachi Ion-PCRM-986 
(59,7%)

30
s. Lărguţa,

r-nul 
Cantemir

15.11.09
Primar

Butuc Iurie-PDM-86
Tarnovschi Dumitru-AMN-383
Bagrin Ion-PLDM-156
Nistor Teodosia-PL-207
Raicu Tudor-CI-94

29.11.09

Tarnovschi Dumitru-
AMN-524

Nistor Teodosia-PL-275

Turul I
947 alegători
46,58 la sută

Turul II
 814 alegători
 40,19 la sută

Tarnovschi Dumitru-
AMN-524 (65,6%)

31

s. 
Semionovca,

r-nul 
Ştefan Vodă

15.11.09
Primar

Proscurchin Nicolai-PDM-36
Crat Liudmila-PLDM-12
Vrabie Serghei-PL-29
Grinco Anatoli-PCRM-90
Zolotuhina Zinovia-CI-200

370 alegători
59,7 la sută

Zolotuhina Zinovia-CI-200 
(54,5%)

32

s. 
Ştefăneşti,

r-nul 
Ştefan Vodă

15.11.09
Primar

Qatrawi Erselia-PPCD-223
Bocancea Ludmila-PL-71
Rusu Galina-PDM-92
Oprea Alexandru-PLDM-43
Lichi Ion-PCRM-107

29.11.09
Qatrawi Erselia-270-PPCD

Lichi Ion-190-PCRM

Turul I
541 alegători
57,43 la sută

Turul II
 475 alegători
 50,26 la sută

Qatrawi Erselia-PPCD-270 
(58,7%)

33

s. 
Moara de 

Piatră,
r-nul 

Drochia

29.11.09
Primar

Capacinscaia Feodora-PDM-44
Burdeniuic Ion-PCRM-117
Cebotari Vasile-PPCD-42
Bejenaru Valentina-PLDM-349
Gnaciuc Natalia-AMN-24
Macovei Victor-CI-54

637 alegători
59,81 la sută

Bejenaru Valentina-
PLDM-349 (55,4%)

34
s. Brînzeni,

r-nul 
Edineţ

29.11.09
Primar

Cibotaroşi Liviu-PDM-381
Nistor Mihail-CI-24
Cheibaş Eugeniu-PLDM-119
Botnaru Anatolie-AMN-16
Bodiu Nicolae-CI-101

654 alegători
57,06 la sută

Cibotaroşi Liviu-PDM-381 
(59,4%)

35
com. 

Selişte,
r-nul Orhei

29.11.09
Primar

Alegerile nu au avut loc 
CEC prin hotărîrea sa nr.3007 din 17 noiembrie 2009 a încetat procesul electoral privind desfăşurarea alegerilor noi (vezi mai 
sus). 

36
s. Păpăuţi,

r-nul 
Rezina

29.11.09
Primar

Stoler Oleg-PSD-199
Pînzari Zinaida-PCRM-93
Gheorghiţa Igor-PDM-46
Balan Ludmila-CI-47
Leşan Victor-PL-158
Dolghier Pavel-AMN-10

13.12.09
Stoler Oleg-PSD-334
Leşan Victor-PL-234

Turul I
557 alegători
51,57 la sută

Turul II
 568 alegători
 53,28 la sută

Stoler Oleg-PSD-334 (58,8%)

37

com. 
Regina 
Maria,

r-nul Soroca

29.11.09
Primar

Tăbîrţă Vasile-CI-156
Nastas Oleg-PLDM-276

432 alegători
80,14 la sută

Nastas Oleg-PLDM-276 
(63,9%)

38
s. Fuzăuca,

r-nul 
Şoldăneşti

29.11.09
Primar

Traci Anatolii-PLDM-88
Botnari Oleg-AMN-137
Tcaci Sava-CI-147

13.12.09
Botnari Oleg-AMN-208

Tcaci Sava-CI-174

Turul I
373 alegători
60,74 la sută

Turul II
384 alegători
62,24 la sută

Botnari Oleg-AMN-208 
(54,5%)

39
or. Sîngera, 

mun. 
Chişinău

16.05.10
Primar

Poiata Valeriu-PLDM-1388
Kirilov Silvia-P”MU-EM”-135
Bolgari Vasile-PCRM-325
Lari Mihail-PL-2097
Brînzila Sergiu-AMN-777
Zlotea Vitalie-PDM-231
Chesari Svetlana-PPCD-19
Goriuc Silvia-PMAE-10
Duca Ion-CI-357

30.05.10
Lari Mihail-PL-2571

Poiata Valeriu-PLDM-3048

Turul I
5363 alegători

48,2 la sută
Turul II

5668 alegători
50,3 la sută

Poiata Valeriu-PLDM-3048 
(54,2%)



21 BULETIN INFORMATIV NR. 6

40
s. Floreni, 

r-nul 
Anenii Noi

16.05.10
Primar

Doloşcan Valeriu-PDM-381
Golban Mihail-PL-1075

1475 alegători
 51,8 la sută

Golban Mihail-PL-1075 
(73,8%)

41

s.
 Beleavinţi, 

r-nul 
Briceni

16.05.10
Primar

Prisăcari Valentin-AMN-111
Budei Iurii-PLDM-161
Tulbea Ivan-CI-595
Surujii Mihail-PDM-54
Ciornîi Roman-PL-161
Lucico Galina-PMAE-21
Surujiu Svetlana-PSD-8
Bejenari Zinaida-CI-100

30.05.10
Ciornîi Roman-PL-382
Tulbea Ivan-CI-810

Turul I
1218 alegători

60,5 la sută
Turul II

1203 alegători
66,1 la sută

Tulbea Ivan-CI – 810 (68.0%)

42
s. Vişniovca,

r-nul 
Cantemir

16.05.10
Primar

Pîslari Andrei-PCRM-514
Stratev Ion-PLDM-106
Bessarab Elena-PDM-11
Dimitrova Olga-PMAE-66
Bîtcă Ion-PL-15

712 alegători
 52,8 la sută

Pîslari Andrei-PCRM-514 
(72.2%)

43

com. 
Ciolacu 

Nou,
r-nul 

Făleşti

16.05.10
Primar

Olaru Elena-PDM-294 
Palii Igor-PCRM-390
Saviuc Constantin-CI-185 
Voloşin Leonid-CI-37
Prunceac Nicolai-CI-400

30.05.10
Prunceac Nicolai-CI-643 
Palii Igor-PCRM-660

Turul I
1322 alegători

56,1 la sută
Turul II

1318 alegători
55,7 la sută

Palii Igor-PCRM – 660 
(50,7%)

44
or. Floreşti, 

r-nul 
Floreşti

16.05.10
Primar

Gutium Vladimir-PL-121
Olaru Constantin-PDM-266
Cucuruzeac Igor-
P„MU-EM”-269
Cojocaru Crigore PCRM-1858
Gaivas Nina-PLDM- 1292
Cărbune Anatolie- MSP,,FN”-254
Guzun Gheorghe-PMAE- 272

30.05.10

Cojocaru Crigore PCRM-
2863

Gaivas Nina-PLDM-2115

Turul I
4351 alegători

37,0 la sută
Turul II

5003 alegători
42,2 la sută

Cojocaru Crigore- PCRM – 
2863 (57,5%) 

45

com. 
Cărpineni, 

r-nul 
Hînceşti

16.05.10
Primar

Luţă Ion-PDM-1208
CroitoruPavel-PL-195
Covaş Maria-AMN-242
Cărpineanu Ion-PLDM- 1109
Mandiş Sergiu-PPCD-63
Cerguţă Tudor-CI-69
Moscovici Nadejda-
P„MU-EM”-181

Budurin Mihail-PMAE-37

30.05.10

Luţă Ion-PDM-1289
Cărpineanu Ion-

PLDM-1620

Turul I
3125 alegători

37,1 la sută
Turul II

2923 alegători
34,7 la sută

Cărpineanu Ion-PLDM – 
1620 (55,7%)

46

com. 
Drăguşenii 

Noi, 
r-nul 

Hînceşti

16.05.10
Primar

Alegerile nu au avut loc
CEC a stabilit data de 16 mai 2010 pentru desfăşurarea alegerilor locale noi la funcţia de primar în comuna Drăguşenii Noi, 
raionul Hînceşti, dar după ce primarul în funcţie a contestat în instanţă hotărîrile CEC de organizare a acestor alegeri, iar 
instanţa a decis anularea lor în partea ce se referea la ele, Comisia Electorală Centrală a oprit procesul electoral în localitatea 
respectivă (mai detaliat vezi textul de mai sus).

47
s. Hansca, 

r-nul
 Ialoveni

16.05.10
Primar

Moşneguţu Elena-PLDM-335
Puşcaş Anatolie-
P,,MU-EM’’-58
Levinte Andrei-PCRM-8
Cocerva Nicolae-AMN-24
Vicol Mihail-CI-30
Bostănică Constantin-PL-9

470 alegători
57,5 la sută

Moşneguţu Elena-PLDM-335 
(72,2%) 

48

com. 
Ruseştii 

Noi,
r-nul

Ialoveni

16.05.10
Primar

Codreanu Pavel-PDM- 1002
Ţapeş Valentin PLDM- 215
Trohin Vasilisa-
P,,MU-EM’’-38
Cucu Lilian-PCRM-95
Cîrlan Ivan-AMN-672

30.05.10
Codreanu Pavel-PDM-1106

Cîrlan Ivan-AMN-864

Turul I
2023 alegători

44,9 la sută
Turul II

1980 alegători
43,8 la sută

Codreanu Pavel-PDM- 1106 
(56,1%)

49
com. 

Selişte, 
r-nul Orhei

16.05.10
Primar

Scripnic Vasile-PL-625
Mititelu Gheorghe- PLDM-679 
Buruiană Igor-AMN-214
Sîrbu Dinna-PDM-522

30.05.10

Mititelu Gheorghe- PLDM-
973 

Scripnic Vasile-PL-994

Turul I
2050 alegători

51,8 la sută
Turul II

1993 alegători
50,5 la sută

Scripnic Vasile-PL- 994 
(50,5%)
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50

com. 
Codreanca, 

r-nul 
Străşeni

16.05.10
Primar

Alegerile nu au avut loc
CEC a stabilit data de 16 mai 2010 pentru desfăşurarea alegerilor locale noi la funcţia de primar în comuna Codreanca, raionul 
Străşeni, dar după ce primarul în funcţie a contestat în instanţă hotărîrile CEC de organizare a acestor alegeri, iar instanţa a 
decis anularea lor în partea ce se referea la ele, Comisia Electorală Centrală a oprit procesul electoral în localitatea respectivă 
(mai detaliat vezi textul de mai sus).

51
s. Roşcani,

 r-nul 
Străşeni

16.05.10
Primar

Lungu Stelian-PDM-396
Ambroci Iurie-
P,,MU-EM’’-41
Anghel Pavel-AMN-152

593 alegători
47,6 la sută

Lungu Stelian-PDM-396 
(67,2%)

52
s. Şestaci, 

r-nul Şoldă-
neşti

16.05.10
Primar

Guja Iacob-PDM-271
Rudi Valeriu-AMN-84
Lachi Nicolae-PCRM-17
Cernolevschi Petru-
PLDM - 59
Pozdircă Pavel-PMAE- 103
Oprea Maria-PL-26

30.05.10
Guja Iacob-PDM-344

Pozdircă Pavel-PMAE-213

Turul I
564 alegători
57,8 la sută

Turul II
567 alegători
57,8 la sută

Guja Iacob-PDM – 344 
(61,8%)

53

com. Albota 
de Sus, 
r-nul 

Taraclia

16.05.10
Primar

Piculschii Victor-PCRM-753
Aluaţcaia Nina-PDM-79
Cervencova Liudmila-PLDM-34

877 alegători
62,0 la sută

Piculschii Victor-PCRM -753 
(87,0%)

54
s. Congaz, 

UTA
 Găgăuzia

16.05.10
Primar

Mincu Fiodor-PCRM-2345 Deri-
volcova Ecaterina- PDM-139

2510 alegători
32,2 la sută

Mincu Fiodor-PCRM-2345 
(94,4%) 

55
s. Copceac, 

UTA
Găgăuzia

16.05.10
Primar

Ivancioglo Mihail-
PDM- 1152
Colioglo Ivan-PCRM- 2043

3228 alegători
63,2 la sută

Colioglo Ivan-PCRM- 2043 
(63.9%)

Secvenţe de la alegerile locale parţiale, s. Semionovca, r-nul Ștefan Vodă,  15 noiembrie 2009
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Prin Hotărîrea Parlamentului nr.77-XVI din 23 
martie 2007 (MO nr.043 din 30.03.2007) a fost sta-
bilită data de 3 iunie 2007 pentru desfăşurarea ale-
gerilor locale generale. 

Întru executarea acestei hotărîri, Comisia Elec-
torală Centrală a asigurat îndeplinirea de către auto-
rităţile publice locale a prevederilor cuprinse la art. 
39 din Codul electoral de precizare a listelor elec-
torale la domiciliul alegătorilor în termenele stabi-
lite. La sfîrşitul lunii februarie CEC a organizat o 
şedinţă cu secretarii consiliilor raionale, municipale 
şi colaboratorii pe atunci ai Ministerului Tehnologi-
ilor Informaţionale şi Comunicaţiilor la care au fost 
examinate chestiunile privind totalizarea precizării 
listelor electorale şi întocmirea acestora pentru ale-
gerile locale generale, selectarea candidaturilor pen-
tru a fi propuse în componenţa organelor electorale 
din partea administraţiei publice locale, instanţelor 
de judecată, partidelor reprezentate în Parlament. 

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a ale-
gerilor locale generale, Comisia a constituit 37 de 
circumscripţii electorale de nivelul doi în unităţile 
administrativ-teritoriale. Totodată, au fost constitu-
ite 35 consilii electorale ale circumscripţiilor elec-
torale municipale, raionale şi în UTA Găgăuzia. Nu 
s-au constituit consilii electorale de nivelul doi în 
circumscripţia electorală municipală Bender, nr.3 şi 
în circumscripţia electorală pentru localităţile din 
stînga Nistrului, nr. 37.

Ţinînd cont de faptul că autorităţile administra-
ţiei publice din localităţile din stînga Nistrului (ra-
ionul Căuşeni: comuna Chiţcani, satele Cremenciug 
şi Gîsca) au blocat constituirea organelor electorale 
şi asigurarea participării cetăţenilor Republicii Mol-
dova la alegerile locale generale, Comisia Electora-
lă Centrală a stabilit, prin hotărîrea sa, că cetăţenii 
din comuna Chiţcani, satele Cremenciug şi Gîsca, 
unde nu au fost constituite consilii electorale de 
circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de 
votare, au dreptul să participe la 3 iunie 2007 la ale-
gerea Consiliului raional Căuşeni, prezentîndu-se la 
secţiile de votare nr.23 Copanca şi nr.27 Fîrlădeni.

Întru asigurarea securităţii procesului electoral 
şi respectarea prevederilor legale, Comisia Elec-
torală Centrală a recepţionat hotărîrile consiliilor 
electorale de circumscripţie privind tirajul buletine-
lor de vot şi a asigurat controlul asupra corectitu-
dinii completării şi conţinutului buletinului de vot 
conform Codului electoral, definitivînd buletinele 

4.2. Alegerile locale generale din 3 iunie 2007

de vot pentru tipar. Totodată, Comisia a aprobat 
modelele buletinelor de vot pentru alegerea consili-
erilor în consiliile de ambele niveluri şi a primarilor.

Dat fiind faptul că la alegerile locale generale, 
în unele circumscripţii electorale, nici un candidat 
pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de 
jumătate din numărul de voturi valabil exprimate de 
către alegătorii care au participat la votare, Comisia 
Electorală Centrală a fixat pentru data de 17 iunie 
2007 turul doi de scrutin în 475 de circumscripţii 
electorale, cu doi candidaţi care au întrunit cel mai 
mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

În baza hotărîrilor instanţelor de judecată Co-
misia Electorală Centrală a declarat nule alegerile 
din 3 şi 17 iunie 2007 în unele circumscripţii elec-
torale şi a fixat data votării repetate pentru alegeri în 
15 circumscripţii electorale.

Un caz ieşit din comun s-a produs în comuna 
Corjova, raionul Dubăsari, unde forţele regimu-
lui separatist nerecunoscut de la Tiraspol au blo-
cat procesul de votare, încălcînd dreptul la vot al 
cetăţenilor din localitate. În consecinţă, din 1350 
alegători incluşi în listele electorale au reuşit să-şi 
exercite dreptul la vot doar 98 de cetăţeni. Reieşind 
din această situaţie şi în conformitate cu prevede-
rile Codului electoral, Comisia Electorală Centra-
lă a declarat nevalabile alegerile în circumscripţia 
electorală comunală Corjova nr. 15/3 şi a fixat pen-
tru data de 17 iunie 2007 votarea repetată pe baza 
aceloraşi liste electorale, cu aceeaşi candidaţi şi cu 
participarea aceluiaşi consiliu şi birou electoral.

Concomitent, Comisia Electorală Centrală s-a 
adresat cu un apel către Guvernul Republicii Mol-
dova şi conducerea forţelor de menţinere a păcii 
pentru asigurarea stabilităţii şi respectării regimului 
special în Zona de Securitate şi neadmiterea imix-
tiunii în procesul electoral în localitatea Corjova, 
raionul Dubăsari. Apelul a fost adresat şi Misiunii 
OSCE în Moldova cu solicitarea de intervenire în 
vederea asistării autorităţilor moldoveneşti în des-
făşurarea procesului electoral, asigurării securităţii 
procesului de votare, precum şi a siguranţei perso-
nale a alegătorilor şi membrilor biroului electoral al 
secţiei de votare în ziua votării repetate din 17 iunie 
2007, prevenirii şi stopării oricăror incidente provo-
cate de forţele separatiste de la Tiraspol.

Atît observatorii internaţionali, cît şi cei na-
ţionali au constatat că turul doi de scrutin din 17 
iunie 2007 a corespuns criteriilor internaţionale de 
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biroului electoral ai secţiei de votare nr. 15/3 în si-
tuaţia creată.

În conformitate cu pct. 16 din Planul de acţiuni 
pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare 
a societăţii informaţionale „Moldova electronică” 
şi Regulamentul privind mecanismul de realizare 
a Planului de acţiuni „Moldova electronică”, Co-
misia Electorală Centrală a iniţiat implementarea 
unui proiect pre-pilot al Registrului de Stat al Ale-
gătorilor în patru secţii de votare ale municipiului 
Chişinău pentru alegerile locale generale din 3 iu-
nie 2007. Din motive tehnice proiectul a fost expe-
rimentat doar în trei secţii de votare. 

Rezultatele participării la alegeri a alegătorilor 
obţinute în baza proiectului au coincis cu rezulta-
tele din procesele-verbale ale birourilor electorale 
ale secţiilor de votare. În ansamblu, votarea a fost 
efectuată în conformitate cu cerinţele stipulate în 
Codul electoral. 

În concluzie menţionăm că alegerile locale ge-
nerale din 2007 s-au desfăşurat cu respectarea tutu-
ror rigorilor domeniului respectiv, fiind gestionate, 
în ansamblu, profesionist la toate nivelurile de acti-
vitate a organelor electorale. 

4.3. Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

alegeri libere, cu excepţia cazului de la Corjova, ra-
ionul Dubăsari. În pofida eforturilor depuse de CEC 
în vederea asigurării desfăşurării unor alegeri libere 
la 17 iunie 2007, organele de forţă neconstituţionale 
din Transnistria au blocat pentru a doua oară proce-
sul votării. 

Comisia Electorală Centrală a constatat din nou 
încălcarea flagrantă de către regimul separatist de 
la Tiraspol a dreptului constituţional al cetăţenilor 
comunei Corjova de a-şi alege administraţia loca-
lă şi imposibilitatea membrilor organelor electorale 
de a-şi continua activitatea în vederea desfăşurării 
votării repetate pentru alegerea organelor adminis-
traţiei publice locale.

Pentru a nu pune în pericol viaţa alegătorilor şi 
membrilor organelor electorale din circumscripţia 
electorală Corjova, Comisia Electorală Centrală a 
dispus închiderea secţiei de votare nr. 15/3 amplasa-
tă în Liceul “Mihai Eminescu“ din localitate.

CEC a atras atenţia opiniei publice, precum şi 
a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în 
Moldova asupra metodelor criminale aplicate de 
regimul separatist, de asemenea a menţionat înalta 
atitudine civică a alegătorilor din comuna Corjova, 
eforturile şi curajul de care au dat dovadă membrii 

Anul 2009 a reprezentat pentru Comisia Elec-
torală Centrală o perioadă marcată de responsabi-
lităţi majore la scară naţională decurgînd din orga-
nizarea şi desfăşurarea a două importante scrutine: 
alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 
aprilie, după care a urmat renumărarea voturilor din 
15 aprilie şi alegerile parlamentare anticipate din 29 
iulie. 

În urma modificărilor şi completărilor operate 
în Codul electoral, CEC a revăzut 6 regulamente şi 
12 instrucţiuni referitoare la organizarea alegerilor, 
pentru a le aduce în concordanţă cu noile prevederi 
ale acestuia.

În scopul asigurării condiţiilor pentru realizarea 
dreptului constituţional de a alege şi a fi ales, au fost 
constituite 37 circumscripţii electorale de nivelul 
doi, inclusiv circumscripţia electorală pentru loca-
lităţile din stînga Nistrului, şi 1978 secţii de votare, 
inclusiv 33 peste hotarele ţării. 

Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al 
cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unită-
ţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în 
municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului 

Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suve-
ran din partea autorităţilor constituţionale ale Re-
publicii Moldova au fost create 10 secţii de votare. 

În campania electorală au fost înregistraţi 18 
concurenţi electorali (partide) şi 6 candidaţi inde-
pendenţi, dintre care au participat la scrutin numai 
15 concurenţi electorali (partide) şi 5 candidaţi in-
dependenţi.

Au fost tipărite 2683794 buletine de vot şi pen-
tru prima dată în buletinele de vot au fost aplicate 
două numere, care corespund numărului de ordine 
al circumscripţiei şi numărului de ordine al secţiei 
de votare respective, conform modificărilor efectu-
ate în Codul electoral.

O atenţie sporită a fost acordată securizării 
procesului de vot. Comisia Electorală Centrală a 
aprobat modelul ştampilei speciale pentru aplicare 
în actele de identitate ale alegătorilor care au par-
ticipat la votare în ambele scrutine, conform unei 
Instrucţiuni speciale. 

Procesul votării la 5 aprilie a avut loc intr-o at-
mosferă calmă, observatorii au apreciat procedurile 
electorale ca fiind pozitive.
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În baza documentelor electorale prezentate, 
Comisia Electorală Centrală a întocmit procesul-
verbal privind totalizarea alegerilor Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 
aprilie 2009, prin care s-a stabilit că numărul total 
de alegători incluşi în listele electorale (de bază) 
este de 2564710, iar în cele suplimentare – 100906 
alegători, numărul de alegători care au primit bule-
tine de vot este de 1555734, au participat la votare 
1555577 alegători.

La 12 aprilie 2009, Comisia Electorală Centrală 
a prezentat Curţii Constituţionale setul de documen-
te în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi 
în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 
XVII-a şi confirmării listelor candidaţilor supleanţi. 
Totodată, unii concurenţii electorali: Partidul Politic 
„Partidul Liberal”, Partidul Politic „Partidul Liberal 
Democrat din Moldova”, Partidul Politic „Alianţa 
MOLDOVA NOASTRĂ” şi candidatul indepen-
dent Ştefan Urîtu au contestat rezultatele prelimi-
nare ale alegerilor parlamentare, iar alţii: Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova şi candida-
tul independent Ştefan Urîtu s-au adresat la Curtea 
Constituţională cu demersuri privind renumărarea 
voturilor exprimate în alegerile parlamentare.

Comisia Electorală Centrală a luat act de deci-
zia Curţii Constituţionale privind renumărarea bule-
tinelor de vot în ansamblu pe ţară şi a hotărît efec-
tuarea la 15 aprilie 2009 a procedurii de renumărare 
a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare 

concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 
buletinelor de vot neutilizate şi anulate.

Responsabilitatea organizării şi efectuării pro-
cesului de renumărare a fost pusă în sarcina consili-
ilor electorale de circumscripţie şi birourilor electo-
rale ale secţiilor de votare.

În urma renumărării s-a constatat că numărul 
total al alegătorilor incluşi în listele electorale a ră-
mas acelaşi ca şi în ziua alegerilor, s-a majorat doar 
numărul de alegători incluşi în listele suplimentare 
– cu circa 17 mii, aceştia fiind alegătorii care au 
participat la votare peste hotarele ţării. 

După renumărarea voturilor valabil exprimate, 
datele acumulate de 4 partide care au trecut pragul 
electoral au fost neesenţiale şi nu au afectat rezulta-
tul final privind distribuirea mandatelor.

Comisia Electorală Centrală, de asemenea, a 
examinat contestaţia depusă de Partidul Politic „Par-
tidul Liberal” privind declararea alegerilor parlamen-
tare nule şi a remis-o Curţii Constituţionale conform 
competenţei, solicitînd confirmarea legalităţii alege-
rilor, validarea mandatelor deputaţilor aleşi în Parla-
mentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a 
şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi.

Prin Avizul din 22 aprilie 2009 Curtea Constitu-
ţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentu-
lui Republicii Moldova de legislatura a XVII-a, iar 
prin hotărîrea nr.7 a validat mandatele deputaţilor 
aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legisla-
tura a XVII-a.

4.4. Alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009

Dat fiind faptul că Parlamentul nu a putut ale-
ge preşedintele ţării, Parlamentul de legislatura a 
XVII-a a fost dizolvat prin decret prezidenţial, fiind 
stabilită data de 29 iulie 2009 pentru desfăşurarea 
alegerilor în noul Parlament.

În perioada iunie-iulie 2009 Comisia Electorală 
Centrală a adoptat cîteva hotărîri privind listele elec-
torale. Pentru prima dată s-a prevăzut transmiterea 
listelor în format electronic de către autorităţile pu-
blice locale la CEC în scopul studierii şi evaluării stă-
rii de lucruri în ceea ce priveşte calitatea listelor elec-
torale şi în vederea introducerii unor noi mecanisme 
de completare a lor, pentru a putea servi ulterior ca 
„materie primă” la formarea Registrului alegătorilor. 

Pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 
au fost înregistraţi 10 concurenţi electorali (parti-
de), la scrutin au participat numai 8 dintre aceste 
partide.

În scopul asigurării dreptului de vot au fost ti-
părite 2688387 buletine de vot. 

În scopul stimulării funcţionarilor electorali, 
pentru prima dată a fost adoptată o hotărîre cu pri-
vire la unele garanţii sociale ale funcţionarilor elec-
torali. 

În baza proceselor-verbale privind totalizarea 
rezultatelor votării pentru alegerile Parlamentului 
Republicii Moldova din 29 iulie 2009 Comisia Elec-
torală Centrală a stabilit că numărul total de alegă-
tori incluşi în listele electorale este de 2603158, în 
listele suplimentare – 105223, numărul de alegători 
care au primit buletine de vot este de 1591835, au 
participat la votare 1591757 alegători.

Curtea Constituţională prin Avizul său a con-
firmat legalitatea alegerii Parlamentului Republicii 
Moldova de legislatura a XVIII-a, respingînd sesi-
zările din partea unor partide şi a validat mandatele 
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deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldo-
va de legislatura a XVIII-a, confirmînd listele can-
didaţilor supleanţi la funcţia de deputat.

Conform aprecierilor misiunilor de monitoriza-
re, alegerile au fost considerate ca fiind democratice 
şi în măsură să asigure cetăţenilor libertatea de ex-
primare şi alegere. 

Cu toate că la alegerile din 29 iulie 2009 s-a 
realizat optimizarea cadrului legal existent, în pro-
cesul electoral au apărut mai multe probleme de or-
din procedural şi legislativ, care au fost studiate şi 
analizate minuţios de către CEC.

4.5. Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

 Principalul rezultat obţinut în anul 2010 de că-
tre Comisia Electorală Centrală este legat de efortul 
depus la organizarea şi desfăşurarea unui important 
scrutin – alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010.

Detalii despre aceste alegeri se regăsesc în “Ra-
portul cu privire la rezultatele alegerilor parlamen-
tare din 28 noiembrie 2010”, care cuprinde o anali-
ză detaliată a modului de organizare şi desfăşurare a 
acestora, precum şi rezultatul alegerilor.

Întru executarea Decretului Preşedintelui Re-
publicii Moldova nr. 563-V din 28 septembrie 2010 
privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a 
XVIII-a şi stabilirea datei de 28 noiembrie 2010 
pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament, 
Comisia Electorală Centrală, în cadrul şedinţei din 
29 septembrie 2010 a elaborat Programul calenda-
ristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Co-
dul electoral privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010. În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost constituite 
35 de circumscripţii electorale de nivelul doi. De 
asemenea, pentru organizarea şi desfăşurarea alege-
rilor a fost aprobat Devizul de cheltuieli în sumă de 
43 132 060 lei.

În vederea bunei desfăşurări a alege ri lor, Co-
misia Electorală Centrală a acordat o atenţie spo-
rită procesului de instruire a funcţionarilor elec-
torali. În acest scop CEC a organizat şi desfăşurat 
seminare de instruire atît cu preşedinţii şi secreta-
rii consiliilor electorale de circumscripţie, cît şi cu 
primarii aleşi, accentul fiind pus pe calitatea liste-
lor electorale. 

Drept urmare, calitatea listelor electorale de 
bază a fost mult mai bună. Potrivit ultimelor mo-
dificări operate la Codul electoral şi aplicate la ale-

gerile parlamentare anticipate din 28.11.2010, în 
listele electorale suplimentare au fost incluse urmă-
toarele categorii de alegători: studenţii şi elevii cu 
drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt 
într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau 
de reşedinţă. 

De asemenea, au fost supuse analizei şi siste-
matizării 5564 declaraţii ale cetăţenilor, care şi-au 
declarat locul nou de şedere, parvenite la adresa 
Comisiei Electorale Centrale. Prin urmare, organe-
lor autorităţilor administraţiei publice locale le-au 
fost expediate 5381 declaraţii ale cetăţenilor pentru 
excludere din lista electorală de bază de la locul şe-
derii precedente, deoarece au solicitat să fie incluşi 
în lista electorală de bază în secţia de votare cores-
punzător locului nou de şedere. Nu au fost redirec-
ţionate 183 declaraţii, deoarece cetăţenii respectivi 
şi-au indicat ca loc precedent de şedere o localitate 
situată în stînga Nistrului.

Situaţia privind numărul alegătorilor înscrişi 
în listele electorale suplimentare pe fiecare scrutin 
parlamentar din anii 2001, 2005, 2009 şi, respectiv, 
2010 se prezintă în felul următor:

- la alegerile parlamentare din 2001 în baza lis-
telor electorale suplimentare au votat 123 250 de 
alegători, ceea ce reprezintă 5,46 % de alegători;

- în 2005 – 159 869 de alegători (7,04 %);
- la 5 aprilie 2009 – 117 794 de alegători (4,55 %);
- la 29 iulie 2009 – 105 223 de alegători (4,04 %);
- la 28 noiembrie 2010 – 165 546 de alegători 

(6,25 %), dintre care: 62412 peste hotarele ţării; 
7704 cetăţeni ai Republicii Moldova care îşi au do-
miciliul sau reşedinţa în localităţile din stînga Nis-
trului; 12 035 studenţi şi elevi cu drept de vot; 17 
672 – în baza certificatelor pentru drept de vot.

Cifra în aparenţă crescută de 6,25% votanţi pe 

Alegeri parlamentare anticipate, 
28 noiembrie 2010
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liste suplimentare la scrutinul din 2010 se datorează 
modificărilor operate la Codul electoral. Dacă din 
numărul total de alegători incluşi în listele electora-
le suplimentare (165 546) s-ar exclude cetăţenii care 
au votat peste hotarele ţării în baza listelor electo-
rale suplimentare (62 412), precum şi studenţii şi 
elevii cu drept de vot (12 035), s-ar ajunge la cifra 
de 91 099, ceea ce reprezintă 3,44% din alegători. 
Numărul cetăţenilor care au votat la alegerile din 
28 noiembrie 2010 pe listele electorale suplimenta-
re, din cauza erorilor comise în listele electorale de 
bază, este net inferior faţă de scrutinele precedente, 
ceea ce denotă o calitate mai bună a listelor electo-
rale de bază.

Comisia Electorală Centrală a iniţiat şi elaborat 
mai multe proiecte de acte normative care au avut 
ca obiect de reglementare organizarea și desfăşura-
rea alegerilor parlamentare anticipate.

Pe data de 8 octombrie 2010 au fost constituite 
35 consilii electorale ale circumscripţiilor electora-
le municipale şi raionale care, ulterior, au constituit 
2037 secţii de votare şi tot atîtea birouri electorale, 
inclusiv 75 – în străinătate.

Primirea documentelor necesare pentru înregis-
trarea candidaţilor la funcţia de deputat la alegeri-
le parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
a început la data de 4 octombrie şi s-a încheiat la 
28 octombrie 2010. În prima zi de primire, la CEC 
s-au prezentat 12 formaţiuni politice care au depus 
materialele la Comisia de recepţionare a documen-
telor electorale în vederea înregistrării candidaţilor 
la funcţia de deputat. Pînă la data de 28 octombrie 
2010, au fost recepţionate documentele a încă 8 for-
maţiuni politice şi de la 20 candidaţi independenţi. 
După ce le-a analizat, inclusiv listele de subscripţie, 
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 18 partide, 
2 organizaţii social-politice şi 20 de candidaţi inde-
pendenţi (ulterior candidatul independent Volnean-
schi Leonid, înregistrat prin hotărîrea nr. 3740 din 2 
noiembrie 2010, s-a retras din campania electorală). 
De asemenea, au fost prezentate 32 de simboluri ale 
concurenţilor electorali pentru imprimare în buleti-
nul de vot. În buletinul de vot concurenţii electorali 
au fost plasaţi în ordinea rezultată prin tragerea la 
sorţi.

Majoritatea listelor de candidaţi (18 formaţiuni 
politice) iniţial prezentate la CEC au suportat mo-
dificări ce ţineau de ordinea plasării candidaţilor,  
excluderea unora sau includerea altor candidați (de 
exemplu, PNL a modificat lista de candidaţi de 4 

ori, PL – 3, Mişcarea Social-Politică a Romilor din 
Republica Moldova – 3; PLDM, PD, PPCD, MAE, 
P”Moldova Unită-Eдиная Молдова” – de 2 ori).

În conformitate cu prevederile art. 13 şi 45 din 
Codul electoral, pentru perioada electorală Comisia 
Electorală Centrală a confirmat 39 de reprezentanţi 
ai partidelor cu drept de vot consultativ şi a înre-
gistrat 2544 persoane de încredere ale concurenţilor 
electorali.

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Codul 
electoral CEC a adoptat mai multe hotărîri prin 
care a stabilit modelele documentelor electorale 
de totalizare, legitimaţiilor, ecusoanelor, bristoale-
lor, invitaţiilor la votare, certificatelor pentru drept 
de vot, listelor electorale. În cadrul şedinţei CEC 
din 12 noiembrie a fost aprobat modelul şi textul 
buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul 
Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. În te-
meiul deciziilor consiliilor electorale de circum-
scripţie au fost tipărite 2 811 571 buletine, dintre 
care în limba de stat 2 113 766 ex. şi în limba rusă 
697 805 ex., inclusiv 20 000 ex. pentru secţiile de 
votare la care au votat cetăţenii din localităţile din 
stînga Nistrului şi 130 530 ex. pentru secţiile de 
votare din străinătate.

Pe parcursul campaniei electorale au fost adop-
tate hotărîri cu privire la rapoartele financiare ale 
concurenţilor electorali la aceste alegeri. În con-
formitate cu art. 18, 38 alin. (10) din Codul elec-
toral şi Regulamentul privind finanţarea campa-
niilor electorale şi a partidelor politice, Comisia 
Electorală Centrală a luat act de rapoartele finan-
ciare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 
electorali şi a aprobat Raportul financiar privind 
veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în 
campania electorală pentru alegerile parlamenta-
re anticipate din 28 noiembrie 2010, la venituri în 
sumă de 45 873 432,75 lei şi la cheltuieli în sumă 
de 45 716 839,86 lei, conform situaţiei la data de 26 
noiembrie 2010.

Întru asigurarea exercitării dreptului de vot al 
cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în uni-
tăţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, 
în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raio-
nului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului 
suveran din partea autorităţilor constituţionale ale 
Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, 
prin hotărîrea nr. 3835 din 16 noiembrie 2010, le-a 
oferit posibilitatea de a vota în una din cele 21 sec-
ţii de votare stabilite. Conform proceselor-verbale 
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ale consiliilor electorale de circumscripţie, în total 
au participat la votare, fiind incluşi în liste supli-
mentare – 7704 cetăţeni din aceste localităţi. 

De asemenea, a fost asigurat un proces elec-
toral liber şi democratic pentru alegătorii din co-
muna Corjova, raionul Dubăsari care au avut po-
sibilitatea să participe la alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 exprimîndu-şi 
opţiunea în secţia de votare reamplasată în clă-
direa primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari. 
Amintim că, pe parcursul ultimilor ani, autori-
tăţile neconstituţionale de la Tiraspol au blocat 
participarea alegătorilor din această localitate la 
scrutinele electorale.

Comisia Electorală Centrală a răspuns la de-
mersul reprezentanţei Asociaţiei Obşteşti „Hil-
fswerk Austria” în Moldova, în parteneriat cu Cen-
trul Euroregional pentru Democraţie din Timişoara 
(România) şi, pentru prima oară, cu concursul aces-
tora a fost testat votul direct şi secret (în secţia de 
votare nr. 151, sectorul Centru, mun. Chişinău) pen-
tru persoanele cu dizabilităţi de vedere fiind utilizat 
plicul-trafaret special. 

Comisia Electorală Centrală a considerat vala-
bile alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a din 28 noiembrie. La 6 decem-
brie 2010 Comisia Electorală Centrală a efectuat 
totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 
28 noiembrie 2010 şi a prezentat Curţii Constituţio-
nale setul de documente în conformitate cu art. 18, 
26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral în vederea 
validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamen-
tul Republicii Moldova. Însă Curtea Constituţională 
prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus 
renumărarea voturilor exprimate în alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansam-
blu pe ţară. 

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 
3973 din 11 decembrie 2010, a luat act de decizia 
Curţii Constituţionale şi a stabilit începutul renumă-
rării pentru data de 15 decembrie 2010. Procesul de 
renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate 
pentru fiecare concurent electoral, buletinele de vot 
nevalabile, neutilizate şi anulate, verificarea liste-
lor electorale de bază, suplimentare şi cele pentru 
votarea la locul aflării s-a efectuat în conformitate 

cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de 
vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010.

Pentru renumărarea voturilor s-a aprobat un de-
viz de cheltuieli în sumă de 13 115 923 lei.

Responsabilitatea organizării şi efectuării pro-
cesului de renumărare şi verificare a fost pusă în 
sarcina consiliilor electorale de circumscripţie 
şi birourilor electorale ale secţiilor de votare. La 
acest proces au asistat reprezentanţii concurenţi-
lor electorali şi observatorii acreditaţi de organele 
electorale.

În urma analizei proceselor-verbale şi acte-
lor întocmite de birourile electorale ale secţiilor 
de votare privind rezultatele renumărării bule-
tinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare 
concurent electoral, buletinelor de vot nevalabi-
le, buletinelor neutilizate şi anulate; actelor în-
tocmite de consiliile electorale de circumscripţie 
privind totalizarea rezultatelor renumărării bu-
letinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare 
concurent electoral, buletinelor de vot nevalabi-
le, buletinelor neutilizate şi anulate; proceselor-
verbale respective, Comisia Electorală Centrală 
a stabilit:
-  numărul de alegători incluşi în listele electorale  

– 2.645.488 
-  numărul de alegători incluşi în listele suplimenta-

re – 165.448 
-  numărul de alegători care au primit buletine de 

vot – 1.733.155 
-  numărul de alegători care auparticipat la votare – 

1.733.051
-  numărul de buletine de vot declarate nevalabile 

– 12.058. 
După însumarea datelor din procesele-verbale 

privind rezultatele renumărării voturilor, întocmite 
de birourile electorale ale secţiilor de votare şi din 
cele de totalizare, întocmite de consiliile electora-
le de circumscripţie, au fost depistate diferenţe, dar 
neînsemnate, deoarece nu au schimbat rezultatele 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 şi nici nu au influenţat distribuirea mandatelor 
de deputat în Parlament.
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În opinia Comisiei Electorale Centrale a fost 
depistat doar un caz grav în secţia de votare nr. 49 
(satul Rubleniţa, r-nul Soroca). În evidenţă au ie-
şit diferenţe la numărul de voturi valabil exprimate 
pentru concurenţii care au trecut pragul minim de 
reprezentare în Parlament şi anume: 

PCRM + 395
PLDM – 129
PDM – 160
PL – 34.
De menţionat că în legătură cu acest caz Con-

siliul electoral de circumscripţie Soroca nr. 29 s-a 

adresat procuraturii raionale privind investigarea lui 
conform legislaţiei în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 
60 şi 85 din Codul electoral, Comisia Electorală 
Centrală, prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 
2010, a considerat valabile alegerile anticipate în 
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 
XIX-a din 28 noiembrie 2010 şi a aprobat proce-
sul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegeri-
lor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 no-
iembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 
decembrie 2010.

Date din procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor 
alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 în urma 

renumărării voturilor

Date din procesul-verbal privind 
totalizarea rezultatelor alegerilor 

parlamentare din 28 noiembrie 2010
Diferenţa

numărul de alegători incluşi în listele electorale – 2.645.488 2.645.923 -435

numărul de alegători incluşi în listele suplimentare – 165.448 165.546 -98

numărul de alegători care au primit buletine de vot – 1.733.155 1.733.056 +99

numărul de alegători care au participat la votare – 1.733.051 1.732.944 +107

numărul de buletine de vot declarate nevalabile – 12.058 11.907 +151

Numărul total de voturi valabil exprimate – 1.720.993 1.721.037 -44

Numărul de voturi valabil exprimate pentru: 
 PCRM – 677.069

676.761 +308

 PLDM –506.253 506.365 -112

 PDM – 218.620 218.847 -227

 PL – 171.336 171.434 -98

Secvenţe de la alegerile  parlamentare anticipate, 28 noiembrie 2010
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Referendumul reprezintă un instrument al so-
cietăţii democratice prin care poporul îşi exprimă 
opţiunea privind cele mai importante probleme. În 
acest context, Comisia Electorală Centrală reali-
zează prevederile legale ce ţin de această formă 
a democraţiei directe şi creează condiţii necesare 
pentru ca cetăţenii să-şi poată folosi dreptul lor de 
a participa direct în viaţa politică a statului sau co-
munităţii. 

În decursul anilor 2005-2010 la Comisia 
Electorală Centrală au parvenit 6 iniţiative pri-
vind organizarea referendumurilor locale în ur-
mătoarele localităţi: s. Filipeni din r-nul Leova, 
s. Costuleni din r-nul Ungheni, s. Slobozia din 
r-nul Ştefan Vodă, s. Hansca din r-nul Ialoveni, 
or. Ghidighici din mun. Chişinău şi or. Străşeni, 
r-nul Străşeni. 

Numai o iniţiativă s-a finalizat cu desfăşurarea 
referendumului local, şi anume în localitatea Fili-
peni din r-nul Leova. Celelalte propuneri nu au pri-
mit curs din diferite motive, pe care le vom expune 
mai jos. 

Satul Filipeni, raionul Leova

Referendumul local desfăşurat în satul Filipeni 
din raionul Leova s-a referit la revocarea primaru-
lui acestei localităţi. Referendumul a fost iniţiat de 
un grup de cetăţeni la 24 octombrie 2005, fiind în-
registrat de Judecătoria Leova la 6 decembrie 2005. 
Grupul de cetăţeni a invocat ca motiv pentru iniţie-
rea referendumului nerespectarea de către primarul 
satului a intereselor comunităţii şi neîndeplinirea 
obligaţiunilor sale funcţionale. 

Grupul de iniţiativă s-a adresat cu un demers 
către Comisia Electorală Centrală solicitînd eli-
berarea listelor de subscripţie pentru colectarea 
semnăturilor în susţinerea iniţierii referendumului 
de revocare a primarului, modelului legitimaţiilor 
membrului grupului de iniţiativă pentru desfăşura-
rea referendumului local şi modelului listei cetăţe-
nilor cu drept de vot.

După ce grupul de iniţiativă a colectat semnătu-
rile, iar la 20 ianuarie 2006 listele de subscripţie au 
fost confirmate de judecătorie, toate documentele au 

4.6. Referendumurile locale

După renumărarea voturilor valabil exprimate 
pe ţară, rezultatele obţinute de cele 4 partide politice 
care au acumulat numărul minim necesar de voturi 
pentru a accede în Parlament sînt următoarele:

PCRM – 677. 069 (+ 308), 40 %, mandate 42 
PLDM - 506.253 (- 112), 30 %, mandate 32 
PDM - 218.620 (- 227), 13 %, mandate 15 
PL - 171.336 (- 98), 10 %, mandate 12.
Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea 

nr. 3984 din 18 decembrie 2010 a stabilit numă-
rul mandatelor de deputat în Parlamentul Repu-

Secvenţe de la renumărarea voturilor, 15 decembrie 2010

blicii Moldova de legislatura a XIX-a, ce revin 
concurenţilor electorali în urma alegerilor anti-
cipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu 
rezultatele renumărării voturilor din 15 decem-
brie 2010. 

Prin hotărîrea nr. 3985 din 18 decembrie 2010 
CEC a atribuit mandatele de deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova concurenţilor electorali în 
urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 
în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor 
din 15 decembrie 2010.
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fost trimise la Comisia Electorală Centrală (CEC) 
şi examinate de aceasta. CEC a stabilit data de 2 
aprilie 2006 ca dată a desfăşurării referendumului 
local, a adoptat programul calendaristic pentru re-
alizarea acţiunilor electorale, a constituit circum-
scripţia electorală sătească şi consiliul electoral de 
circumscripţie din 11 membri, dintre care 2 mem-
bri au fost propuşi din partea consiliului sătesc, 5 
membri din partea Partidului Comuniştilor din 
Republica Moldova, 2 membri din partea Alianţei 
„MOLDOVA NOASTRĂ” şi cîte un membru din 
partea Partidului Democrat din Moldova şi Partidu-
lui Popular Creştin Democrat, precum şi a aprobat 
modelul buletinului de vot pentru desfăşurarea refe-
rendumurilor locale. 

În ziua referendumului preşedintele CEC, de-
plasîndu-se în s. Filipeni pentru a urmări cum se 
desfăşoară referendumul, a constatat o participare 
scăzută a votanţilor. La procedurile electorale au 
asistat şi observatori acreditaţi atît din partea grupu-
lui de iniţiativă, cît şi din partea Alianţei „MOLDO-
VA NOASTRĂ”.

În baza procesului-verbal privind totalizarea re-
zultatelor referendumului privind revocarea prima-
rului, întocmit de consiliul electoral, CEC a consta-
tat că din 1969 alegători incluşi în listele electorale 
au participat la votare numai 770, dintre care 661 
s-au pronunţat „pentru” revocarea primarului.

Luînd în considerare că la referendumul local 
au participat 39,1% de alegători, ceea ce constituie 
mai puţin de jumătate din numărul cetăţenilor în-
scrişi în listele electorale, CEC l-a declarat nevala-
bil şi primarul satului nu a fost revocat.

În anii 2008-2009 s-au mai înregistrat cinci 
iniţiative privind revocarea primarilor în unele lo-
calităţi. În trei localităţi: s. Costuleni din r-nul 
Ungheni, s. Slobozia din r-nul Ştefan Vodă şi or. 
Ghidighici din mun. Chişinău această iniţiativă 
le-a aparţinut cetăţenilor care au înregistrat la jude-
cătoriile respective grupurile de iniţiativă. Comisia 
Electorală Centrală a eliberat grupurilor de iniţia-
tivă listele de subscripţie pentru colectarea semnă-
turilor şi modelele legitimaţiilor şi a acordat suport 
şi consultaţii privind desfăsurarea referendumului 
local. Totodată, mai tîrziu grupurile de iniţiativă din 
diferite motive nu au întreprins alte acţiuni necesare 
pentru organizarea referendumului, de aceea proce-
durile revocării primarilor din aceste localităţi au 
fost stopate. 

Celelalte două iniţiative sînt datate cu anii 2008 

şi 2010, acestea au venit din partea consiliilor să-
tesc Hansca din r-nul Ialoveni şi orăşenesc Stră-
şeni din r-nul Străşeni. Consiliile locale au decis 
să iniţieze cîte un referendum privind revocarea pri-
marilor. Comisia Electorală Centrală a stabilit data 
de 23 noiembrie 2008 şi, respectiv, data de 4 iulie 
2010 pentru desfăşurarea referendumurilor locale 
privind revocarea primarilor satului Hansca şi ora-
şului Străşeni. 

În scopul organizării şi desfăşurării referen-
dumului local pentru revocarea primarului satu-
lui Hansca, r-nul Ialoveni, Comisia a adoptat pro-
gramul calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
electorale, a constituit circumscripţia electorală 
sătească şi consiliul electoral al circumscripţiei 
săteşti, precum şi a aprobat modelele documen-
telor întocmite de birourile electorale ale secţi-
ilor de votare şi de consiliile electorale de cir-
cumscripţie la referendumul local, de asemenea 
modelul buletinului de vot pentru referendumul 
local privind revocarea primarului. Totodată, 
reieşind din faptul că pe data de 30 octombrie 
2008 consiliul sătesc Hansca a adoptat o decizie 
privind acceptarea demisiei primarului, Comi-
sia Electorală Centrală a trebuit să abroge toate 
hotărîrile precedente privind organizarea şi des-
făşurarea referendumului şi să ia act de demisia 
primarului Hansca. 

La şedinţa din 1 iunie 2010, Comisia Electorală 
Centrală a suspendat executarea hotărîrii CEC „Cu 
privire la stabilirea desfăşurării referendumului lo-
cal privind revocarea primarului oraşului Străşeni, 
raionul Străşeni” pînă la examinarea definitivă de 
către instanţele de judecată a cererii de chemare în 
judecată a primarului de Străşeni către Consiliul 
orăşenesc Străşeni.

La 30 iunie 2010, cererea de chemare a prima-
rului oraşului Străşeni către Consiliul orăşenesc 
Străşeni a fost scoasă de pe rol prin încheierea Ju-
decătoriei Străşeni.

La 01 iulie 2010, primarul oraşului Străşeni a 
depus la judecătoria Străşeni două cereri de che-
mare în judecată către Consiliul orăşenesc Străşeni 
cu privire la contestarea deciziilor privind iniţierea 
procedurii de revocare a primarului oraşului Stră-
şeni şi desfăşurarea referendumului local pentru re-
vocarea primarului la 04 iulie 2010.

La 01 şi 11 octombrie 2010, judecătoria 
Străşeni, prin încheiere, a încetat procesul în 
pricinile civile la cererile de chemare în judecată 
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ale primarului oraşului Străşeni către Consiliul oră-
şenesc Străşeni cu privire la contestarea deciziilor 
privind iniţierea procedurii de revocare a primaru-
lui oraşului Străşeni şi desfăşurarea referendumului 
local pentru revocarea primarului la 04 iulie 2010.

Dat fiind faptul că la 5 septembrie şi 28 noiem-

Ziua Internaţională a Alegerilor,  Simularea referendumului, 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”,  Chișinău, 2010

În anul 2008 a fost iniţiat un referendum re-
publican constituţional. Preşedinte al biroului 
executiv al grupului de iniţiativă a fost ales dl 
Vladimir Filat, liderul PLDM. Întrebările se refe-
reau la modificarea Constituţiei ca alegerile par-
lamentare să se efectueze în baza sistemului elec-
toral mixt, iar Preşedintele Republicii Moldova 
să se aleagă prin vot universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat, aplicîndu-se sistemul uninomi-
nal majoritar.

Biroul executiv a depus la Comisia Electorală 
Centrală setul de documente privind înregistra-
rea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea re-
ferendumului republican constituţional. În acest 
scop CEC a creat grupuri de lucru din cadrul 
aparatului pentru a verifica datele personale ale 
membrilor grupului de iniţiativă. Aceste grupuri 
de lucru au verificat listele membrilor grupului 
de iniţiativă conform cerinţelor Codului electo-
ral, precum şi conform datelor personale din Re-
gistrul de Stat al Populaţiei oferit de Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. 
În urma verificării, au fost constatate unele erori 
la completarea listelor şi declaraţiilor membrilor 

4.7. Iniţierea referendumului republican constituţional

brie 2010 s-au desfăşurat referendumul republican 
constituţional şi, respectiv, alegerile parlamentare 
anticipate, în conformitate cu prevederile art. 176 
alin. (2), referendumul privind revocarea primarului 
oraşului Străşeni nu a avut loc.

grupului de iniţiativă, de aceea o parte din semna-
tari nu au fost admişi spre înregistrare în calitate 
de membri.

La şedinţa CEC din 18 martie 2008 s-a discutat 
problema aplicării actelor normative privind desfă-
şurarea referendumului republican constituţional. 
Majoritatea membrilor s-au pronunţat pentru exa-
minarea chestiunii cu privire la înregistrarea grupu-
lui de iniţiativă conform Codului electoral, iar un 
membru, dl N. Gîrbu, a opinat pentru aplicarea Le-
gii nr. 387-XV din 19 iulie 2001 cu privire la iniţia-
tiva populară de revizuire a Constituţiei, argument-
înd că anume această lege este una specială pentru 
reglementarea modului de desfăşurare a referen-
dumului republican constituţional. După discuţii 
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de 
iniţiativă în număr de 1146 persoane şi a stabilit ter-
menul pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor 
referendumului. 

În afara de aceasta, Comisia Electorală Centra-
lă a adoptat Regulamentul cu privire la verificarea 
listelor de subscripţie şi a autenticităţii semnături-
lor colectate de către membrii grupului de iniţiati-
vă pentru desfăşurarea referendumului republican 
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Prin hotărîrea nr. 150-XVIII din 7 iulie 2010 
Parlamentul Republicii Moldova a stabilit pentru 
data de 5 septembrie 2010 desfăşurarea referendu-
mului republican constituţional.

Conform prevederilor Codului electoral şi Pro-
gramului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
de organizare şi desfăşurare a referendumului repu-
blican constituţional din 5 septembrie 2010 aprobat 
în vederea bunei desfăşurări a referendumului, au 
fost întreprinse următoarele activităţi: 

La şedinţa din 16 iulie 2010 au fost constitui-
te de către Comisia Electorală Centrală 37 circum-
scripţii electorale şi 35 consilii electorale de cir-
cumscripţie de nivelul doi.

Consiliile electorale de nivelul doi au constituit 
2035 secţii de votare şi birouri electorale ale secţiilor 
de votare, cu 48 de secţii de votare şi birouri mai multe 
decît la alegerile parlamentare din 29 iulie 2010. Pen-
tru prima dată la propunerea Guvernului Republicii 
Moldova au fost constituite 44 secţii de votare în străi-
nătate în afara misiunilor diplomatice şi consulare.

Comisia Electorală Centrală a aprobat modelele 
documentelor electorale pentru referendumul repu-
blican constituţional din 5 septembrie 2010.

Au fost înregistrate în calitate de participanţi 
la referendumul republican constituţional 25 de 
partide şi organizaţii social-politice. Formaţiunile 
politice şi-au exprimat opţiunea față de participa-
rea la scrutin în felul următor: pentru – 16, contra – 
1, îndemn de a nu participa – 3, nici o opţiune – 5.

4.8. Referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 

Referendumul republican constituţional, 
5 septembrie 2010

Au fost confirmaţi 24 reprezentanţi cu drept de 
vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, cu 
excepţia Mişcării social-politice “Ravnopravie”, 
precum şi 16 persoane responsabile de finanţe (tre-
zorierii), desemnaţi de către partide şi organizaţii 
social-politice. 

Numai un singur partid a desemnat candidaturi 
pentru a fi înregistrate în calitate de persoane de în-
credere.

Comisia Electorală Centrală a stabilit plafonul 
mijloacelor financiare pentru fiecare partid şi orga-
nizaţie social-politică care vor participa la campania 
electorală – 7500 mii lei, prin hotărîrea nr. 3283 din 
16 iulie 2010 a fost aprobat Devizul de cheltuieli 
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului 
republican constituţional în sumă de 32723964 lei.

 A fost aprobat raportul financiar privind veni-
turile şi cheltuielile participanţilor la referendumul 
republican constituţional din 5 septembrie 2010 la 
venituri în sumă de 8164411 lei şi la cheltuieli în 
sumă de 8079980,75 lei, conform situaţiei la data de 
3 septembrie 2010. 

În vederea securizării procesului de votare ca şi 
la scrutinul precedent s-a stabilit aplicarea ştampilei 
speciale cu menţiunea „Referendum 2010” în acte-
le de identitate, în baza cărora cetăţenii participă la 
votare.

Comisia Electorală Centrală a stabilit în calitate 
de act de identitate legitimaţia de serviciu, în baza 
căreia pot vota militarii în termen.

constituţional şi a constituit comisia de recepţionare 
a listelor de subscripţie depuse de biroul executiv 
al grupului de iniţiativă. Comisia respectivă a fost 
compusă din membrii şi funcţionarii aparatului 
CEC. 

După expirarea acestui termen, grupul de iniţi-
ativă nu a prezentat la CEC procesul-verbal şi liste-
le de subscripţie cu semnăturile colectate. În baza 
acestui fapt Comisia Electorală Centrală a respins 
propunerea de a efectua referendumul, anulînd şi 
înregistrarea grupului de iniţiativă. 
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cesului de votare de către forţele regimului anticon-
stituţional de la Tiraspol.

Comisia Electorală Centrală a prevăzut posibila 
derulare a evenimentelor şi a eliberat biroului elec-
toral al secţiei de votare nr. 5 din Corjova 1000 de 
certificate pentru drept de vot.

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
3390 din 30 iulie 2010, a fost aprobat modelul şi 
textul buletinului de vot pentru referendumul repu-
blican constituţional din 5 septembrie 2010.

În baza hotărîrilor consiliilor electorale de cir-
cumscripţie, în cadrul referendumului republican 
constituţional din 5 septembrie, s-au tipărit 2807700 
buletine de vot, dintre care în limba de stat 2115290 
ex. şi în limba rusă 692410 ex., inclusiv 14100 pen-
tru secţiile la care votează cetăţenii din localităţile 
din stînga Nistrului şi 131000 pentru secţiile de vo-
tare din străinătate.

Pe parcursul perioadei electorale la Comisia 
Electorală Centrală au parvenit 10 contestaţii, asu-
pra a 5 contestaţii au fost adoptate hotărîri, celelalte 
au fost remise spre examinare după competenţă, şi 
50 petiţii şi plîngeri din partea cetăţenilor privind 
procedurile electorale.

Ţinînd cont de modificările Codului electoral 
operate prin Legea nr. 119 din 18 iunie 2010, CEC 
a ajustat regulamentele şi instrucţiunile adoptate an-
terior, de asemenea a elaborat noi regulamente. 

Au fost organizate seminare de instruire pen-
tru reprezentanţii partidelor şi organizaţiilor social-
politice, secretarii consiliilor raionale, municipale, 
preşedinţii şi secretarii consiliilor electorale de cir-
cumscripţie şi pentru operatorii consiliilor electora-
le de circumscripţie.

În sprijinul alegătorilor Comisia Electorală 
Centrală a instituit o „linie fierbinte” la care au ape-
lat circa 500 cetăţeni.

În baza procesului-verbal privind totalizarea 
rezultatelor referendumului republican constituţio-
nal din 5 septembrie 2010 în listele electorale de 
bază şi cele suplimentare au fost incluşi 2721623 de 
cetăţeni. La referendum au participat 818429, sau 
30,29% cetăţeni. Au votat „pentru” 707468 cetă-
ţeni, „contra” 97999 cetăţeni.

Dat fiind faptul că la votare au participat 818429 
cetăţeni sau 30,29 la sută, ceea ce constituie mai pu-
ţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale, prin hotărîrea nr. 3530 din 9 septembrie 
2010 CEC a declarat nevalabil referendumul repu-
blican constituţional din 5 septembrie 2010. 

Reieşind din experienţa alegerilor trecute, Comi-
sia Electorală Centrală a considerat necesar de a per-
mite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot 
să participe la votare, în cadrul referendumului repu-
blican constituţional din 5 septembrie 2010, în baza 
actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.

În scopul asigurării dreptului de vot al cetăţe-
nilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele loca-
lităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi 
în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate pro-
vizoriu în afara controlului suveran din partea au-
torităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, 
Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 
3444 din 13 august 2010 cu privire la modul de par-
ticipare a acestor cetăţeni la referendumul republi-
can constituţional din 5 septembrie 2010, prin care 
a stabilit că aceştia pot vota la 12 secţii de votare.

La solicitarea cetăţenilor din stînga Nistrului, 
în cadrul referendumului republican constituţional 
din 5 septembrie s-a permis votarea şi în municipiul 
Chişinău, la secţia de votare nr. 113 amplasată în 
incinta Direcţiei Căilor Ferate din Moldova.

Deşi Comisia Electorală Centrală în comun cu 
autorităţile publice centrale şi locale au întreprins 
mai multe măsuri în vederea desfăşurării scrutinului 
în comuna Corjova din raionul Dubăsari, alegătorii 
ca şi la scrutinele precedente nu au avut posibilitate 
să-şi exercite dreptul de vot din cauza blocării pro-

Referendumul republican constituţional, 
5 septembrie 2010



35 BULETIN INFORMATIV NR. 6

5. ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 5. ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

PRIVIND PERFECŢIONAREA LISTELOR ELECTORALE PRIVIND PERFECŢIONAREA LISTELOR ELECTORALE 

ÎN PERIOADA 2005 – 2010ÎN PERIOADA 2005 – 2010

Listele electorale constituie un element esenţi-
al pentru organizarea şi desfăşurarea unor alegeri 
libere şi corecte în fiecare ţară unde principiile 
democratice şi de drept stau la baza funcţionării 
statului şi procesului electoral. De aceea listele 
electorale necesită o deosebită atenţie din partea 
organelor electorale, precum şi a tuturor subiec-
ţilor implicaţi în dezvoltarea sistemului electoral 
modern şi eficient. 

Conform Codului electoral, obligaţia de a în-
tocmi lista electorală şi de a înscrie în ea toate datele 
necesare, cum ar fi numele şi prenumele, anul naş-
terii, domiciliul, seria şi numărul actului de identita-
te al alegătorului, este pusă în sarcina primăriei. Tot 
primăria precizează lista electorală şi o transmite 
biroului electoral pentru verificare şi introducerea 
modificărilor în caz de necesitate. În acest context, 
Comisia Electorală Centrală la începutul fiecărei 
campanii electorale adoptă un model al listei elec-
torale de care se conduc toate primăriile şi care asi-
gură aplicarea unanimă a prevederilor Codului elec-
toral pe teritoriul ţării. 

Luînd în considerare experienţa acumulată de 
către Comisia Electorală Centrală în urma organiză-
rii şi desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare, 
precum şi necesitatea responsabilizării membrilor 
birourilor în ceea ce priveşte corectitudinea şi per-
fecţionarea listelor electorale, Comisia a întreprins 
un şir de măsuri pentru a îmbunătăţi atît calitatea 
întocmirii listelor, cît şi conţinutul lor. 

În acest sens, la alegerile parlamentare anticipa-
te din 29 iulie 2009, Comisia a adoptat un nou mo-
del al listei electorale de bază şi celei suplimentare. 
În listele electorale au fost introduse suplimentar 
trei rubrici speciale: 
1) „Numele, prenumele şi semnătura membrului bi-

roului electoral responsabil de eliberarea bule-
tinelor de vot”; 

2) „S-au eliberat în total buletine de vot”;
3) „Menţiuni speciale”. 

Introducerea acestor rubrici a permis protejarea 
datelor din listă, excluderea dubiilor privind conţi-
nutul ei şi, în general, a făcut ca membrii biroului 
electoral să fie mai responsabili faţă de corespunde-
rea listelor electorale cerinţelor legale.

În aceeaşi ordine de idei, prin hotărîrile Co-
misiei Electorale Centrale privind întocmirea şi 
prezentarea listelor electorale, a fost pentru prima 
dată prevăzută procedura transmiterii acestora că-
tre CEC în format electronic cu scopul efectuării 
controlului asupra calităţii lor şi acordării supor-
tului metodologic primăriilor în caz de necesitate. 
Această procedură a permis verificarea la distanţă 
a calităţii întocmirii listelor electorale în fiecare 
primărie, identificarea problemelor şi înlăturarea 
lor la timp, ţinerea evidenţei asupra prezentării lor 
la CEC şi conlucrarea mai strînsă între autorităţile 
administraţiei publice locale. Analiza listelor făcută 
la un nivel centralizat a demonstrat că mecanismul 
propus de Comisia Electorală Centrală este corect 
şi eficient. 

Tot în în vederea perfecționării listelor electo-
rale a fost completat Regulamentul cu privire la ac-
tivitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
adoptat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, 
cu noi prevederi care stabilesc că anterior zilei vo-
tării biroul electoral al secţiei de votare trebuie să 
adopte o hotărîre privind repartizarea între membrii 
biroului electoral a listelor electorale de care aceştia 
vor fi responsabili în ziua votării, procedura înde-
plinirii noilor rubrici, precum şi o prevedere con-
form căreia înscrierile în lista suplimentară pot fi 
făcute exclusiv de către secretarul biroului electoral 
al secţiei de votare.

Aceste modificări au avut ca finalitate îmbună-
tăţirea modalităţii de folosire a listelor electorale în 
ziua alegerilor şi au perfecţionat procesul electoral.

De asemenea, în scrutinele electorale din anii 
2009 şi 2010 Comisia Electorală Centrală, pentru 
prima dată, a desfăşurat o campanie amplă de in-
formare a alegătorilor cu genericul „Un alegător in-
format este un alegător conştient”, în cadrul căreia 
un compartiment special s-a referit la informarea 
alegătorilor asupra necesităţii de a verifica listele 
electorale, precum şi asupra modalităţilor prin care 
ei o puteau face. 

Prin intermediul spoturilor sociale care au mo-
bilizat electoratul să participe la alegeri şi să verifi-
ce listele electorale, de asemenea, s-a contribuit la 
îmbunătăţirea calităţii listelor electorale.
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Este evident că în urma fiecărui scrutin existau 
şi anumite rezerve în privinţa calităţii listelor elec-
torale asupra cărora Comisia Electorală Centrală 
lucra în continuare pentru a înlătura neajunsurile. 
Spre exemplu, în urma alegerilor parlamentare din 
anul 2009, cu scopul precizării continue a listelor 
electorale şi introducerii în ele a datelor din liste-
le suplimentare, Comisia a adoptat modificări la 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Arhivei Comisiei, prin care s-a stipulat că după 
alegeri sau referendumuri listele electorale se re-
mit instanţei de judecată, unde se păstrează pînă 
la data emiterii unei hotărîri irevocabile prin care 
se confirmă legalitatea alegerilor, după care în ter-
men de 10 de zile se transmit nemijlocit la Comisia 
Electorală Centrală. Ulterior, la iniţiativa Comisi-
ei, prevederea dată a fost expusă în art. 62 alin. 
(21) din Codul electoral. În comparaţie cu practica 
precedentă, cînd listele se transmiteau la judecăto-
rie şi după 6 luni se nimiceau, această modificare 
a permis efectuarea precizărilor necesare la timp, 
care a dus la diminuarea considerabilă a numărului 
de alegători incluşi în listele suplimentare şi ridi-
carea calităţii întocmirii listelor electorale de bază.

În acelaşi context, Comisia Electorală Cen-
trală a aprobat Regulamentul privind întocmirea, 
administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor 
electorale. Regulamentul stabileşte procedura de 
întocmire, administrare, transmitere, modificare a 
listelor electorale, inclusiv predarea acestora spre 
păstrare şi actualizare după perioada electorală. 

Rezultatele pozitive ale măsurilor întreprinse de 
către Comisia Electorală Centrală pentru organiza-
rea alegerilor şi referendumurilor referitor la listele 
electorale ar putea fi apreciate analizînd numărul de 

alegători încluşi în listele suplimentare pentru anii 
2005-2010:
• la 6 martie 2005 – 159 869 de alegători, ceea ce 

constituie (7,04%); 
• la 5 aprilie 2009 – 100 906 de alegători, ceea ce 

constituie (3,94%) 
• la 15 aprilie 2009 (în urma renumărării voturi-

lor) – 117 794 de alegători (4,55%); 
• la 29 iulie 2009 – 105 223 de alegători (4,04%);
• la 28 noiembrie 2010 – 165 546 de alegători 

(6,25 %); 
• la 15 decembrie 2010 (în urma renumărării vo-

turilor) – 165 448 alegători. Dintre care la ale-
gerile din 28 noiembrie 2010 în baza listelor 
electorale suplimentare au votat: 

 - 62 412 cetăţeni ai Republicii Moldova peste 
hotarele ţării; 

- 17 672 – în baza certificatelor pentru drept de 
vot;

- 12 035 studenţi şi elevi cu drept de vot; 
- 7 704 alegători au domiciliul sau reşedinţa în 

localităţile din stînga Nistrului.
 Faptul că numărul de alegători incluşi în lis-

tele electorale la alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 s-a majorat, atingînd cifra 
de peste 165 mii, ceea ce constituie 6,25%, se dato-
rează modificărilor la Codul electoral, conform că-
rora în listele electorale suplimentare au fost incluse 
aceste categorii de alegători. 

Prin urmare, în cazul în care i-am exclude din 
numărul total de alegători incluşi în listele electora-
le suplimentare (165 546) pe acei alegători care au 
votat peste hotarele ţării în baza listelor electorale 
suplimentare (62 412), precum şi studenţii şi elevii 
cu drept de vot (12 035), am obţine cifra de 91 099, 

ceea ce reprezintă 3,44% din alegători. 
Ţînînd cont de aceste cifre, precum şi 

de referinţele făcute de observatorii naţio-
nali şi cei internaţionali privind activitatea 
ce ţine de listele electorale, se observă o 
tendinţă de ameliorare în această direcţie.

La secţia de votare în ziua alegerilor
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6. ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 6. ACTIVITATEA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

ÎN DOMENIUL EXAMINĂRII CONTESTAŢIILORÎN DOMENIUL EXAMINĂRII CONTESTAŢIILOR

 ÎN PERIOADA ELECTORALĂ ÎN PERIOADA ELECTORALĂ

Examinarea contestaţiilor reprezintă o instituţie 
importantă în cadrul procesului electoral şi o res-
ponsabilitate atît a organelor electorale, cît şi a in-
stanţelor de judecată.

Comisia Electorală Centrală, în calitatea sa de 
organ de stat constituit pentru realizarea politicii 
electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
are atribuţia de a analiza încălcările electorale, in-
clusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente 
sau viitoare şi de a întreprinde măsurile necesare de 
prevenire a acestora.

În perioada electorală, Comisiei Electorale 
Centrale îi revine prerogativa de a examina contes-
taţiile asupra acţiunilor (inacţiunilor) şi hotărîrilor 
consiliilor şi birourilor electorale, acţiunilor (inacţi-
unilor) concurenţilor electorali cu adoptarea hotărî-
rilor executorii pe marginea lor.

Codul electoral stabileşte la Capitolul 12 „Pro-
cedurile judiciare” cerinţele pentru depunerea con-
testaţiilor cu privire la încălcarea prevederilor ce ţin 
de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Este necesar de precizat că pe parcursul peri-
oadei noiembrie 2005 – 2010 prevederile Codului 
electoral la capitolul procedurilor judiciare a suferit 
un şir de modificări, formulate în urma analizei pro-
funde a situaţiilor de fapt şi de drept contestate în 
cadrul scrutinelor electorale desfăşurate în această 
perioadă, precum şi al recomandărilor propuse de 
către organismele internaţionale.

Făcînd o retrospectivă, putem menţiona că în 
noiembrie 2005 art. 65 „Contestaţiile” din Codul 
electoral era expus în următoarea redacţie: alegă-
torii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile 
şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale în 
organele electorale ierarhic superioare şi în instan-
ţele de judecată. În sensul prevederilor menţionate, 
dreptul de a depune o contestaţie îl aveau atît alegă-
torii, cît şi concurenţii electorali, iar obiectul con-
testaţiei putea fi atît acţiunile organelor electorale, 
cît şi hotărîrile acestora.

În scopul ajustării Codului electoral la recoman-
dările în materie electorală ale Comisiei Europene 
pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia 
a Consiliului Europei) şi ale OSCE/ODIHR (Biro-
ul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omu-
lui), precum şi în scopul perfecţionării legislaţiei şi 

procedurilor electorale, Comisia Electorală Centrală 
a propus un proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului electoral, propuneri care au fost 
luate în considerare la adoptarea de către Parlament 
a Legii nr. 248-XVI  din 21 iulie 2006 pentru modifi-
carea şi completarea Codului electoral.

Printre modificările propuse de către Comisie, 
care ulterior s-au regăsit în Legea sus-menţionată, 
au fost şi cele cu referire la compartimentul „Con-
testaţii”, şi anume completarea obiectului contesta-
ţiei prin introducerea pe lîngă „acţiunile” consiliilor 
şi birourilor electorale şi, “inacţiunile” acestora. 

Luînd în considerare ordinea cronologică de or-
ganizare şi desfăşurare a alegerilor de către actuala 
componenţă a Comisiei Electorală Centrale, este de 
menţionat că activitatea de examinare a contestaţii-
lor pe parcursul alegerilor locale generale din anul 
2007 a fost una foarte amplă şi a necesitat un efort 
sporit din partea Comisiei şi Aparatului acesteia. 

În această perioadă electorală la Comisia Elec-
torală Centrală au parvenit 267 de contestaţii, din-
tre care 204 din partea partidelor şi 63 a cetăţenilor. 
Dintre acestea 99 au fost remise după competenţă 
consiliilor electorale de circumscripţie, iar asupra a 
80 de contestaţii au fost adoptate hotărîri, prin care 
40 de contestaţii au fost admise, iar 40 au fost res-
pinse ca fiind neîntemeiate. La fel, 88 de contestaţii 
au fost examinate de funcţionarii Aparatului Comi-
siei Electorale Centrale, asupra cărora s-a dat răs-
puns prin scrisoare contestatarilor.

Contestaţiile au avut drept obiect următoarele 
încălcări ale legislaţiei electorale:
-  distrugerea şi deteriorarea panourilor şi afişelor 

electorale (art.71);
-  efectuarea urmăririi penale asupra unor candi-

daţi la funcţii elective (art.46 alin.(5));
-  acordarea timpului de antenă pentru publicitate 

electorală contra plată cu depăşirea a 2 minute 
permise de legislaţie (art.47 alin.(3));

-  distribuirea materialelor publicitare electorale pe 
care nu erau indicate data tipăririi, tirajul şi denu-
mirea tipografiei care le-a tipărit (art.47 alin.(5));

-  distribuirea fără plată a bunurilor materiale 
(art.38 alin.(7));

-  plasarea afişelor electorale în locuri neautorizate 
(pct.11 al Regulamentului privind modalitatea 
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plasării publicităţii electorale pe panourile pu-
blicitare);

-  neîndeplinirea obligaţiunii de suspendare a ac-
tivităţii în funcţia deţinută, după cum prevede 
art.13 alin.(3);

-  încălcarea procedurii de primire a documente-
lor pentru înregistrarea concurenţilor electorali 
(art.41-44);

-  folosirea resurselor administrative în scopuri 
electorale (art.38 alin.(5), art. 46 alin. (1) şi (2)); 

-  încălcarea procedurii de tragere la sorţi pentru 
înregistrarea concurenţilor electorali (Regula-
mentul privind stabilirea ordinii de primire a 
documentelor prin tragere la sorţi);

-  antrenarea în agitaţia electorală a cetăţenilor 
străini (art.47 alin.(1));

-  difuzarea spoturilor cu imagini reprezentînd in-
stituţiile Parlamentului şi ale administraţiei pu-
blice centrale şi locale (Regulamentul privind 
reflectarea în mijloacele de informare în masă 
din Republica Moldova a campaniei electorale 
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007); 

-  excluderea din listele înregistrate a unor candi-
daţi la funcţia de consilier local, fără consimţă-
mîntul partidului respectiv (art.46 alin.(6)).
În scopul aplicării uniforme a normelor de drept 

electoral, perfecţionării procedurilor electorale în 
general şi celor de soluţionare a contestaţiilor în 
special, şi ca urmare a efectuării unei analize, sub 
aspect practic, a modului de desfăşurare a alegerilor 
locale generale din 3 iunie 2007, Comisia Electo-
rală Centrală a elaborat şi a înaintat Parlamentului 
pentru examinare un set de propuneri de modificare 
şi completare a Codului electoral, printre care s-a 
regăsit şi cea de completare a art. 65 alin. (1) din 
Codul electoral cu prevederea ce ar permite contes-
tarea „acţiunilor concurenţilor electorali”, deoarece 
practica electorală a arătat că majoritatea contestaţi-
ilor au vizat acţiunile concurenţilor electorali.

La fel, în procesul de examinare a contestaţiilor, 
Comisia Electorală Centrală s-a confruntat cu pro-
blema delimitării competenţei jurisdicţionale, întru-
cît contestatarul avea posibilitatea de alege organul 
electoral la care să depună contestaţia, fără a respecta 
ierarhia acestora. De asemenea, se menţionează că 
subiecţii electorali dispuneau de posibilitatea alegerii 
organului competent de a examina litigiile electorale 
atît pe verticală la nivelul organelor electorale, cît şi 
pe linie orizontală, adică alegerea unui organ electo-
ral sau adresarea în instanţele de judecată. 

În acest sens, pentru a evita conflictele de 

jurisdicţie, au fost definite mai clar responsabilităţi-
le diferitelor organe care examinează contestaţiile şi 
sesizările prin adoptarea de către Parlament a legi-
lor de modificare şi completare a Codului electoral, 
după cum urmează: 
-  prin Legea nr. 248-XVI din 21 iulie 2006 pentru 

modificarea şi completarea Codului electoral, 
competenţa de a examina contestaţiile privind 
acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Cen-
trale a fost atribuită Curţii de Apel Chişinău, 
care însă pînă la acel moment aparţinea Curţii 
Supreme de Justiţie (alin. (3) art. 66), iar com-
petenţa de examinare a contestaţiilor privind 
acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de 
circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de vota-
re a revenit organelor electorale sau instanţelor 
de judecată (alin. (2) art. 67);

-  Legea nr. 76-XVI din 10 aprilie 2008: a fost lăr-
git obiectul contestaţiei prin introducerea posi-
bilităţii depunerii contestaţiilor asupra „acţiuni-
lor (inacţiunilor) concurenţilor electorali” (alin. 
(1) art. 65). Totodată, modificarea articolului 
s-a referit şi la stabilirea competenţei jurisdicţi-
onale de examinare a contestaţiilor, astfel încît 
alegătorii şi concurenţii electorali puteau depu-
ne contestaţii în organele electorale, cu condiţia 
respectării ierarhiei sistemului organelor elec-
torale, şi în instanţele de judecată.
În cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 

2009 la Comisia Electorală Centrală au parvenit 186 
de contestaţii. Dintre acestea 25 au fost remise spre 
examinare după competenţă consiliilor electorale de 
circumscripţie şi altor autorităţi. Asupra a 107 con-
testaţii au fost adoptate 91 de hotărîri. În acest con-
text, 13 contestaţii au fost admise integral, 31 admise 
parţial, iar 63 au fost respinse ca fiind neîntemeiate 
sau din lipsă de probe. La 41 de contestaţii a fost re-
mis răspuns solicitantului prin scrisoare. 9 contestaţii 
au fost retrase de către contestatar, iar 1 contestaţie a 
fost depusă de o persoană neîmputernicită.

În perioada electorală pentru alegerile parla-
mentare anticipate din 29 iulie 2009 la Comisia 
Electorală Centrală au parvenit 74 de contestaţii. 
Dintre acestea 3 au fost remise spre examinare după 
competenţă consiliilor electorale de circumscripţie 
şi altor autorităţi. Asupra a 50 contestaţii au fost 
adoptate 37 de hotărîri, prin care 3 contestaţii au 
fost admise integral, 15 admise parţial, iar 27 au 
fost respinse ca fiind neîntemeiate sau din lipsă de 
probe. Asupra a 5 contestaţii s-a luat act prin hotă-
rîre şi au fost transmise organelor competente spre 
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soluţionare. La 16 contestaţii a fost remis răspuns 
solicitantului prin scrisoare. O contestaţie a fost 
examinată de organul electoral teritorial, iar 4 con-
testaţii au fost retrase de către contestatar. 

În procesul de examinare a contestaţiilor în perioa-
da electorală din anul 2009, Comisia Electorală Cen-
trală a constatat următoarele încălcări ale Codului elec-
toral şi dispoziţiilor actelor normative ale CEC-ului:
-  uzarea de resurse administrative sau realizarea 

atribuţiilor de serviciu în condiţiile suspendă-
rii din funcţie pe perioada campaniei electorale 
(art.13 alin.(3));

-  efectuarea agitaţiei electorale de către membrul 
consiliului electoral de circumscripţie (art.32 
alin.(7));

-  finanţarea indirectă de către organizaţii străine 
a campaniei electorale (art.36 alin.(1));

-  comandarea/difuzarea materialelor electorale 
publicitare în favoarea concurenţilor electorali 
fără acordul concurenţilor electorali şi cu mij-
loace financiare care nu au fost virate pe con-
tul „Fond electoral” al concurenţilor respectivi 
(art.38 alin.(6));

-  distribuirea de bunuri materiale gratis alegători-
lor (art.38 alin.(7));

-  nereflectarea tuturor cheltuielilor din campania 
electorală în rapoartele financiare prezentate la 
Comisia Electorală Centrală (art.38 alin.(8));

-  încălcarea principiului egalităţii concurenţilor 
electorali în campania electorală (art.46 alin.(1)); 

-  efectuarea agitaţiei electorale cu încălcarea nor-
melor etice (art.47 alin.(1));

-  difuzarea materialelor publicitare, a reportaje-
lor televizate despre activitatea concurenţilor 
electorali sau cu participarea acestora din rîndul 
conducătorilor de rang republican sau raional, în 
perioada desfăşurării dezbaterilor electorale, în 
afara timpului de antenă gratuit (art.47 alin.(4));

-  difuzarea/publicarea materialelor electorale pu-
blicitare fără indicarea datei tipăririi, tirajului 
materialului sau a denumirii tipografiei care l-a 
tipărit (art.47 alin.(5));

-  difuzarea/publicarea materialelor electorale pu-
blicitare în afara rubricii „Electorala 2009” şi 
fără a fi însoţite de nota „achitat din fondul elec-
toral” (art. 47 alin. (7), pct.27 din Regulamentul 
privind reflectarea campaniei electorale la alege-
rile parlamentare din 5 aprilie 2009 în mijloacele 
de informare în masă din Republica Moldova);

-  difuzarea/distribuirea materialelor electorale al 

căror conţinut contravine normelor etice (art.47 
alin.(12));

-  efectuarea agitaţiei electorale în ziua preceden-
tă zilei alegerilor de către unele posturi de tele-
viziune (art.47 alin.(14));

-  efectuarea sondajelor de opinie privind prefe-
rinţele politice ale alegătorilor fără înştiinţarea 
prealabilă a Comisiei Electorale Centrale (art.64 
alin.(3), pct.27 din Regulamentul privind reflec-
tarea campaniei electorale la alegerile în noul 
Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele de in-
formare în masă din Republica Moldova);

-  difuzarea reportajelor şi a unor emisiuni de ta-
lk-show, în care apăreau persoane care deţineau 
posturi de răspundere în administraţia publică 
şi erau angajate în campania electorală (pct.17 
şi 18 din Regulamentul privind reflectarea cam-
paniei electorale la alegerile parlamentare din 5 
aprilie 2009 în mijloacele de informare în masă 
din Republica Moldova);

-  includerea publicităţii electorale în buletinele 
de ştiri, emisiunile informative (pct. 22 din Re-
gulamentul privind reflectarea campaniei elec-
torale la alegerile în noul Parlament din 29 iulie 
2009 în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova);

-  difuzarea unor spoturi publicitare cu utilizarea 
materialelor de arhivă fără ca acestea să fie însoţi-
te de menţiunea video sau audio respectivă („Ar-
hiva”), utilizarea acestor materiale cu denaturarea 
sensului lor iniţial (pct. 24 din Regulamentul pri-
vind reflectarea campaniei electorale la alegerile 
în noul Parlament din 29 iulie 2009 în mijloacele 
de informare în masă din Republica Moldova);

-  neachitarea în avans a plăţii pentru plasarea pu-
blicităţii electorale în mijloacele de informare 
în masă (pct.33 din Regulamentul privind re-
flectarea campaniei electorale la alegerile par-
lamentare din 5 aprilie 2009 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova);

-  difuzarea spoturilor de publicitate cu imagini ce 
reprezintă instituţiile Parlamentului, Preşedinţi-
ei, Guvernului sau altor edificii ale administra-
ţiei publice, cu imagini reprezentînd simbolurile 
naţionale ale Republicii Moldova sau ale altor 
state (pct. 12 din Regulamentul privind reflecta-
rea campaniei electorale la alegerile parlamenta-
re din 5 aprilie 2009 în mijloacele de informare 
în masă din Republica Moldova, şi, respectiv, 
pct. 36 din Regulamentul privind reflectarea 
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campaniei electorale la alegerile în noul Parla-
ment din 29 iulie 2009 în mijloacele de infor-
mare în masă din Republica Moldova).
Totodată, în condiţiile art. 66 alin. (3) din Co-

dul electoral, la alegerile parlamentare din 5 aprilie 
2009, în instanţa de judecată au fost contestate 27 
de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale, dintre 
care 2 au fost anulate integral, iar una parţial. 

Pe parcursul perioadei electorale din 29 iulie 
2009, în instanţa de judecată au fost contestate 26 
de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale şi 5 răs-
punsuri prin scrisori. 22 de hotărîri au fost menţi-
nute în vigoare prin hotărîre judecătorească defini-
tivă, iar în 2 cazuri CEC a fost obligată să ofere un 
răspuns suplimentar (să elibereze copia procesului-
verbal al şedinţei CEC şi să ofere informaţia supli-
mentară privind autentificarea listelor de subscrip-
ţie). 3 hotărîri au fost anulate integral şi una parţial. 

În procesul de organizare şi desfăşurare a refe-
rendumului republican constituţional din 5 sep-
tembrie 2010, la Comisia Electorală Centrală au 
parvenit 10 contestaţii. Dintre acestea, una a fost re-
stituită contestatarului, iar două au fost remise spre 
examinare conform competenţei. În privinţa unei 
contestaţii a fost depusă cerere de retragere a acesteia 
de către contestatar. La fel, o contestaţie cu acelaşi 
obiect şi acelaşi contestatar a fost depusă concomi-
tent la două organe electorale de nivel diferit, în final, 
potrivit prevederilor Codului electoral, a fost exami-
nată de către organul electoral inferior. Asupra celor-
lalte contestaţii au fost adoptate hotărîri, prin care o 
contestaţie a fost admisă parţial, 3 au fost respinse ca 
fiind neîntemeiate, iar asupra uneia s-a luat act prin 
hotărîre şi s-a remis organului competent spre inves-
tigare şi soluţionare a cazului semnalat în contestaţie.

În instanţa de judecată au fost contestate 7 ho-
tărîri ale Comisiei Electorale Centrale. Dintre aces-
tea, 6 hotărîri au fost menţinute în vigoare prin ho-
tărîre judecătorească definitivă, iar o hotărîre a fost 
anulată integral.

În alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 la Comisia Electorală Centrală au 
fost depuse 89 de contestaţii. Drept urmare a exa-
minării acestor contestaţii, Comisia Electorală Cen-
trală a adoptat 36 de hotărîri pe marginea a 47 de 
contestaţii, prin care: 21 au fost admise, 8 admise 
parţial, 16 respinse ca fiind neîntemeiate, lipsă de 
probe sau tardive, iar asupra a 2 din ele s-a luat act 
şi s-a stabilit că examinarea obiectului acestora nu 
ţine de competenţa Comisiei.

Totodată, CEC a răspuns prin scrisoare la 7 
contestaţii (cerinţele invocate fiind soluţionate în 
regim de lucru). 16 contestaţii au fost restituite 
prin scrisori de însoţire ca fiind depuse de persoane 
neîmputernicite şi/sau nu constituie obiectul unei 
contestaţii, iar 1 contestaţie a fost restituită, întrucît 
anterior CEC a adoptat o hotărîre pe marginea unei 
contestaţii prin care s-au invocat aceleaşi acţiuni. 
15 contestaţii au fost transmise spre examinare con-
form competenţei, iar 2 contestaţii au fost retrase de 
către contestatari. O contestaţie a fost examinată de 
către CECEM Chişinău nr. 1, fiind iniţial transmisă 
CEC, conform competenţei.

Drept urmare a soluţionării acestor contestaţii 
Comisia Electorală Centrală a constatat următoarele 
încălcări ale legislaţiei electorale:
-  realizarea atribuţiilor de serviciu în condiţiile 

suspendării din funcţie, pe perioada campaniei 
electorale, cu încălcarea art.13 alin.(3) din Co-
dul electoral;

-  încălcarea art. 38 alin. (2) din Codul electoral în 
partea nedeschiderii contului bancar special cu 
menţiunea „Fond electoral” şi nevirarea în el a 
mijloacelor financiare utilizate la comandarea şi 
distribuirea materialelor electorale publicitare;

-  distribuirea de bunuri materiale fără plată ale-
gătorilor, cu încălcarea art.38 alin.(7) din Codul 
electoral;

-  amplasarea afişajului electoral cu încălcarea 
art. 47 alin. (7) din Codul electoral;

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

-  publicarea şi distribuirea materialelor electora-
le publicitare cu încălcarea prevederilor art. 641 
alin. (6) din Codul electoral, în partea ce ţine de 
neincluderea elementelor identificatoare: data 
tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipo-
grafiei care l-a tipărit. 
În instanţa de judecată au fost contestate 90 de 

hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale. Concuren-
ţii electorali/membrii partidelor politice au contestat 
la Curtea de Apel Chişinău 8 hotărîri ale Comisiei, iar 
de către cetăţeanul Vladimir Arseni au fost contesta-
te majoritatea hotărîrilor (82 de hotărîri) adoptate de 
către CEC în perioada electorală. Dintre acestea, 89 
au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecăto-
rească definitivă şi irevocabilă, şi doar 1 (una) a fost 
anulată prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău. 

După cum s-a arătat, pe parcursul acestui man-
dat Comisia Electorală Centrală a realizat activităţi 
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ce includ organizarea şi desfăşurarea alegerilor loca-
le generale, alegerilor locale noi şi celor parlamen-
tare, a examinat un şir de contestaţii prin care s-au 
invocat diverse încălcări ale legislaţiei electorale şi 
s-a solicitat tragerea la răspundere juridică a subiecţi-
lor de drept ce se făceau vinovaţi de aceste încălcări. 

În cadrul soluţionării contestaţiilor, Comisia 
Electorală Centrală s-a confruntat cu problema de-
terminării competenţei de aplicare a răspunderii ju-
ridice, întrucît art. 69 din Codul electoral stabileşte 
prerogativa Comisiei Electorale Centrale de a apli-
ca sancţiuni doar faţă de concurenţii electorali, însă 
în calitate de părţi ale unei contestaţii puteau figura 
şi alţi subiecţi decît concurenţii electorali.

La rîndul său, prevederile acestui articol au su-
portat modificări ca rezultat al identificării lacune-
lor în procesul de aplicare a legislaţiei în domeniul 
răspunderi juridice, precum şi în vederea unifor-
mizării cadrului legal pentru asigurarea atingerii 
scopului unei sancţiuni juridice – educarea şi corec-
tarea subiecţilor vinovaţi de comiterea încălcărilor 
electorale şi prevenirea săvîrşirii de noi încălcări.

Pentru o abordare complexă a procedurilor ju-
diciare sub aspectul aplicării răspunderii juridice în 
cazul încălcării legislaţiei electorale se impune ne-
cesitatea unei analize cronologice a modificărilor şi 
completărilor cadrului juridic, precum şi eforturile 
Comisiei întreprinse în acest sens.

Astfel, în conformitate cu Legea nr. 176-XVI 
din 22 iulie 2005 pentru modificarea şi completa-
rea Codului electoral, art. 69 din Codul electoral a 
fost completat cu noi prevederi prin care s-a stabilit 
competenţa exclusivă a Comisiei Electorale Centra-
le în domeniul aplicării sancţiunilor faţă de concu-
renţii electorali pentru încălcarea prevederilor Co-
dului electoral. La fel, un aspect novatoriu a fost şi 
stabilirea tipurilor sancţiunilor pe care le poate apli-
ca Comisia, acestea fiind avertismentul şi amenda.

Este de remarcat faptul că sancţiunea sub formă 
de „amendă” nu şi-a găsit aplicabilitate, fiind exclu-
să la puţin timp de la introducerea acesteia, şi anu-
me prin Legea nr. 79-XVI din 16 aprilie 2006 pen-
tru modificarea articolului 69 din Codul electoral.

La fel, prin Legea nr. 79-XVI din 16.04.2006 a 
fost exclusă în întregime completarea articolului 69 
din Codul electoral operată de Legea nr. 176-XVI 
din 22 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea 
Codului electoral, astfel încît Comisia Electorală 
Centrală a fost lipsită de abilitatea de aplica sancţi-
uni pentru încălcări ale legislaţiei electorale.

În aceste condiţii, pe parcursul campaniei elec-
torale din 2007, în procesul de examinare a contes-
taţiilor şi constatării încălcărilor legislaţiei electora-
le, Comisia Electorală Centrală nu a avut pîrghii de 
sancţionare. Cu toate acestea, în limita competen-
ţelor sale, Comisia a întreprins următoarele măsuri, 
după caz:
-  a avertizat concurenţii electorali privind încăl-

carea legislaţiei electorale;
-  a obligat concurenţii electorali de a trece chel-

tuielile în campania electorală în contul „fondu-
lui electoral”;

-  a exclus din buletinul de vot pentru votarea re-
petată, în baza deciziilor instanţelor de judecată, 
concurenţii electorali stabiliţi vinovaţi de acţiuni 
ce au condus la invalidarea rezultatelor alegerilor.
Adoptarea de către Comisie a măsurii de aver-

tizare a concurenţilor electorali, chiar dacă această 
formă de sancţionare a fost exclusă după cum s-a 
specificat puţin mai sus, şi-a găsit argumentarea ju-
ridică reieşind din atribuţiile conferite Comisiei în 
perioada electorală şi stabilite la art. 26 alin. (1) lit. 
b) şi l) din Codul electoral, unde se stipulează că 
Comisia Electorală Centrală supraveghează execu-
tarea prevederilor prezentului cod şi ale altor legi 
care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea ale-
gerilor, inclusiv sub aspectul examinării cererilor şi 
contestaţiilor cu adoptarea hotărîrilor executorii pe 
marginea lor.

Problema ce ţine de competenţa Comisiei Elec-
torale Centrale la aplicarea sancţiunilor, sesizată în 
perioada alegerilor locale generale din 2007, a fost 
remarcată şi de către experţii în domeniu care au 
opinat că CEC trebuie să dispună de unele pîrghii 
eficiente pentru a dirija procesul electoral în cazul 
încălcării legislaţiei electorale. Luînd în considerare 
experienţa diferitelor ţări la acest capitol, precum 
şi existenţa unor reglementări anterioare, ulterior 
excluse din Codul electoral, au fost înaintate pro-
puneri de introducere a unor prevederi clare ce ar 
permite Comisiei Electorale Centrale să poată inter-
veni eficient pentru înlăturarea încălcărilor stabilite. 

Prin urmare, în urma adoptării Legii nr. 76-XVI 
din 10 aprilie 2008 pentru modificarea şi completa-
rea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997, art. 69 a fost completat cu noi alineate ale 
căror prevederi se refereau la competenţa CEC de 
a aplica sau a solicita aplicarea faţă de concurenţii 
electorali a sancţiunilor sub formă de avertisment 
şi, respectiv, anularea înregistrării în cazul încălcării 
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prevederilor prezentului cod. Potrivit acestor preve-
deri, avertismentul se poate aplica prin hotărîre a 
Comisiei Electorale Centrale, iar anularea înregis-
trării, prin hotărîre judecătorească definitivă.

De menţionat că în cadrul examinării contesta-
ţiilor în perioada electorală din anul 2009 nu a fost 
înregistrat nici un caz în care Comisia să solicite 
Curţii Supreme de Justiţie anularea înregistrării 
concurentului electoral. 

Modificările sus-menţionate au permis Comi-
siei Electorale Centrale pe parcursul campaniilor 
electorale din anii 2009 şi 2010 să intervină în ca-
zul în care era sesizată asupra încălcării legislaţiei 
electorale comise de către unii subiecţi implicaţi în 
procesul electoral şi să aplice măsuri de sancţionare 
faţă de aceştia. 

Drept urmare a soluţionării contestaţiilor depu-
se în această perioadă, Comisia Electorală Centrală 
a constatat încălcări ale legislaţiei electorale de că-
tre concurenţi electorali şi instituţii ale audiovizu-
alului.

Conform situaţiei din 5 aprilie 2009 prin hotă-
rîri ale Comisiei Electorale Centrale au fost averti-
zaţi asupra încălcării prevederilor Codului electoral 
concurenţii electorali: PCRM, AMN, PL, PLDM; 
la situaţia din 29 iulie 2009: PCRM, AMN, PL, 
PLDM, PDM; iar potrivit situaţiei din 28 noiembrie 
2010: PPNŢ, PPPM, PPCD, PLDM, PDM, PL şi 
AMN.

De asemenea, au fost anulate în parte sau in-
tegral unele hotărîri ale consiliilor electorale; obli-
gaţi unii concurenţi electorali să includă cheltuielile 
legate de campanie în contul „fondului electoral”; 
obligaţi unii concurenţi electorali de a retrage din 
grila de emisie unele materiale publicitare; a fost 
interzis unor concurenţi electorali să distribuie une-
le materiale electorale publicitare; atenţionate unele 
publicaţii periodice şi unele instituţii ale audiovizu-
alului asupra necesităţii respectării legislaţiei elec-
torale. 

La acest capitol este necesar de precizat că Co-
misia s-a confruntat cu situaţia în care încălcarea 
prevederilor actelor normative emise de către CEC 
în scopul perfecţionării procedurilor electorale nu 
putea fi sancţionată, deoarece, potrivit art. 69 alin. 
(2) din Codul electoral, Comisia poate aplica sanc-
ţiunea sub formă de avertisment doar în cazul încăl-
cării prevederilor din cod. În aceste cazuri, Comisia 
a mers pe calea atenţionării subiecţilor electorali, ce 
se făceau vinovaţi de încălcarea cadrului normativ 

electoral, asupra necesităţii respectării prevederilor 
legale.

În privinţa constatării încălcării legislaţiei elec-
torale de către alţi subiecţi de drept, cum ar fi spre 
exemplu mass-media, Comisia Electorală Centrală 
nu a dispus de pîrghii prin care să-i tragă la răspun-
dere juridică. În aceste cazuri, Comisia a atenţionat 
asupra necesităţii respectării legislaţiei electorale şi 
a sesizat organele competente de a verifica legalita-
tea activităţii acestor subiecţi de drept.

O lacună a legislaţiei electorale identificată 
de către Comisie a constituit-o lipsa competenţei 
organelor electorale inferioare de a aplica măsuri 
de sancţionare a subiecţilor ce încalcă legislaţia 
electorală. Această incapacitate a organelor elec-
torale inferioare de tragere la răspundere juridică 
se răsfrînge negativ asupra procesului electoral, 
în mod special în cadrul alegerilor locale generale 
sau locale noi. De aceea, CEC după alegerile din 
2009 a propus Parlamentului completarea Codului 
electoral cu prevederi ce ar stabili pentru consiliile 
electorale de circumscripţie prerogativa de a aplica 
sancţiuni, întrucît în cazul constatării încălcărilor la 
examinarea contestaţiilor acest organ se dovedeşte 
a fi neputincios, iar activitatea sa – ineficientă. 

O altă problemă cu care se confruntau organele 
electorale în procesul de examinare a contestaţiilor 
era determinarea măsurii în care ele sînt abilitate să 
examineze încălcările contestate şi care sînt pîrghile 
de remediere a acestora. În acest context, la capito-
lul „proceduri judiciare”, Comisia Electorală Cen-
trală a propus unele modificări şi completări la art. 
65-66, şi anume:
a)  soluţionarea conflictului de jurisdicţie la exa-

minarea contestaţiilor prin atribuirea prerogati-
vei de soluţionare a contestaţiilor:

-  ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegeri-
lor – organelor electorale;

-  ce vizează mass-media scrisă – instanţei de ju-
decată;

-  ce vizează reflectarea campaniei electorale – 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

b)  necesitatea depunerii contestaţiilor în organul 
electoral, anterior adresării în instanţa de judecată;

c)  concretizarea unor aspecte vizavi de termenele 
de depunere şi examinare a contestaţiilor;

d)  stabilirea faptului că procedura detaliată de 
examinare a contestaţiilor urmează a fi regle-
mentată într-un regulament aprobat de CEC.
Este de remarcat faptul că toate propunerile 
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de modificare şi completare a Codului electoral 
sus-menţionate au fost acceptate de către Comisia 
parlamentară specială pentru perfecţionarea cadru-
lui legislativ electoral şi s-au regăsit, pe lîngă alte 
amendamente operate la Codul electoral, în Legea 
nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Codului electoral nr. 1381-XII din 21 
noiembrie 1997.

Astfel, pentru prima dată legiuitorul a delimitat 
competenţa jurisdicţională de examinare a contestaţi-
ilor şi a stabilit prerogativa organelor electorale de a 
examina contestaţiile privind organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor, cu condiţia respectării ierarhiei acesto-
ra. Consiliului Coordonator al Audiovizualului i-a fost 
instituită abilitatea de a examina contestaţiile privind 
reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii 
aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, iar contesta-
ţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise 
să fie examinate de către instanţa de judecată.

Noile reglementări ale capitolului 12 din Codul 
electoral reprezintă un pas important în procesul de 
examinare a contestaţiilor în perioada electorală, 
soluţionează problema conflictului de jurisdicţie 
existent pînă la acel moment şi asigură, în primul 
rînd, un sistem de recurs eficient.

În această ordine de idei, se menţionează că 
printre propunerile de modificare şi completare a 
Codului electoral înaintate Parlamentului de către 
Comisia Electorală Centrală şi regăsite în Legea nr. 
119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi com-
pletarea Codului electoral nr. 1381-XII din 21 no-
iembrie 1997 se evidenţiază: 
-  determinarea termenelor de depunere şi exami-

nare a contestaţiilor în perioada electorală (în 
zile calendaristice);

-  extinderea termenului de la 3 la 5 zile calenda-
ristice pentru examinarea contestaţiilor privind 
acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali

-  prerogativa consiliilor electorale de 
circumscripţie de a aplica sancţiunea 
sub formă de avertisment în cazul 
alegerilor locale. 
La fel, pentru prima dată, Codul elec-

toral a stabilit obligaţia Comisiei Electorale 

Centrale de a aproba, prin hotărîre, procedura deta-
liată de examinare a contestaţiilor în perioada elec-
torală. Astfel, Comisia Electorală Centrală a adoptat 
hotărîrea nr. 3353 din 20 iulie 2010 prin care a apro-
bat Regulamentul privind procedura de examinare 
şi soluţionare a contestaţiilor de către organele elec-
torale în perioada electorală. Regulamentul în cauză 
explică şi descrie procedura detaliată de examinare 
a contestaţiilor în perioada electorală, după cum ur-
mează: defineşte noţiunea de contestaţie, stabileş-
te conţinutul şi forma acesteia, identifică subiecţii 
implicaţi în procesul de examinare a contestaţiilor, 
stabileşte drepturile şi obligaţiile acestora, detalia-
ză competenţa jurisdicţională de examinare a con-
testaţiilor de către organele electorale, determină şi 
descrie etapele ce urmează a fi parcurse în procesul 
de examinare a contestaţiilor, precum şi procedura 
de adoptare a hotărîrilor pe marginea contestaţiilor.

Elaborarea şi adoptarea acestui regulament a 
avut drept scop facilitarea modalităţii de desfăşu-
rare a activităţii de către organele electorale în pro-
cesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi în vederea asigurării aplicării uniforme a 
prevederilor legislaţiei electorale în acest domeniu. 

Analizînd în ansamblu ultimele amendamente 
operate la Codul electoral, şi anume la capitolul 12 
„Proceduri judiciare”, se remarcă impactul pozitiv 
în procesul de examinare şi soluţionare a contestaţi-
ilor pe parcursul perioadei de organizare şi desfăşu-
rare atît a referendumului republican constituţional 
din 5 septembrie 2010, cît şi a alegerilor parlamen-
tare anticipate din 28 noiembrie 2010, contribuind 
totodată la sporirea nivelului de responsabilitate şi 
profesionalism al membrilor organelor electorale în 
domeniul realizării uneia dintre atribuţiile legale ale 
acestora consfinţite în Codul electoral: examinarea 
şi soluţionarea cauzelor electorale.

Ședinţa Comisiei Electorale Centrale
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7. OBSERVAREA ALEGERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA7. OBSERVAREA ALEGERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Observarea alegerilor a căpătat o recunoaştere 
largă în lume şi joacă un rol important în asigu-
rarea aprecierii exacte şi imparţiale a caracterului 
proceselor electorale. Evenimentele electorale din 
Republica Moldova sînt supuse observării în mod 
constant de către observatorii naţionali şi cei inter-
naţionali. 

În perioada noiembrie 2005 – 2010 cel mai viu 
interes din partea observatorilor internaţionali l-au 
atras alegerile locale generale din 2007 şi cele par-
lamentare din 2009 şi 2010, de asemenea referendu-
mul constituţional din 2010. Pentru aceste scrutine 
Comisia Electorală Centrală a acreditat un număr 
mare de observatori.

În acest sens, Comisia Electorală Centrală cola-
borează strîns cu Biroul OSCE pentru Instituţii De-
mocratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), 
care realizează misiuni de observare şi face reco-
mandări pentru îmbunătăţirea procedurilor şi legis-
laţiei electorale. Astfel de misiuni mai sînt realizate 
şi de către unele ONG-uri de profil (IRI, NDI, Fun-
daţia Est-Europeană (în trecut – Fundaţia Eurasia) 
Promo-Lex, LADOM); misiuni diplomatice acredi-
tate în R. Moldova şi alte organizaţii internaţionale 
(Consiliul Europei, Comunitatea Statelor Indepen-
dente, Centrul Liberal Internaţional Suedez, Con-
gresul Puterilor Centrale şi Regionale din Europa, 
Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Eu-
ropa, Asociaţia Avocaţilor Americani, USAID etc.). 

Invitaţii de a participa la observarea alegeri-
lor şi referendumurilor sînt trimise şi autorităţilor 
electorale ale altor state cu care Comisia Electorală 
Centrală a stabilit în mod direct relaţii de colabora-
re. Prin reciprocitate funcţionarii şi membrii CEC 
participă la misiuni de monitorizare a alegerilor şi 
referendumurilor în aceste ţări. Aprecierile pozitive 
date de experţii electorali reprezintă dovada orga-
nizării şi desfăşurării unor alegeri libere şi corecte. 

 Devenind membră a unor instituţii internaţi-
onale şi colaborînd cu organizaţiile sus-menţionate, 
Republica Moldova şi-a asumat anumite angaja-
mente pe care trebuie să le respecte. Totodată, în 
urma monitorizării efectuate, reprezentanţii acestor 
instituţii văd care sînt necesităţile reale în edificarea 
unui proces electoral viabil şi care sînt deficienţele 
legislative. Ca urmare, ei prezintă rapoarte şi pro-
pun spre implementare diverse proiecte prin inter-
mediul cărora Comisiei Electorale Centrale îi este 

acordată asistenţă pentru îmbunătăţirea procesului 
electoral. În colaborare cu experţii electorali pre-
zenţi la alegeri este efectuat schimbul de experienţă 
necesar pentru elaborarea celor mai bune practici în 
domeniul electoral.

Potrivit art. 63 din Codul electoral şi Regula-
mentului privind statutul observatorilor şi procedu-
ra de acreditare a acestora, CEC acreditează obser-
vatori naţionali şi internaţionali. Aceştia pot moni-
toriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii Mol-
dova şi în toate secţiile de votare. Consiliile electo-
rale de circumscripţie au competenţa de a acredita 
doar observatori naţionali din partea asociaţiilor 
obşteşti şi cîte un observator din partea concurenţi-
lor electorali în fiecare secţie de votare. De menţi-
onat că observatorii acreditaţi de consiliul electoral 
de circumscripţie pot monitoriza alegerile doar în 
circumscripţia respectivă. Observatorii acreditaţi îşi 
pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi 
înaintea începerii, pe parcursul şi după terminarea 
perioadei electorale.

Comisia Electorală Centrală acordă asistenţă 
permanentă misiunilor de observatori. Astfel, în 
scopul asigurării bunelor condiţii de activitate a 
observatorilor internaţionali, pentru perioada alege-
rilor se constituie Oficiul de Protocol al Observa-
torilor. La scrutinele din 2009 şi cele din 2010 din 
oficiu au făcut parte atît reprezentanţi ai CEC, cît 
şi ai Aparatului Guvernului/Cancelariei de Stat, Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Ministerului Transportului şi Infrastructurii Dru-
murilor, Ministerului Administraţiei Publice Locale 
şi Ministerului Culturii. Oficiul de Protocol asistă 
observatorii internaţionali în perioada şederii lor pe 
teritoriul Republicii Moldova, asigurîndu-le condi-
ţii pentru activitate (întîlnirea la aeroport şi cazarea, 
la solicitare pregătirea procedurilor de acreditare în 
calitate de observator, organizarea unor întrevederi 
cu membrii organelor electorale de diferite nivele şi 
cu alţi subiecţi electorali, oferirea informaţiei nece-
sare despre sistemul electoral şi procedurile electo-
rale, organizarea briefing-urilor etc.).

Observatorii pot asista la toate operaţiunile 
electorale fără însă a interveni în procesul electoral. 
La solicitare, reprezentanţii CEC au participat ca 
experţi la seminarele de instruire organizate pentru 
observatori. 

Susţinerea democraţiei din Republica Moldova 
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este pe agenda de lucru a multor organizaţii interna-
ţionale donatoare. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care numărul de observatori internaţionali 
şi locali este în creştere. De remarcat că tradiţional 
alegerile parlamentare reprezintă un interes sporit 
pentru comunitatea internaţională şi ca urmare la 
CEC parvin mai multe solicitări de acreditare. Vom 
da în continuare cîteva cifre: 
La alegerile locale generale din 3 iunie 2007 şi 

turul doi de scrutin pentru alegerile primarilor şi 
a votării repetate în unele circumscripţii electo-
rale din 17 iunie 2007 Comisia a acreditat 2062 
de observatori naţionali din partea a 11 instituţii 
şi 260 de observatori internaţionali (inclusiv 4 
din partea a 2 instituţii electorale străine) din 
partea tot a 11 instituţii; 

Pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 
5 aprilie 2009, Comisia a acreditat 2532 de ob-
servatori naţionali din partea a 20 de in-
stituţii (inclusiv 6 concurenţi electorali) 
şi 602 observatori internaţionali (inclusiv 
17 din partea a 8 instituţii electorale străi-
ne) din partea a 28 de instituţii. Consiliile 
electorale de circumscripţie au acreditat 
14641 de observatori naţionali din partea 
concurenţilor electorali şi organizaţiilor 
nonguvernamentale regionale;

La alegerile parlamentare anticipate din 
29 iulie 2009, Comisia a acreditat 2670 
de observatori naţionali din partea a 15  
instituţii (inclusiv 3 concurenţi electo-
rali) şi 488 de observatori internaţionali 
din partea a 30 de instituţii (inclusiv 8 
din partea a 5 instituţii electorale străine). 
Consiliile electorale de circumscripţie au 
acreditat 10498 de observatori naţionali 
din partea concurenţilor electorali şi orga-
nizaţiilor nonguvernamentale regionale; 

Pentru monitorizarea primului referen-
dum constituţional din istoria Republicii 
Moldova, Comisia a acreditat 163 de ob-
servatori internaţionali din partea a 22 de 
instituţii şi 744 de observatori naţionali 
din partea a 19 instituţii;

Un număr record de observatori naţio-
nali şi internaţionali au fost acreditaţi de 
Comisia Electorală Centrală pentru ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010. Vom menţiona că scruti-
nul a fost monitorizat de 3554 observatori 

naţionali din partea a 26 de instituţii (inclusiv 6 
concurenţi electorali) şi 594 de observatori in-
ternaţionali din partea a 39 de instituţii (inclusiv 
31 din partea a 7 instituţii electorale străine). 
În final vom menţiona că, la solicitarea Comisiei 

Electorale Centrale din autonomia găgăuză care nu 
are competenţa necesară, Comisia Electorală Cen-
trală invită şi acreditează observatori internaţionali 
la alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia 
şi la alegerile Guvernatorului (Başkanului) UTA 
Găgăuzia. Astfel la scrutinul din 16 martie 2008 şi 
turul doi de scrutin al alegerilor în Adunarea Popu-
lară a UTA Găgăuzia din 30 martie 2008 Comisia a 
acreditat 83 de observatori internaţionali din partea 
a 12 instituţii, iar la alegerile Guvernatorului UTA 
Găgăuzia din 12 decembrie 2010 pentru monitori-
zarea alegerilor, Comisia a acreditat 18 observatori 
internaţionali din partea a 4 instituţii.

Delegaţia Comisiei Electorale Centrale a Republicii 
Azerbaidjan în Republica Moldova, 

decembrie 2007

Delegaţiile autorităţilor electorale din România,
 Ucraina, Federaţia Rusă și Azerbaidjan, 6 iunie 2007
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8. ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE8. ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE

Un sistem modern şi eficient de administrare 
şi desfăşurare a alegerilor se bazează în mare par-
te pe competenţa funcţionarilor electorali. În acest 
context perfecţionarea profesională a funcţionarilor 
electorali reprezintă o necesitate stringentă şi o pri-
oritate a Comisiei Electorale Centrale care, în pe-
rioada 2005-2011, a desfăşurat un şir de activităţi 
de instruire a funcţionarilor electorali, dar şi a altor 
actori implicaţi în procesul electoral. 

Dacă la începutul perioadei, seminarele de in-
struire erau nemijlocit legate de anumite evenimen-
te electorale şi se desfăşurau într-un mod prestabilit 
cu utilizarea tehnicilor clasice de instruire, atunci 
odată cu constituirea Secţiei Educaţie civică, trai-
ning-uri şi secretariat în anul 2007 instruirea capătă 
noi valenţe.

În această perioadă au devenit tradiţionale se-
minarele republicane desfăşurate cu secretarii consi-
liilor raionale în problema întocmirii şi actualizării 
listelor electorale. Conform prevederilor Codului 
electoral (în vigoare pînă la alegerile locale generale 
din 2011), autorităţile administraţiei publice locale, 
în fiecare an (după 1 ianuarie) precizează listele elec-
torale la domiciliul alegătorilor şi cel tîrziu la 1 mar-
tie prezintă informaţia respectivă Comisiei Electora-
le Centrale. Reieşind din aceste termene, seminarele 
menţionate au avut loc anual în luna februarie. 

Alegerile parlamentare şi cele parlamentare an-
ticipate din anul 2009 au scos la iveală un şir de 
carenţe în ceea ce priveşte calitatea listelor elec-
torale. Tocmai din acest motiv, s-a atras o atenţie 
sporită instruirii în acest domeniu. Astfel, pe lîngă 
seminarele obişnuite, în perioada 16-22 iunie 2009 
CEC a organizat seminare teritoriale cu participarea 
tuturor primarilor unităţilor teritorial-administrative 
din ţară. În anul 2010 Comisia a elaborat şi distri-
buit în toate primăriile ediţia bilingvă „Acţiuni „pas 
cu pas” ale primarului la întocmirea, administrarea, 
transmiterea şi actualizarea listelor electorale”. Tot-
odată, în anul 2010 (luna octombrie), Comisia Elec-
torală Centrală a desfăşurat 6 seminare raionale cu 
participarea primarilor privind întocmirea listelor 
electorale de bază pentru alegerile parlamentare din 
28 noiembrie 2010. 

Pentru fiecare din cele 5 scrutine din perioada 
mandatului Comisiei Electorale Centrale (2005-
2010) au fost organizate seminare republicane de 
instruire cu preşedinţii şi secretarii consiliilor elec-

torale de circumscripţie. Seminarele raionale cu 
preşedinţii şi secretarii birourilor electorale au fost 
organizate de consiliile electorale respective cu su-
portul şi participarea CEC. Aceste seminare aveau o 
durată de 1-2 ore. În acest mod pentru fiecare eveni-
ment electoral au fost instruiţi peste 4 000 de funcţi-
onari electorali din totalul de circa 20 000. 

Odată cu modernizarea procesului electoral şi 
graţie suportului financiar al partenerilor străini Co-
misia a început să organizeze cursuri de instruire 
mai complexe utilizînd metode interactive de pre-
dare. Printre acestea putem remarca:
- seminarul „Consolidarea capacităţii electorale 

a Comisiei Electorale Centrale” desfăşurat în 
perioada 14-18 iulie 2008. La seminar au par-
ticipat 56 de persoane: funcţionarii aparatului 
Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţii 
consiliilor raionale şi reprezentanţii fracţiuni-
lor parlamentare. Activitatea a fost organizată 
de către Comisia Electorală Centrală, Asociaţia 
Oficialilor Electorali din Europa şi Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă ADEPT;

- programul de instruire a potenţialilor membri 
ai consiliilor electorale de circumscripţie la ale-
gerile parlamentare 2009 desfăşurat în perioada 
24 noiembrie - 5 decembrie. Atunci de instruire 
au beneficiat 276 de persoane. Fundaţia Inter-
naţională pentru Sisteme electorale (IFES) şi 
Comisia Electorală Centrală au colaborat asu-
pra conceptului şi planului instruirii. Obiectivul 
principal al acestui eveniment a fost de a an-
trena potenţialii membri ai consiliilor electorale 
de circumscripţie într-un program de instruire 
interactiv, folosind tehnicile de predare care 
pun accentul pe „învăţare prin practicare” şi 
oferă participanţilor oportunităţi mai mari de 
dezbatere a chestiunilor care ar putea fi neclare 
sau interpretabile.
Vom nota că pentru alegerile parlamentare anti-

cipate din 28 noiembrie 2010 a fost organizat cel mai 
amplu program de instruire de la constituirea CEC. 
Formula pentru care a optat Comisia Electorală Cen-
trală în demersul său de profesionalizare a funcţiona-
rilor electorali este modelul de instruire “în cascadă”. 
Denumirea de cascadă vine să reflecte modul în care 
instruirea se desfăşoară asemeni cursului unui râu. 
Cu fiecare etapă, râul devine mai mare, transformân-
du-se în final în cascadă. Asemenea unui rîu, CEC 
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începe de la o primă etapă, instruirea preşedinţilor 
şi secretarilor consiliilor electorale de circumscrip-
ţie. Mai apoi, conducerea consiliilor electorale de 
circumscripţie organizează instruirea preşedinţilor 
şi secretarilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare. În final, cînd putem vorbi la figurat de o cas-
cadă, conducerea birourilor electorale ale secţiilor 
de votare trebuie să instruiască pe membrii birou-
rilor. Această modalitate permite instruirea tuturor 
celor circa 20 000 de funcţionari electorali. Astfel, 
în perioada 25-26 octombrie 2010, CEC a desfăşurat 
un seminar de 2 zile cu preşedinţii, secretarii con-
siliilor electorale de circumscripţie şi reprezentanţi 
ai administraţiei publice locale. Seminarul a fost 
structurat în sesiuni plenare şi ateliere de lucru în 
cadrul cărora s-a discutat despre responsabilităţile 
generale ale consiliilor electorale, instruirea mem-
brilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 
examinarea contestaţiilor. Participanţii la instruire 
au apreciat înalt modul de organizare şi metodele 
de predare utilizate la acest seminar. Ulterior, pre-
şedinţii şi secretarii consiliilor electorale de circum-
scripţie au organizat şi desfăşurat cîte 2 seminare de 
instruire cu conducerea birourilor electorale ale sec-
ţiilor de votare. Primul a fost unul general şi infor-
mativ cu o durată de circa 2 ore. Al doilea seminar 
a reprezentat o noutate – un program de instruire 
activă de circa 3 ore cu multe exerciţii practice. În 
cadrul seminarelor de instruire au fost abordate din 
punct de vedere teoretic şi practic principalele atri-
buţii ale birourilor electorale ale secţiilor de votare 
şi modalităţile optime de îndeplinire a acestora.

Comisia Electorală Centrală în colaborare cu 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europe-
ne cu susţinerea financiară a Consiliului Europei 
a organizat în a doua jumătate a anului 2010 două 
seminare destinate preşedinţilor birourilor electora-
le ale secţiilor de votare constituite peste hotarele 
ţării. La instruire au participat reprezentanţi ai Co-
misiei Electorale Centrale, funcţionari ai MAEIE, 
preşedintele consiliului electoral de circumscripţie 
Chişinău, precum şi experţi din cadrul Consiliului 
Europei. În cadrul acestui seminar au fost abordate 
aspectele privind constituirea birourilor electorale 
de peste hotare şi responsabilităţile acestora, de ase-
menea standardele internaţionale aplicate în această 
privinţă.

Odată cu adoptarea Legii nr. 101 din 15 mai 
2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţi-
onal automatizat de stat „Alegeri” Comisia Electo-

rală Centrală a implementat un şir de proiecte-pilot 
ale „Registrului electronic al alegătorilor”. Pentru 
aceasta au fost instruiţi operatori ai proiectului-pilot 
şi membri ai birourilor electorale. Totodată, CEC 
a organizat seminare pentru operatorii consiliilor 
electorale de circumscripţie responsabili de trans-
miterea electronică a datelor şi totalizarea electroni-
că a rezultatelor alegerilor.

În afară de seminarele organizate pentru funcţi-
onarii electorali, Comisia a organizat sesiuni de in-
struire pentru reprezentanţii administraţiei publice 
locale, mass-media, partide înregistrate în Republi-
ca Moldova, secretarii generali şi trezorierii partide-
lor politice, reprezentanţii Ministerului Afacerilor 
Interne, Departamentul Carabinieri, judecători din 
judecătoriile raionale etc. Drept exemplu ne poate 
servi seminarul de instruire pentru secretarii gene-
rali şi trezorierii partidelor politice care a avut loc 
la 21 noiembrie 2008, în cadrul Planului de acţiuni 
pentru anul 2008 al Proiectului comun al Consi-
liului Europei şi al Comisiei Europene, împotriva 
corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului 
în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de 
Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Dez-
voltare şi Cooperare şi Consiliul Europei. Lucrările 
seminarului au vizat implementarea noilor preve-
deri legislative privind finanţarea partidelor politice 
şi a campaniilor electorale la care au participat cîte 
o persoană din cadrul Direcţiei Finanţe, Aparatului 
preşedintelui raionului/consiliului municipal Chişi-
nău/primăriei Bălţi. Agenda evenimentului a inclus 
prezentări şi discuţii cu experţii Consiliului Europei 
şi Comisiei Electorale Centrale privind activitatea 
trezorierilor implicaţi în procesul de finanţare a ac-
tivităţii concurenţilor electorali în perioada campa-
niei electorale, precum şi diverse aspecte ale finan-
ţării partidelor din bugetul de stat. 

În procesul de instruire un loc aparte ocupă 
cursurile de tip BRIDGE (Building Resources in 
Democracy, Governance and Elections) – cele mai 
cunoscute în lume cursuri de perfecţionare profesi-
onală pentru administratorii electorali. Aceste cur-
suri reprezintă atît un curriculum elaborat în comun 
de către International IDEA, Diviziunea Asistenţă 
Electorală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Co-
misia Electorală Australiană, cît şi o metodă de in-
struire pentru adulţi. În anul 2009 nouă funcţionari 
ai aparatului CEC, precum şi vicepreşedintele, dna 
Renata Lapti şi secretarul Comisiei, dl Iurie Ciocan 
au urmat cursurile de „formare a formatorilor” de 
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tip BRIDGE. Această etapă s-a soldat cu semi-acre-
ditarea acestora în calitate de facilitatori BRIDGE. 
După moderarea unui anumit număr de ore pe par-
cursul anului 2010, dna Renata Lapti (vicepreşedin-
tele CEC), dl Iurie Ciocan (secretarul CEC), dna 
Doina Bordeianu (şefa secţiei educaţie civică, trai-
ning-uri şi secretariat), dna Mariana Musteaţă (şefa 
secţiei alegeri şi referendumuri) şi dl Corneliu Pa-
sat (consultant superior, secţia educaţie civică, trai-
ning-uri şi secretariat) au fost acreditaţi pe deplin. 
În cadrul aceluiaşi curs au obţinut statutul de facili-
tator BRDIGE un reprezentant al Proiectului PNUD 
„Suport Electoral pentru Moldova” şi un reprezen-
tant al Reprezentanţei în Moldova a Fundaţiei Inter-
naţionale pentru Sisteme Electorale. Vom menţiona 
că în prezent aceste persoane sînt unicii facilitatori 
BRIDGE de limbă română din lume. Totodată, ele 
sînt printre puţinii facilitatori BRIDGE vorbitori de 
limbă rusă din lume ceea ce deschide un potenţial 
mare pentru schimb de experienţă şi dezvoltare pro-
fesională. 

 Vom menţiona în final că prin hotărîrea 
CEC nr.1765 din 8 iulie 2008 a fost aprobată Stra-
tegia de instruire a funcţionarilor electorali şi 

educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-
2013. Scopul acestui document este crearea unui 
cadru modern şi eficient pentru instruirea funcţio-
narilor electorali şi educaţia civică a alegătorilor. 
Strategia stabileşte priorităţi şi mecanisme menite 
să asigure îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor 
şi abilităţilor funcţionarilor electorali, promova-
rea educaţiei civice şi electorale. Locul central în 
acest sens este ocupat de crearea unui Centru de 
instruire continuă a funcţionarilor electorali. 
Unul dintre primii paşi în implementarea strategiei 
menţionate a fost promovarea completărilor de ri-
goare la Codul electoral. Astfel, prin Legea nr. 119 
din 18 iunie 2010, Parlamentul a introdus în Codul 
electoral noţiunea de Centru de instruire continuă 
în domeniul electoral ca subdiviziune a Comisiei 
Electorale Centrale care realizează instruirea spe-
cializată a funcţionarilor electorali. Alineatul 3 al 
art. 261 din Codul electoral prevede că CEC trebuie 
să aprobe prin hotărîre regulamentul Centrului. În 
acest sens Comisia Electorală Centrală are nevoie 
de a studia experienţa internaţională şi de a găsi 
cea mai potrivită formulă pentru instituirea unui 
centru de instruire funcţional şi eficient.

Seminar de instruire a președinţilor și secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie, 
Chișinău, octombrie 2010
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Cursul internaţional de administrare electorală BRIDGE „Planificarea strategică și financiară”, 
Chișinău, aprilie 2010

Seminar de analiză post-electorală, Vadul lui Vodă, 
octombrie 2009

Seminar de instruire a președinţilor și secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie, 
Chișinău, octombrie 2010
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Instruirea potenţialilor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie pentru alegerile 
parlamentare din 2009, Chișinău, noiembrie 2008

Instruirea potenţialilor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie pentru alegerile 
parlamentare din 2009, Chișinău, noiembrie 2008

Seminar de instruire a președinţilor și secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie, 
25-26 octombrie 2010
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Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale”, Chișinău, 14-18 iulie 2008

Seminar de instruire a președinţilor și secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie,
 25-26 octombrie 2010

Cursul de instruire BRIDGE „Educaţia civică și votul în afara ţării”, iulie 2010
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Seminar de analiză post-electorală, 3-4 februarie 2010

Seminar de analiză post-electorală, 3-4 februarie 2010

Seminar de analiză post-electorală, 3-4 februarie 2010
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Seminar de analiză post-electorală, 3-4 februarie 2010

Cursul internaţional de administrare electorală BRIDGE „Planificarea strategică și financiară”,
Chișinău, aprilie 2010
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9. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE CIVICĂ9. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE CIVICĂ

Importanţa electoratului, ca şi componentă de-
cizională a poporului impune măsuri pentru corecta 
sa informare şi educarea sa în stăpânirea tehnicilor 
electorale. Anume din aceste considerente, autori-
tăţile electorale au atribuţii importante în domeniu. 
La fel, societatea civilă este interesată de promo-
varea activismului civic printre cetăţeni. Instituţiile 
electorale pot construi relaţii de parteneriat pentru 
implementarea programelor de educare şi informare 
a alegătorilor cu organizaţiile societăţii civile.

Alegerile sînt unul dintre cele mai importante 
instrumente cu ajutorul cărora cetăţenii pot influen-
ţa procesul decizional public, votul fiind o expresie 
formală a preferinţei cetăţeanului în privinţa unui 
candidat sau a unei propuneri normative. Informa-
rea corectă a alegătorilor asupra desfăşurării cam-
paniei electorale şi asupra procedurilor electorale 
constituie un element esenţial al desfăşurării unor 
alegeri libere şi corecte. Comisia Electorală Cen-
trală acordă o importanţă deosebită acţiunilor de 
informare a alegătorilor, inclusiv prin intermediul 
mijloacelor de informare în masă, acestea fiind un 
factor determinant al formării opiniei publice. Doar 
un cetăţean bine informat va face o alegere conşti-
entă. În acest sens, Comisia Electorală Centrală a 
desfăşurat pe parcursul mandatului său 2005-2010 
un şir de activităţi printre care Ziua Internaţională 
a Alegerilor, Ziua Tînărului Alegător, conferinţe şi 
seminare cu tinerii, campanii de educaţie civică şi 
informare a alegătorilor cu ocazia evenimentelor 
electorale etc. 

Odată cu constituirea Secţiei educaţie civică, 
training-uri şi secretariat ca subdiviziune a Apara-
tului Comisiei Electorale Centrale, educaţia civică 
a alegătorilor s-a materializat în activităţi concrete. 

În Strategia de instruire a funcţionarilor elec-
torali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 
2008-2013 aprobată prin hotărîrea CEC nr.1765 
din 8 iulie 2008 se menţionează că educaţia civică 
reprezintă şi un mijloc important de promovare a 
imaginii organelor electorale în societate. Consi-
derăm că acest lucru duce la creşterea credibilităţii 
organelor electorale şi ridicarea interesului cetăţe-
nilor pentru alegeri şi pentru procesul democratic 
în întregime. 

Ziua Internaţională a Alegerilor. Iniţiativa 
de a institui o Zi mondială a alegerilor a fost lan-

sată la Conferinţa Globală a Oficialilor Electorali 
desfăşurată în perioada 14 – 17 septembrie 2005 în 
Ungaria. Comisia Electorală Centrală din Republi-
ca Moldova a participat la Conferinţă în calitatea 
sa de membră a Asociaţiei Oficialilor Electorali din 
Europa Centrală şi de Est (ACEEEO), unul dintre 
organizatorii evenimentului. Reprezentanţii organe-
lor electorale din lume au desemnat prima zi de joi 
din luna februarie ca Zi Internaţională a Alegerilor 
datorită faptului că majoritatea acordurilor interna-
ţionale în domeniu au fost semnate în această peri-
oadă a anului. 

Obiectivele Zilei internaţionale a alegerilor sînt: 
-  consolidarea încrederii în ireversibilitatea pro-

cesului democratic; 
-  reiterarea importanţei alegerilor ca prim criteriu 

al democraţiei;
-  informarea populaţiei despre principalele reali-

zări şi provocări legate de sistemele electorale 
folosite;

-  atragerea atenţiei Parlamentului, Guvernului, 
politicienilor asupra rolului major pe care îl au 
în promovarea culturii democratice şi ridicarea 
ratei de participare la alegeri;

-  informarea persoanelor care votează pentru pri-
ma dată şi a tinerilor alegători despre valorile 
democratice. 
În această zi, în lumea întreagă se desfăşoară 

seminare, mese rotunde la care se discută despre 
importanţa alegerilor democratice, se trec în revistă 
principalele momente din istoria alegerilor şi a de-
mocraţiei, se abordează provocările legate de orga-
nizarea unor alegeri credibile şi transparente. 

Începînd cu anul 2008, CEC sărbătoreşte anu-
al Ziua Internaţională a Alegerilor prin realizarea 
şi difuzarea unor spoturi televizate tematice (2008, 
2009) sau chiar emisiuni radiofonice şi televizate 
(2010), prin organizarea unor mese rotunde şi con-
ferinţe raionale (2008, 2009, 2010), prin organiza-
rea unor concursuri de desene, eseuri (2008), con-
ferinţe de presă (2008, 2009, 2010), simularea unui 
referendum (2010) etc. 

Ziua Tînărului Alegător a fost lansată de CEC 
în anul 2006. Cea de-a cincea ediţie a acestei acţi-
uni anuale s-a desfăşurat în anul 2010. Obiectivele 
principale ale activităţii sînt conştientizarea de către 
tinerii alegători a necesităţii de a participa la ale-
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geri, formarea atitudinii civice faţă de problemele 
curente ale societăţii, cultivarea sentimentului de 
responsabilitate personală pentru situaţia din ţară, 
familiarizarea cu principalele aspecte ale procesului 
electoral etc. Ziua Tînărului Alegător se desfăşoară, 
de regulă, toamna pe parcursul unei sau mai multor 
zile. Această zi s-a sărbătorit în diferite moduri. 

Anul 2006 (două ediţii):
-  în perioada 22 – 26 mai 2006 acţiunea a avut 

loc în şcolile şi liceele din municipiul Chişinău; 
-  în perioada 6 – 10 noiembrie 2006 acţiunea a avut 

loc la nivel naţional în toate instituţiile de învăţă-
mînt din ţară sub forma unor întîlniri ale membrilor 
CEC, deputaţi, aleşi locali cu elevii şi studenţii. 
Ediţia 2008. În perioada 20-27 octombrie 2008 

circa 12 000 de tineri (liceeni din clasele XI-XII 
precum şi cei care au absolvit recent instituţiile de 
învăţămînt) din 28 de unităţi teritorial-administra-
tive s-au întîlnit cu membrii Comisiei Electorale 
Centrale, cu aleşii locali, precum şi cu deputaţii în 
Parlamentul Republicii Moldova. Întîlnirile au avut 
loc la nivel de centru raional şi au putut fi organiza-
te cu sprijinul administraţiilor publice locale. 

Ediţia 2009. În perioada 23 noiembrie – 6 de-
cembrie 2009 CEC a elaborat şi propus instituţiilor 
de învăţămînt din ţară următoarele materiale didac-
tice: prezentarea Power Point „Ziua tînărului ale-
gător”, îndrumar pentru prezentarea Power Point şi 
propunere de activitate „Alegerile în clasa mea”.

Ediţia 2010. Ziua tînărului alegător a avut loc 
la 30 septembrie 2010 în incinta Comisiei Electora-
le Centrale cu genericul „O zi la Comisia Electora-
lă Centrală”. La eveniment au fost invitaţi cei mai 
buni 40 de liceeni ai clasei a XII-a din toate raioa-
nele. În cadrul acţiunii, tinerii au aflat cum funcţi-
onează sistemul instituţiilor electorale în Republica 
Moldova, ce se înţelege prin absenteism electoral şi 
care sînt cauzele şi metodele de diminuare a acestui 
fenomen. Totodată, ei au avut posibilitatea de a vi-
zita subdiviziunile aparatului CEC şi de a se famili-
ariza cu activitatea acestora. 

CAMPANII DE INFORMARE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ 
PENTRU ALEGERI/REFERENDUMURI

În perioada 2005-2010, CEC a organizat 5 eve-
nimente electorale majore: alegeri locale generale, 
3 alegeri parlamentare şi un referendum constitu-
ţional. Frecvenţa sporită a acestor scrutine favori-
zează apariţia fenomenului numit „oboseală electo-
rală”. În aceste condiţii, dar şi pentru a asigura că 

toţi alegătorii înţeleg corect procedurile electorale, 
campaniile de informare şi educaţie civică a alegă-
torilor ocupă un loc aparte în cadrul activităţilor de 
educaţie civică a alegătorilor desfăşurate de Comi-
sia Electorală Centrală. Bineînţeles că organizaţiile 
neguvernamentale, partidele politice şi mass-media 
au un rol extrem de important în acest proces. Orga-
nizarea unei campanii de informare şi educaţie civi-
că coerentă şi unitară cu impact asupra conştiinţei 
alegătorului reprezintă un efort major, inclusiv fi-
nanciar. Şi-au oferit suportul şi asistenţa organizaţii 
internaţionale, precum Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare prin proiectul „Suport electoral 
pentru Moldova”, Consiliul Europei, Fundaţia In-
ternaţională pentru Sisteme Electorale şi Organiza-
ţia Internaţională a Migraţiei. 

Sloganul campaniei organizate pentru alege-
rile parlamentare din 5 aprilie 2009 a fost: Votul 
tău contează! Nu ezita, votează! (în versiune rusă: 
Твой голос имеет значение! Голосуй, отдай 
предпочтение!). În cadrul acesteia au fost elaborate 
12 spoturi sociale, inclusiv 4 de mobilizare a electo-
ratului, 7 de informare asupra procedurilor de votare 
şi unul despre procedura de vot peste hotarele ţării. 
Toate spoturile au fost realizate în limba de stat şi 
în limba rusă şi au fost însoţite de subtitre pentru a 
facilita înţelegerea lor de către persoanele cu dizabi-
lităţi. Spoturile au fost difuzate prin intermediul a 23 
de posturi de televiziune care cumulativ acoperă tot 
teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, au fost 
plasate billboard-uri în Chişinău şi în regiuni, light-
box-uri şi 6 street-linere în Chişinău. Au fost realiza-
te şi distribuite pliante cu informaţie pentru studenţi, 
postere de mobilizare, calendare mici, pixuri cu 
semnul campaniei, inserturi pentru paşaport, plian-
te cu adresele ambasadelor, buclete pentru cetăţenii 
moldoveni aflaţi peste hotare. Un alt instrument uti-
lizat de către CEC pentru a informa alegătorii a fost 
pagina web www.voteaza.md  creată în acelaşi an. 

În elaborarea concepţiei Campaniei de infor-
mare a alegătorilor pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 29 iulie 2009 s-a pornit de la ideea 
că votul conştient, independent şi neinfluenţat de 
nimeni reprezintă idealul unui vot democratic şi 
este rezultatul unei campanii de educaţie civică şi 
informare corecte. Scopul campaniei respective 
a fost determinarea alegătorului de a lua o poziţie 
pro-activă vizavi de procesul electoral în general şi 
participarea la vot în particular. În această ordine 
de idei, accentul campaniei a fost pus pe decizia 
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alegătorului, o decizie bazată în primul rînd pe in-
formaţie corectă şi variată. Sloganul întregii campa-
nii a fost: Votul tău contează! Tu decizi, votează! (în 
limba rusă: Твой голос имеет значение! Голосуй, 
это твое решение!). Un compartiment special din 
campanie a vizat informarea alegătorilor asupra 
modalităţilor prin care ei pot verifica listele elec-
torale. Mai mult, CEC prin campania desfăşurată a 
încurajat alegătorii să participe activ la această pro-
cedură, inclusiv prin promovarea unui slogan spe-
cific: „Verificarea listelor este în interesul tuturor”. 

În cadrul campaniei descrise au fost elaborate 
16 spoturi sociale, inclusiv 9 de mobilizare a elec-
toratului în vederea participării la alegeri, verificării 
listelor electorale, solicitării certificatului cu drept 
de vot, 6 de informare asupra procedurilor de votare 
şi unul despre procedura de vot peste hotarele ţării. 
Spoturile au fost difuzate prin intermediul a 21 de 
posturi de televiziune şi 13 de radio care cumulativ 
acoperă tot teritoriul Republicii Moldova. Spoturi 
ale Comisiei au fost plasate şi pe panouri dinamice 
din capitală, pe monitoarele supermarket-urilor din 
Chişinău şi Bălţi. În ceea ce priveşte spoturile de in-
formare a alegătorilor moldoveni aflaţi peste hotare-
le RM, Comisia împreună cu Organizaţia Internaţio-
nală a Migraţiei (OIM) a plasat un spot procedural şi 
unul motivaţional la Radio Moldova International şi 
Moldova International. Spotul video procedural re-
feritor la votarea peste hotare este difuzat şi de către 
MIR TV (CSI, Rusia), SIC TV (Portugalia), TVR1 şi 
TVR International (România), RAI 1, 2 şi 3 (Italia) 
ţări unde locuiesc cu prioritate migranţi moldoveni, 
precum şi de două posturi TV locale cu acoperire 
internaţională: EU TV şi N4 şi prin reţeaua Internet. 

În cadrul campaniei de educaţie civică şi infor-
mare a alegătorilor, au fost plasate billboard-uri, 
light-box-uri şi street-linere. Bannere ale Comisiei 
Electorale Centrale au fost puse pe paginile web ale 
agenţiilor media, portaluri de ştiri etc. cu mesaj ge-
neral de chemare la vot şi îndemnul de a verifica 
listele electorale. 

Au fost realizate postere de mobilizare, poste-
re privind procedura de declarare a locului şederii, 
postere „Votarea pas cu pas”, „Proces-verbal de to-
talizare a votării”, pliante pentru cetăţenii moldo-
veni aflaţi peste hotare. 

Noutăţi pentru campania de educaţie civică şi 
informare desfăşurată de CEC au fost „Linia Fier-
binte a Comisiei Electorale Centrale” şi utilizarea 
mesajelor scurte de tip SMS. 

Pentru informarea şi educaţia civică a electora-
tului în preajma referendumului republican consti-
tuţional din 5 septembrie 2010, Comisia Electorală 
Centrală a elaborat 4 spoturi publicitare la subiectul 
verificarea listelor electorale, obţinerea certificatu-
lui cu drept de vot şi procedura de votare în ziua 
referendumului. Totodată, a fost realizat pentru a fi 
plasat în fiecare secţie de votare, inclusiv peste ho-
tare, posterul „Votarea pas cu pas” şi posterul „Pro-
cesul-verbal de totalizare a rezultatelor referendu-
mului republican constituţional”.

Cu ocazia alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 Comisia Electorală Centra-
lă a venit cu o abordare integrată nouă şi modernă 
în informare a cetăţenilor. CEC în premieră a utili-
zat reţelele sociale (Facebook, Twitter, YouTube) şi 
a lansat un concurs pe Internet adresat tinerilor şi 
persoanelor care se află în străinătate (www.lume.
md). Avînd în vedere posibila oboseală electorală 
a oamenilor, CEC a ales să apeleze la sentimente 
patriotice şi la responsabilitate civică. Campania 
„Lume” a fost bazată pe puterea cîntecului popular 
„Lume, lume” de a uni oamenii de diferite vîrste, 
cultură şi statut social indiferent de locul aflării lor. 
Sloganul campaniei a fost „Votează, lume!”. Aceas-
ta a inclus producţie tradiţională: video şi audio, 
materiale printate (leaflet-uri, calendare, panouri 
stradale, light-box-uri, street-linere, ecrane plasma, 
bannere Internet). Toate materialele respective au 
fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării. CEC 
a produs 10 spoturi de informare şi educaţie civi-
că adresate diferitelor grupuri ţintă de alegători din 
ţară şi din afara ţării. Spoturile au fost difuzate pe 
întreg spaţiul informaţional al Republicii Moldova. 
De asemenea, spoturile menţionate au fost plasate 
pe ecrane plasma din capitală. 

În ceea ce priveşte informarea cetăţenilor aflaţi 
peste hotarele ţării, Comisia Electorală Centrală 
împreună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei 
(OIM) a produs broşuri şi calendare informative cu 
adresele secţiilor de votare, postere şi 3 spoturi video. 

Şi în campania pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 CEC a utilizat mesajele scurte de tip SMS 
cu îndemnul de a participa la votare şi „linia fierbin-
te” la care alegătorii au putut obţine rapid informaţii 
pertinente privind participarea la scrutin. 

În demersul său de modernizare Comisia a pus 
la dispoziţia alegătorilor, mass-media, observa-
tori, alte persoane interesate un şir de instrumente 
de comunicare printre care Centrul media, camera 



57 BULETIN INFORMATIV NR. 6

de interviuri, Centrul de documentare şi informare 
pentru cetăţeni pe lîngă CEC. 

Un capitol aparte al activităţii de informare şi edu-
caţie civică a alegătorilor îl reprezintă campania de in-
formare privind implementarea proiectelor-pilot ce ţin 
de „Registrul electronic al alegătorilor”. Alegătorii în-
scrişi în listele electorale din secţiile de votare în care 
au fost implementate asemenea proiecte-pilot au fost 
anunţaţi prin intermediul unor fluturaşi bilingvi dis-
tribuiţi în cutiile poştale ale 
acestora şi prin postere afişa-
te la sediul secţiilor de votare 
despre posibilitatea şi modul 
de participare la înregistra-
rea electronică (prezentînd 
operatorului din secţia de 
votare actul ce permite par-
ticiparea la vot). Alegătorilor 
li s-a amintit de asemenea că 
ei pot verifica corectitudi-
nea datelor înscrise în listele 
electorale şi le-a fost prezen-
tată lista actelor de identitate 
în baza cărora pot vota con-
form legislaţiei în vigoare. 

În edificarea unei societăţi democratice este de-
sigur nevoie de educaţie civică şi electorală a ce-
tăţeanului. Numai în urma unei educaţii temeinice 
şi destoinice se va asigura o poziţie activă faţă de 
procesul electoral, o prezenţă sporită de participare 
la alegeri, nivelul de cultură civică reprezentînd şi 
un factor de stabilitate politică, o măsură a bunei 
funcţionări a instituţiilor democratice. 

Ziua Internaţională a Alegerilor, Simularea 
referendumului, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, 

Chișinău, februarie 2010

Ziua Tînărului Alegător, CEC, Chișinău, septembrie 2010
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Ziua Tînărului Alegător, CEC, Chișinău, septembrie 2010

Ziua Tînărului Alegător, CEC, Chișinău, septembrie 2010

Seminar desfășurat în or. Sîngera, mun. Chișinău cu participarea reprezentanţilor Aparatului CEC
și a tinerilor alegători din localitate, mai 2010
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Postere pentru campaniile de informare și educaţie civică în alegeri
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Postere pentru campaniile de informare și educaţie civică în alegeri
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Postere pentru campaniile de informare și educaţie civică în alegeri
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10. EDIŢII ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE10. EDIŢII ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Activitatea editorială a Comisiei Electorale 
Centrale s-a intensificat substanţial pe parcursul 
mandatului actualei componenţe confirmate la 11 
noiembrie 2005. Aceasta se datorează conlucrării 
intense şi suportului oferit de partenerii străini ai 
Comisiei Electorale Centrale, precum Fundaţia In-
ternaţională pentru Sisteme Electorale (IFES), Pro-
iectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
şi Consiliul Europei, de asemenea organizaţiilor ne-
guvernamentale ca ADEPT, EURASIA (în prezent 
– Fundaţia Est-Europeană).

În aceşti ani s-au editat în cadrul pregătirilor 
pentru fiecare scrutin ghiduri, îndrumare adresate 
membrilor organelor electorale inferioare, broşuri 
cu recomandări privind unele proceduri electorale, 
pliante informative, calendare, postere etc.

Tradiţional, ca şi în ceilalţi ani de la constituirea 
sa, Comisia Electorală Centrală după fiecare scrutin 
selectează cele mai importante hotărîri adoptate în 
perioada electorală respectivă, deciziile instanţe-
lor de judecată privind soluţionarea contestaţiilor, 
precum şi alte materiale de la alegeri, de asemenea 
sistematizează rezultatele votării pe circumscripţii 
şi pe concurenţii electorali, pe care le publică într-o 
ediţie specială numită „Electorala”. 

În cadrul fiecărui scrutin parlamentar se editează 
într-o broşură aparte „Lista concurenţilor electorali”. 
Broşura cuprinde listele candidaţilor din partea for-
maţiunilor politice care participă în cursa electorală 
respectivă, precum şi o listă aparte a candidaţilor in-
dependenţi, toţi înregistraţi prin hotărîrile Comisiei 
Electorale Centrale. În dreptul fiecărei liste cu can-
didaţi din partea formaţiunilor politice şi candidaţilor 
independenţi este prezentat semnul electoral al aces-
tora în campania electorală. Nu toţi candidaţii inde-
pendenţi participă în campanie avînd semne electo-
rale, din această cauză în dreptul lor semnul lipseşte. 

„Electoralele” şi „Listele concurenţilor electo-
rali” constituie o sursă valoroasă de studiu ce reflec-
tă procesul electoral din Republica Moldova. 

Şi în actualul mandat după alegerile locale ge-
nerale din 3 iunie 2007, alegerile parlamentare din 
5 aprilie 2009, cele anticipate din 29 iulie 2009 şi 
28 noiembrie 2010 au fost editate „Electorale” cu 
cifre şi documente, precum şi, în cazul alegerilor 
parlamentare, „Listele concurenţilor electorali” în 
limbile română şi rusă, după cum urmează:
− Electorala 2007. Documente şi cifre cu privire 

la alegerile locale generale din Republica Mol-
dova. Chişinău, 2007;

−  Electorala 2009. 5 aprilie 2009. Documente şi 
cifre cu privire la alegerile Parlamentului Repu-
blicii Moldova de legislatura a XVII-a. Partea I. 
Chişinău, 2009;

−  Electorala 2009. 5 aprilie 2009. Documente şi 
cifre cu privire la alegerile Parlamentului Repu-
blicii Moldova de legislatura a XVII-a. Partea a 
II-a. Chişinău, 2009;

−  5 aprilie 2009 – Alegerea Parlamentului Repu-
blicii Moldova. Lista concurenţilor electorali. 
Chişinău, 2009;

−  Electorala 2009. 29 iulie 2009. Documente şi 
cifre cu privire la alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova de legislatura a XVIII-a. Chi-
şinău, 2009;

−  29 iulie 2009 – Alegerea Parlamentului Repu-
blicii Moldova. Lista concurenţilor electorali. 
29 июля 2009 года – Выборы Парламента 
Республики Молдова. Список конкурентов 
на выборах. Chişinău, 2009;

−  Electorala 2010. 28 noiembrie 2010. Documente 
şi cifre cu privire la alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova de legislatura a XIX-a. Chişi-
nău, 2010;

−  28 noiembrie 2010 – Alegerea Parlamentu-
lui Republicii Moldova. Lista concurenţilor 
electorali. 28 ноября 2010 года – Выборы 
Парламента Республики Молдова. Список 
конкурентов на выборах. Chişinău, 2010.
În cadrul materialelor instructive şi în scopul 

facilitării activităţii membrilor organelor electorale 
inferioare, Comisia Electorală Centrală a editat în 
anul 2007 pentru alegerile locale generale „Ghidul 
funcţionarului electoral”, iar pentru cele parlamen-
tare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 „Ghidul membru-
lui consiliului electoral de circumscripţie şi al biro-
ului electoral al secţiei de votare”. 

Aceste ghiduri cuprind regulamentele şi in-
strucţiunile aprobate de CEC ce vizează activita-
tea organelor electorale inferioare şi procedurile 
electorale, modele ale documentelor electorale, iar 
în ediţiile din 2009 pentru alegerile parlamentare 
din 5 aprilie şi cele anticipate din 29 iulie a fost 
inclus un compartiment special conţinînd întrebări 
ce prezintă interes pentru funcţionarii electorali 
şi răspunsuri cu explicaţii detaliate. Ghidurile au 



63 BULETIN INFORMATIV NR. 6

apărut ca ediţii bilingve, în versiune română şi rusă. 
În total, au apărut 3 ediţii din această serie:
−  Ghidul funcţionarului electoral. Chişinău, 2007; 
−  Ghidul membrului consiliului electoral de cir-

cumscripţie şi biroului electoral al secţiei de vo-
tare pentru alegerile Parlamentului din 5 aprilie 
2009. Chişinău, 2009; 

−  Ghidul membrului consiliului electoral de cir-
cumscripţie şi biroului electoral al secţiei de vo-
tare pentru alegerile Parlamentului din 29 iulie 
2009. Chişinău, 2009. 
În sprijinul organelor electorale inferioare consti-

tuite pentru alegerile Parlamentului din 5 aprilie şi 29 
iulie 2009 s-au editat îndrumare atît pentru membrii 
consiliilor, cît şi ai birourilor electorale. Apariţia lor a 
fost posibilă datorită colaborării şi suportului financiar 
oferit de Fundaţia pentru Sisteme Electorale (IFES). 

„Îndrumarele” prezintă sarcinile de îndeplinit ale 
acestor organe electorale, activităţile şi acţiunile pe 
care trebuie să le realizeze funcţionarii electorali pînă 
la ziua alegerilor, în ziua alegerilor şi după închiderea 
secţiilor de votare, cu trimiteri la articolele din Codul 
electoral. În îndrumarul adresat consiliilor electorale 
s-a inclus un compartiment aparte cu privire la con-
testaţii şi examinarea lor, iar un alt compartiment s-a 
referit la comportamentul funcţionarilor electorali în 
raport cu mass-media. Din această serie au fost edita-
te în total 8 cărţi, în limbile română şi rusă: 
−  Îndrumar pentru consiliile electorale de circum-

scripţie. Chişinău, 2009;
−  Руководство для окружных избирательных 

советов. Кишинэу, 2009; 
−  Îndrumar pentru consiliile electorale de circum-

scripţie. Alegerile Parlamentului Republicii 
Moldova din 29 iulie 2009. Chişinău, 2009;

−  Руководство для окружных избирательных 
советов. Выборы Парламента Республики 
Молдова 29 июля 2009 года; 

−  Îndrumar pentru birourile electorale ale secţii-
lor de votare. Chişinău, 2009; 

−  Руководство для участковых избирательных 
бюро. Кишинэу, 2009; 

−  Îndrumar pentru birourile electorale ale secţii-
lor de votare. Alegerile Parlamentului Republi-
cii Moldova din 29 iulie 2009. Chişinău, 2009;

−  Руководство для участковых избирательных 
бюро. Выборы Парламента Республики 
Молдова 29 июля 2009 года.
În rîndul materialelor instructive adresate membri-

lor birourilor electorale se înscriu şi „Recomandările 

privind verificarea listelor electorale la birourile electo-
rale ale secţiilor de votare. Alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova din 29 iulie 2009. Chişinău, 2009”, în 
versiune rusă: „Рекомендации по проверке списков 
избирателей в участковом избирательном бюро. 
Выборы Парламента Республики Молдова 29 июля 
2009 года. Кишинэу, 2009 г.” Lucrarea a fost editată 
sub formă de broşură şi se referă exclusiv la procedura 
de verificare a listelor electorale după ce sînt afişate la 
sediul biroului electoral. Se expun principiile ce asi-
gură reuşita verificării lor, modalităţile de corectare a 
datelor personale ale alegătorilor, acţiunile biroului în 
cazul persoanelor introduse neîntemeiat în listă. 

În vederea obţinerii unor liste electorale cît mai 
exacte Comisia Electorală Centrală a elaborat şi a 
editat în anul 2010 cu sprijinul financiar al Consi-
liului Europei lucrarea intitulată „Acţiuni pas cu pas 
ale primarului la întocmirea, administrarea, trans-
miterea şi actualizarea listelor electorale”. Este o 
ediţie bilingvă cu instrucţiuni clare privind acţiunile 
administraţiei publice locale ce ţin de listele electo-
rale: cum se completează lista, cum se actualizează 
ea în fiecare an, cine trebuie să fie inclus în listă, 
cine trebuie să fie exclus, unde se păstrează şi de 
unde se ridică pentru a fi actualizată etc. 

Pentru a le oferi suport în activitate membrilor 
organelor electorale inferioare în vederea organizării 
şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a 
editat 2 manuale, unul adresat membrilor consiliilor 
electorale de circumscripţie, al doilea – membrilor 
birourilor electorale ale secţiilor de votare. Manua-
lele expun în detalii atribuţiile, procedurile electorale 
şi obligaţiile organelor electorale respective din mo-
mentul începerii activităţii şi pînă la împachetarea şi 
transmiterea materialelor şi documentelor electorale 
după încheierea votării. Ele mai cuprind în anexe re-
gulamente, instrucţiuni, modele ale documentelor şi 
formularelor pe care urmează să le completeze mem-
brii organelor electorale inferioare. Conducîndu-se 
de aceste materiale ilustrative, funcţionarii electorali 
îşi facilitează considerabil sarcinile privind întocmi-
rea lor. Fiecare compartiment se încheie cu o rubrică 
numită „Întrebări frecvente” conţinînd şi răspunsuri 
cu explicaţii privind procedura corectă, soluţii pen-
tru situaţiile de problemă ce pot apărea pe parcursul 
activităţii organelor electorale, în procesul numărării 
voturilor, la totalizarea rezultatelor votării etc.

Ambele manuale au apărut în versiune româ-
nă şi rusă:
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−  Manualul membrului consiliului electoral de 
circumscripţie. Alegerile parlamentare antici-
pate. 28 noiembrie 2010; 

−  Учебник члена окружного избирательного 
совета. Досрочные выборы Парламента. 28 
ноября 2010 г.; 

−  Manualul membrului biroului electoral al secţi-
ilor de votare. Alegerile parlamentare anticipa-
te. 28 noiembrie 2010;

−  Учебник члена участкового избирательного 
бюро. Досрочные выборы Парламента. 28 
ноября 2010 г.
Atît „Îndrumarele” apărute în 2009, cît şi „Ma-

nualele” din 2010 au fost editate cu susţinerea IFES.

Ghidul, de asemenea, a fost editat cu sprijinul IFES.
O altă lucrare adresată membrilor organelor 

electorale inferioare şi ieşită de sub tipar în anul 
2010 se numeşte „ABC-ul funcţionarului electoral: 
drepturi şi obligaţii”. Ea conţine o prezentare suc-
cintă a generalităţilor ce ţin de sistemul organelor 
electorale, schiţează în termeni laconici scopul pen-
tru care sînt constituite aceste organe şi atribuţiile 
lor. O atenţie deosebită se acordă principiilor care 
guvernează conduita profesională şi în raport cu 
acestea se enumeră drepturile şi obligaţiile funcţi-
onarilor electorali. 

La 18 iunie 2010, s-a adoptat Legea nr. 119 pen-
tru modificarea şi completarea Codului electoral. În 
vederea informării funcţionarilor electorali despre 
cele mai importante amendamente, Comisia Electo-
rală Centrală în conlucrare cu IFES a editat o broşu-
ră cu titlul „Sumar. Modificările Codului electoral”. 
Modificările au fost grupate conform tematicii şi 
termenelor de intrare în vigoare – 29 iunie 2010, 
alegerile locale din anul 2011 şi începînd cu 2013. 

În cadrul acţiunilor de educaţie civică s-au edi-
tat materiale cu următoarele titluri: 
−  Broşura „Cunoaşte dreptul tău electoral”. Chi-

şinău, 2008 (bilingvă);
−  „Calendar 2010” cu lucrările realizate în cadrul 

concursului de desene cu tema „Şi tu ai dreptul la 
vot”, organizat de către Comisia Electorală Cen-
trală pentru elevii claselor VII-XII din şcolile şi 
liceele din Republica Moldova. Chişinău, 2009.
Scopul lucrării „Cunoaşte dreptul tău electo-

ral” este de a ajuta alegătorii să se familiarizeze cu 
ceea ce înseamnă alegeri, sisteme electorale, or-
gane electorale, proceduri de vot, precum şi cu tot 
ceea ce este legat de aceste fenomene. Prin această 
cărţulie s-au oferit publicului răspunsuri pertinente 
la întrebările cu care s-ar putea confrunta. Lucra-
rea a apărut şi în versiune rusă cu titlul „Знай свои 
избирательные права”.

Calendarul pentru anul 2010 se înscrie şi el în 
ediţiile cu caracter de educaţie civică, deoarece pe 
fiecare foaie cu zilele lunii respective s-a reprodus 
cîte un desen din cele mai reuşite prezentate la con-
cursul organizat de CEC şi constituie un mesaj su-
gestiv de a participa la viaţa publică şi la votare. 

În anii 2007 – 2010 s-au editat mai multe mate-
riale ilustrative de educaţie civică şi informare a ale-
gătorilor pentru a-i chema la urnele de vot şi a le face 
cunoscute procedurile de votare ce se aplică în secţii-
le de votare din ţară şi în cele de peste hotare. Printre 
acestea se numără posterele, pliantele, foile volante. 

În anul 2010 în cadrul pregătirilor pentru alege-
rile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
Comisia Electorală Centrală a editat în premieră un 
ghid adresat preşedinţilor consiliilor electorale de 
circumscripţie, pe care aceştia să-l folosească la cel 
de-al doilea seminar de instruire care se organizează 
în ultimele 3-4 zile pînă la alegeri (primul seminar se 
organizează la scurt timp după constituirea consilii-
lor electorale). Cartea s-a intitulat „Ghidul preşedin-
telui consiliului electoral pentru instruirea preşedin-
ţilor şi secretarilor biroului electoral al secţiei de vo-
tare. Seminarul II”. În publicaţia dată este reflectată 
structura seminarului nr. 2, precum şi instrucţiunile 
detaliate pentru organizarea şi desfăşurarea acestuia. 
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În cadrul tuturor scrutinelor s-au editat postere cu ti-
tlul „Votarea pas cu pas” în versiune română şi rusă. 

Printre alte materiale cu conţinut informativ şi 
instructiv adresate subiecţilor participanţi la proce-
sul electoral se numără şi următoarele: 
−  Ghidul partidului politic în domeniul finanţării 

campaniei electorale pentru alegerile parlamen-
tare din 5 aprilie 2009. Chişinău, 2009

−  Ghidul observatorului în alegerile parlamentare 
2009. Chişinău, 2009 (în 3 limbi)
„Ghidul partidului politic” a punctat cele mai 

importante aspecte legate de finanţarea campaniei 
electorale pentru alegerile parlamentare din 5 apri-
lie 2009. Materialul şi-a propus să îmbunătăţească 
modul de aplicare a legislaţiei privind finanţarea 
partidelor politice prin expunerea informaţiilor în-
tr-o formă cît mai accesibilă. Elaborarea ghidului a 
fost posibilă datorită asistenţei tehnice oferite Co-
misiei Centrale Electorale de către Proiectul Co-
mun al Comisiei Europene şi al Consiliului Euro-
pei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţă-
rii terorismului în Republica Moldova (MOLICO), 
co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suede-
ză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională 
şi Consiliul Europei.

În „Ghidul observatorului” au intrat actele nor-
mative ale Comisiei Electorale Centrale cu relevanţă 
pentru observatori, au mai fost incluse extrase din 
Codul electoral referitoare la activitatea acestor per-
soane, de asemenea informaţii utile, precum adresele 
şi datele de contact ale organelor electorale, mass-
media, ambasadelor şi misiunilor diplomatice acre-
ditate în Republica Moldova cu sediul la Chişinău.

Pe parcursul mandatului 2005-2011 au avut loc 
cîteva conferinţe internaţionale. După încheierea lor, 
prezentările şi alocuţiunile participanţilor au apărut 
în ediţii aparte trilingve (în română, engleză şi rusă): 
−  Materialele Conferinţei internaţionale „Sisteme 

şi proceduri electorale. Practica internaţională”. 
11 – 12 mai 2006. Chişinău, 2006;

−  Managementul proceselor electorale în Repu-
blica Moldova. Evoluţii şi perspective. Materi-
alele Conferinţei internaţionale, Chişinău, 2-3 
noiembrie 2009. Chişinău, 2010;

−  Noile tehnologii în formarea şi utilizarea liste-
lor electorale. Evoluţii şi perspective. Materi-
alele Conferinţei internaţionale, Chişinău, 21 
aprilie 2010. Chişinău, 2010.
Tot în acest mandat Comisia Electorală Centrală 

şi-a propus să informeze regulat publicul despre ac-
tivităţile desfăşurate, proiectele pe care le iniţiază şi 

alte subiecte de interes electoral. În acest scop a în-
ceput să editeze din anul 2008 „Buletinul Informativ 
al Comisiei Electorale Centrale”. Pînă în prezent au 
apărut numerele 1 – 5. Articolele publicate sînt sem-
nate în majoritatea lor de membrii şi funcţionarii Co-
misiei Electorale Centrale, deşi s-a încercat atragerea 
publicului larg pentru colaborare. Fiecare număr se 
deschide cu un material despre activitatea Comisiei 
desfăşurată pe parcursul semestrului precedent, apa-
re şi o rubrică permanentă cu interviuri, de asemenea 
informaţii despre relaţiile cu partenerii străini şi ac-
tivităţile de monitorizare a alegerilor. Alte materiale 
abordează subiecte diferite ce ţin de domeniul electo-
ral: informaţii, studii, sinteze etc.

Prezenta ediţie a „Buletinului Informativ” este 
dedicată încheierii mandatului actualei componenţe 
a Comisiei Electorale Centrale. În el se publică ma-
teriale despre tot ce a realizat instituţia noastră pe 
parcursul anilor 2005 – 2011. 

Şi în final vom menţiona încă o ediţie apărută 
de sub tipar la comanda Comisiei Electorale Centra-
le. E vorba de o broşură dedicată aniversării a zecea 
de la constituirea CEC ca instituţie permanentă şi 
editată în anul 2007 în versiune engleză şi română. 
Lucrarea a fost pregătită special pentru conferinţa 
internaţională organizată cu această ocazie. Este 
prefaţată de o adresare a preşedintelui CEC către 
public şi de scurte extrase din Constituţie şi Codul 
electoral. Paginile, ilustrate cu imagini foto în care 
apar membrii şi funcţionarii aparatului, informează 
asupra componenţei, structurii şi atribuţiilor CEC.
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 11. ATRIBUIREA MANDATELOR DE CONSILIER ÎN CONSILIILE  11. ATRIBUIREA MANDATELOR DE CONSILIER ÎN CONSILIILE 

RAIONALE, ORĂȘENEȘTI (MUNICIPALE) ȘI SĂTEȘTI (COMUNALE)RAIONALE, ORĂȘENEȘTI (MUNICIPALE) ȘI SĂTEȘTI (COMUNALE)

Activitatea de atribuire a mandatelor candidaţilor 
supleanţi s-a desfăşurat în conformitate cu art. 133 
alin. (12) din Codul electoral. În majoritatea cazurilor, 
prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, vacanţele 
mandatelor de consilier au fost completate în termen 
de 5 – 15 zile, ceea ce a oferit posibilitate consiliilor 
locale să activeze conform legislaţiei în vigoare.

Reieşind din responsabilităţile de atribuire a 
mandatelor de consilier în consiliile locale, în anii 
2005 - 2011 au fost adoptate 1759 hotărîri, sau 43,95 
la sută din numărul total de 4020 hotărîri emise de 
CEC pînă la 11.02.2011. Conform prevederilor art. 
133 alin. (12) din Codul electoral, în total în perioa-
da raportată au fost atribuite 2360 mandate de con-
silier în consiliile:

• municipale – 42;
• UTA Găgăuzia – 88;
• raionale – 382;
• orăşeneşti – 221;
• săteşti (comunale) – 1627. 
Componenţa consiliilor locale în perioada de 

după alegerile locale generale din 3 iunie 2007 s-a re-
înnoit în proporţie de 20,09 la sută, inclusiv a consili-
ilor locale de nivelul doi în proporţie de 37,8%, iar a 
consiliilor de nivelul I şi din UTA Găgăuzia - 18,2%. 

În urma analizei privind motivele ridicării man-
datelor de consilier de către consiliile locale, s-a 
stabilit că 44,4% din acestea au fost ridicate în legă-
tură cu incompatibilitatea funcţiei, în temeiul art.5 
alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 
2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. 
(1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administraţia publică locală. Conform 
cererilor privind demisia au fost ridicate 903 man-
date, în urma decesului - 229 mandate, iar ca rezul-

tat al intrării în vigoare a sentinţei de condamnare 
la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se 
interzice de a ocupa funcţia de consilier - 7 manda-
te. Pentru absenţă fără  motive  întemeiate de la 3 
şedinţe consecutive  ale consiliului, pînă la 9 martie 
2007 (data intrării în vigoare a noii Legi privind ad-
ministraţia publică locală, nr. 436 din  28 decembrie 
2006, prin care motivul dat de ridicare înainte de 
termen a mandatului consilierului a fost omis) au 
fost ridicate 179 mandate. 

Mandatele ridicate în legătură cu demisia consi-
lierilor au aparţinut următoarelor formaţiuni politice:

• Partidul Democrat din Moldova – 105;
• Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

– 297;
• Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” – 194;
• Partidul Popular Creştin Democrat – 97;
• Partidul Liberal – 13;
• Partidul Naţional Liberal – 7;
• Partidul Social-Liberal – 41;
• Partidul Social-Democrat din Moldova – 35;
• Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Mol-

dova – 1;
• Partidul Popular Republican – 27;
• Uniunea Centristă din Moldova – 11;
• Partidul Democraţiei Sociale din Moldova – 26;
• Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА–

РАВНОПРАВИЕ” – 29;
• Partidul Umanist din Moldova – 4;
• candidaţi independenţi – 6. 
 După ce mandatele de consilier au devenit 

vacante, acestea au fost atribuite următorilor candi-
daţi supleanţi în ordinea includerii lor în lista candi-
daţilor pentru alegerea consilierilor, confirmată prin 
hotărîrea instanţei de judecată. Candidaţii supleanţi 
care au refuzat mandatul de consilier au depus de-
claraţii în acest sens la Comisia Electorală Centrală. 
În perioada raportată au fost depuse 410 de decla-
raţii. Referitor la 67 de candidaţi suple anţi primări-
ile au prezentat la Comisie certificate, prin care au 
confirmat aflarea lor peste hotarele ţării. În aceste 
cazuri, mandatele de consilier au fost atribuite can-
didaţilor supleanţi imediat următori din liste.

În tabelele de mai jos este prezentată informaţia 
privind atribuirea mandatelor de consilier în consi-
liile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti (co-
munale) în perioada anilor 2005 – 2011.

Președintele CEC Eugeniu Știrbu 
și secretarul CEC  Iurie Ciocan
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Nr.
d/o

Unităţile 
administrativ-

teritoriale

23.11-
27.12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 01.01- 

11.02.2011 Total

1 mun.Chişinău 4 10 27 10 10 10 1 72
2 mun.Bălţi 0 2 8 0 2 1 13
3 Anenii Noi 0 4 18 14 4 8 48
4 Basarabeasca 0 13 7 2 4 0 26
5  Briceni 0 2 22 9 5 6 1 45
6  Cahul 1 13 47 26 15 4 3 109
7  Cantemir 7 13 41 22 14 9 106
8  Călăraşi 5 9 41 15 6 8 2 86
9  Căuşeni 1 13 36 21 11 2 84
10  Cimişlia 1 4 27 14 4 10 2 62
11  Criuleni 1 11 33 22 8 8 83
12  Donduşeni 0 6 17 5 5 4 37
13  Drochia 0 13 28 16 14 6 1 78
14  Dubăsari 0 3 5 4 6 1 1 20
15  Edineţ 0 6 19 11 4 15 55
16  Făleşti 3 10 30 11 13 9 76
17  Floreşti 2 9 21 12 5 10 1 60
18  Glodeni 1 6 36 4 1 4 1 53
19  Hînceşti 1 12 27 38 8 8 94
20  Ialoveni 0 12 33 13 10 8 76
21  Leova 0 11 30 8 10 2 61
22  Nisporeni 3 6 24 21 5 4 1 64
23  Ocniţa 0 2 18 8 7 11 46
24  Orhei 1 7 45 27 13 10 103
25  Rezina 6 7 18 15 5 10 1 62
26  Rîşcani 2 8 17 14 4 8 53
27  Sîngerei 1 15 41 12 7 4 80
28  Soroca 3 11 32 16 5 10 77
29  Străşeni 1 7 51 16 8 8 1 92
30  Şoldăneşti 4 17 29 4 5 4 63
31  Ştefan Vodă 0 10 35 13 9 6 73
32  Taraclia 3 6 20 18 4 10 61
33  Teleneşti 0 16 35 17 9 5 82
34  Ungheni 0 15 31 17 1 4 68
35 UTA Găgăuzia 0 12 27 32 11 9 1 92

Total: 51 321 976 507 252 236 17 2360

DATE PRIVIND APARTENENŢA DE PARTID A CONSILIERILOR

CĂRORA LE-AU FOST RIDICATE MANDATELE DE CONSILIER ÎN LEGĂTURĂ CU DEMISIA 

ÎN PERIOADA 18 NOIEMBRIE 2005 – 11 FEBRUARIE 2011

Şedinţe 
CEC

 pe ani

Mandate 
ridicate 
la cerere

PDM PCRM AMN PLD PPCD PL PSL PSDM PE 
“AV”M PPR UCM PUM PDSM PC PNL BE 

”PP-P” CI

2005 18 4 8 4 1 1
2006 76 11 30 20 2 4 7 1 1
2007 215 18 72 46 3 24 2 9 9 11 1 2 9 2 6 1
2008 280 35 81 61 3 29 4 11 13 10 5 2 8 5 11 2
2009 165 17 52 35 1 28 2 7 9 4 5 5
2010 140 20 50 26 12 5 6 3 1 2 3 4 6 2
2011 9 4 2 1 1 1

Total: 903 105 297 194 10 97 13 41 35 1 27 11 4 26 7 29 6
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12. INIŢIEREA PROCEDURII DE VALIDARE A MANDATELOR 12. INIŢIEREA PROCEDURII DE VALIDARE A MANDATELOR 

DE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVADE DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
În conformitate cu rezultatele alegerilor parlamen-

tare, Comisia Electorală Centrală atribuie concurenţi-
lor electorali, care au întrunit numărul necesar de voturi 
valabil exprimate, mandate de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova. Candidaţii care au fost incluşi în 
listă, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. 

Conform prevederilor art. 62 din Constituţie, 
Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei 
Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului 
de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării le-
gislaţiei electorale.

În urma încetării înainte de termen a calităţii 
de deputat, Comisia Electorală Centrală iniţiază 
procedura de validare a mandatului de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova. Pentru proce-
dura de iniţiere, Comisiei Electorale Centrale i se 
prezintă un set de documente atît din partea Parla-
mentului cît şi din partea formaţiunii politice pen-
tru care a fost declarat vacant mandatul de deputat. 

Conform atribuţiilor sale, Comisia Electorală 
Centrală recepţionează şi examinează documentele 
parvenite, adoptînd asupra acestora hotărîri. Hotă-

rîrea Comisiei, însoţită de materialele respective, 
se prezintă Curţii Constituţionale pentru validarea 
mandatului de deputat următorului candidat suple-
ant din partea partidului politic respectiv.

Pe parcursul perioadei raportate, Comisia Elec-
torală Centrală, a elaborat şi aprobat, în termenele 
prevăzute de legislaţie, 12 hotărîri cu privire la iniţi-
erea procedurii de validare a mandatelor de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova. Comisia a pro-
pus Curţii Constituţionale să valideze 23 de manda-
te de deputat, după cum urmează:
-  8 din partea Partidului Comuniştilor din Repu-

blica Moldova;
-  4 din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova;
-  4 din partea Partidului Democrat din Moldova;
-  3 din partea Partidului Politic „Partidul Liberal”;
-  2 din partea Blocului electoral „MOLDOVA 

DEMOCRATĂ”;
-  1 din partea Partidului Politic „ALIANŢA 

MOLDOVA NOASTRĂ”
-  1 din partea Partidului Popular Creştin Democrat.

 Înmînarea legitimaţiilor deputaţilor aleși în Parlamentul de legislatura a XVII-ea, 25 aprilie 2009
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Concepţia Sistemului informaţional 
automatizat de stat “Alegeri”

În prezent practic în toate sferele activităţii 
umane se aplică tehnologiile informaţionale. Pro-
cesul de automatizare nu a putut să nu pătrundă şi 
în domeniul electoral. Deocamdată sîntem abia la 
primii paşi, dar CEC a reuşit deja să împlementeze 
unele proiecte în acest sens. 

Discuţii privind votarea electronică au început 
în cadrul Comisiei Electorale Centrale încă de către 
fosta componenţă, pe cînd preşedinte al acesteia era 
Petru Railean (mandatul CEC 2003 – 2005). 

În anul 2005 Departamentul Tehnologii infor-
maţionale elaborase un proiect-pilot numit „Pixul 
Electronic”, pe care l-a propus Comisiei Electora-
le Centrale spre implementare. Pe atunci Comisia 
Electorală Centrală conlucra foarte strîns în perioa-
da alegerilor cu acest departament, întrucît în struc-
tura sa nu avea încă o subdiviziune de specialitate 
cu atribuţii ce ţin de domeniul informatizării. În 
şedinţa Comisiei din 1 martie 2005 reprezentanţii 
Departamentului au demonstrat cum funcţionează 
această modalitate de votare. În baza unei hotărîri 
CEC din 4 martie 2005, proiectul s-a desfăşurat la 
alegerile parlamentare din 6 martie 2005 în calita-
te de experiment sub forma unui sondaj oferit ca 
opţiune alegătorilor de la secţia de votare nr.1/68, 
amplasată în incinta liceului „M.V.Gogol” din mun. 
Chişinău. Proiectul iniţiat de departament nu a avut 
finalitate şi lucrări asupra lui nu au urmat.

 Tot în acel an a fost aprobată, prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 255 din 3 martie 2005, Strategia 
naţională de edificare a societăţii informaţionale – 
„Moldova electronică” în care se prevedea crearea 
pe lîngă CEC a unui Centru Informaţional. După 
aceasta a urmat adoptarea mai multor acte în ve-
derea realizării strategiei în cauză, printre care se 
număra şi Planul de acţiuni „Moldova electronică” 
(aprobat la 6 ianuarie 2006 prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 27), de asemenea Legea nr. 101 din 15 mai 
2008 cu privire la Concepţia Sistemului informa-
ţional de stat „Alegeri”. Informatizarea proceselor 
electorale este considerată drept o componentă im-
portantă a Strategiei sus-numite.

Acţiuni privind automatizarea proceselor elec-
torale au continuat în perioada de activitate a com-
ponenţei CEC confirmate la 11 noiembrie 2005 cu 

preşedintele Eugeniu Ştirbu ales în şedinţa CEC din 
18 noiembrie 2005. 

În anul 2006 întreprinderile de stat „MoldData” 
şi „Registru” subordonate Ministerului Dezvoltării 
Informaţionale au elaborat Concepţia creării Sis-
temului Informaţional Integrat „Electorala” care a 
servit ca bază pentru elaborarea ulterioară de către 
CEC a Concepţiei sistemului informaţional automa-
tizat de stat «Alegeri», aprobată prin hotărîrea CEC 
nr. 315 din 4 octombrie 2006. Concepţia respectivă 
a fost transmisă Parlamentului spre examinare, iar 
acesta, după cum am menţionat mai sus, a adoptat 
Legea nr. 101 prin care a aprobat-o.

Prin hotărîrea CEC nr.315 s-a pus începutul 
unei activităţi sistematice de implementare a tehno-
logiilor electronice în procesul electoral. 

S-a pornit de la ideea că odată cu creşterea ni-
velului de informatizare a societăţii se vor diversifi-
ca formele şi metodele de desfăşurare a scrutinelor, 
iar procesul de alegere a autorităţilor publice eligi-
bile, inclusiv prin implementarea procedeelor elec-
tronice, va corela cu obiectivul privind consolidarea 
statului democratic. 

Automatizarea tuturor etapelor procesului elec-
toral va eficientiza controlul asupra legalităţii şi 
transparenţei procesului electoral. În prezent, rea-
lizarea unor funcţii ai acestui sistem, cum ar fi în-
tocmirea listelor electorale pe secţii de votare, este 
deja posibilă în baza Registrului de stat al populaţi-
ei. Însă, cu timpul asemenea funcţii vor deveni inu-
tile sau vor fi modificate esenţial, întrucît cetăţenii 
Republicii Moldova vor avea posibilitate să voteze 
la orice secţie de votare, independent de amplasarea 
teritorială a acesteia, inclusiv la secţiile de votare 
constituite peste hotarele ţării, sau nemijlocit prin 
intermediul portalului informaţional al Comisiei 
Electorale Centrale, fără prezenţa personală la sec-
ţia de votare, avîndu-se în vedere, fireşte, specificul 
alegerilor locale şi celor parlamentare.

Obiectivul de perspectivă stabilit – de a desfă-
şura alegeri complet automatizate – va putea fi atins  
după soluţionarea mai multor probleme de ordin or-
ganizaţional şi tehnic, cum ar fi: fundamentarea unui 
sistem modern de automatizare a tuturor proceselor 
electorale, identificarea cetăţenilor în sistemul elec-
toral electronic, implementarea totală a procedurii 
privind semnătura digitală, formarea deprinderilor 

13. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII13. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL AUTOMATIZĂRII
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de utilizare pe scară largă de către cetăţenii Repu-
blicii Moldova a tehnologiilor informaţionale etc.

Perspectiva este votarea complet electronică, 
presupunîndu-se că alegătorul se va identifica în sis-
temul informaţional automatizat cu ajutorul unui do-
cument mecanolizibil, va primi pe ecran lista concu-
renţilor electorali, prin apăsarea tastei îşi va da votul 
pentru un anume concurent şi va confirma alegerea 
făcută, după care sistemul îi va bloca posibilitatea de 
a vota repetat la altă secţie de votare. Va deveni in-
utilă întocmirea listelor electorale,  întrucît cetăţea-
nul va putea vota la orice secţie de votare şi numai 
o singură dată. Rezultatele votării se vor determina 
imediat după încheierea votării, iar datele privind 
numărul de alegători care au participat la vot vor pu-
tea fi obţinute în orice moment pe parcursul votării.

1.  S-au elaborat termenii de referinţă pentru cre-
area Sistemului informaţional automatizat de 
stat “Alegeri”.

2.  S-au finisat lucrările asupra unor module ale 
Sistemului informaţional automatizat de stat 
“Alegeri”. 

3.  S-a reparat şi amenajat o încăpere din clădirea în 
care îşi are sediul CEC (pe str. V.Alecsandri, 119) 
pentru a instala acolo serverul şi tot echipamentul 
necesar pentru utilizarea ulterioară a Sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri”.

4.  În această încăpere s-a instalat un echipament 
de tip server performant care a permis realiza-
rea proiectelor-pilot privind Registrul electro-
nic al alegătorilor şi transmiterea datelor către 
Comisia Electorală Centrală.

5.  S-a lucrat asupra îmbunătăţirii performanţei 
softului pentru Registrul electronic al alegători-
lor în baza observaţiilor din cadrul proiectelor-
pilot desfăşurate. 
Comisia Electorală Centrală a desfăşurat 5 pro-

iecte-pilot de testare a Registrului electronic al ale-
gătorilor la care au participat cca. 250 000 alegători, 
ceea ce constituie cca. 10% din alegătorii Republi-
cii Moldova.

Pentru prima dată registrul a fost testat în două 
secţii de votare din satele Ştefăneşti şi Semionovca 
ale raionului Ştefan Vodă cu cca. 2000 alegători în 
cadrul alegerilor locale noi din 15 noiembrie 2009. 
În cadrul testării au fost utilizate listele electorale în 
format electronic în baza Registrului populaţiei şi 
listelor electorale pe hîrtie întocmite de către auto-
rităţile locale. Ca rezultat, pentru prima dată într-o 
secţie de votare, în listele suplimentare nu a figurat 
nici un alegător, iar în cealaltă secţie de votare 2 
(0,36%) alegători. Concomitent cu implementarea 
acestui proiect s-a studiat şi percepţia alegătorilor 
faţă de implementarea sistemului respectiv.

După aceasta proiectul-pilot s-a desfăşurat în 
cadrul alegerilor locale noi din 16 mai 2010 în or. 
Sîngera în 5 secţii de votare cu cca. 10 000 alegă-
tori. La aceste secţii de votare au fost testate şi alte 
module ale Sistemului informaţional automatizat de 
Stat „Alegeri”, iar la una dintre secţii pentru prima 
dată a fost demonstrată şi apreciată modalitatea de 
vot prin Internet. Cca. 10% din alegătorii care au 
participat la votare în secţia respectivă au votat în 
acest mod.

Ultimele 2 proiecte-pilot au fost desfăşurate în 
43 de secţii de votare din sectorul Centru al mun. 

Schema generală de funcţionare 
a Registrului de Stat al Alegătorilor

Utilizarea unor asemenea tehnologii informaţi-
onale în domeniul electoral va fi posibilă în baza 
unui cadru legal nou. Dar pînă atunci este nevoie de 
a implementa şi testa toate funcţiile acestui sistem şi 
eventual de a face modificări pe parcurs, în funcţie 
de rezultatele testelor. 

În acest sens se lucrează asupra modulului nu-
mit „Registrul electronic al alegătorilor”, de aseme-
nea asupra altor module ale sistemului în cauză.

În prezent Comisia Electorală Centrală este în 
faza de testare a unui sistem informaţional de evi-
denţă în regim real a participării cetăţenilor la vot în 
baza registrului alegătorilor. 

Ce lucrări s-au efectuat pentru 
executarea Legii nr. 101/2008

De la adoptarea Legii nr. 101 la 15 mai 2008 şi 
pînă în anul 2010 s-au realizat următoarele activităţi: 
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Chişinău în ziua referendumului republican consti-
tuţional din 5 septembrie 2010 şi la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

La alegerile respective s-au organizat sondaje la 
ieşirea din secţiile de votare cu scopul de a analiza 
părerea alegătorilor despre utilizarea Internetului la 
votare şi a sistemului informaţional „Alegeri”.

În urma negocierilor cu participarea Comisiei 
Electorale Centrale, Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, Ministerului Finanţelor şi Mi-
nisterului Tehnologiilor Informaţionale şi Comuni-
caţiilor, s-a convenit asupra încheierii unui acord de 
cofinanţare între Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare şi Guvernul Republicii Moldova în be-
neficiul Comisiei Electorale Centrale, la care partea 
Guvernului Republicii Moldova a constituit 6 mil. 
lei, ceea ce reprezintă cca. 19 la sută din costul sub-
sistemului în cauză. 

Fiind identificate sursele de finanţare, Comisia 
Electorală Centrală, cu suportul PNUD, a elaborat 
documentaţia pentru anunţarea tenderului de achi-
ziţionare a echipamentului pentru Registrul de stat 
al alegătorilor, o mare parte din echipamentul nece-
sar este deja procurat şi instalat în incinta Comisiei 
Electorale Centrale.

În cadrul pregătirilor pentru alegerile din pri-
măvara-vara 2009 şi toamna anului 2010 a fost eva-
luată situaţia privind modul de întocmire a listelor 
electorale în vederea identificării unor noi mecanis-
me de perfectare a lor, astfel ca să poată servi ulte-
rior în calitate de „materie primă” pentru registrul 
alegătorilor. Prin hotărîrea nr. 2555 din 9 iunie 2009 
„Cu privire la listele electorale”, Comisia Electora-
lă Centrală a obligat autorităţile locale să transmită 
pînă la 6 iulie 2009 un exemplar al listelor electora-
le în format electronic către CEC la adresa electro-
nică. Această practică a continuat la fiecare scrutin 
următor. Primăriile transmit un exemplar al listelor 
electorale Comisiei Electorale Centrale înainte de 
fiecare scrutin, ca ulterior acestea să poată fi ana-
lizate. Acest pas al Comisiei Electorale Centrale a 
scos la iveală un şir de probleme care pot influenţa 
nemijlocit procesul de implementare a Registrului 
de stat al alegătorilor, şi anume:
 lipsa cadrelor calificate în domeniul tehnologii-

lor informaţionale în localităţi;
 insuficienţa/lipsa echipamentelor şi resurselor 

necesare pentru realizarea listelor electorale în 
format electronic în teritoriu (tehnica de calcul, 
Internet);

 nerespectarea formatului listelor electorale 
electronice; 

 factorul uman (listele electorale conţineau in-
formaţie eronată);

 verificarea insuficientă a persoanelor incluse în 
listele electorale, ca urmare calitatea scăzută a 
listelor electorale; 

Implementarea proiectului-pilot „Registrul elec-
tronic al alegătorilor”, 28 noiembrie 2010

Registrul electronic al alegătorilor
În anul 2006 Codul electoral a fost completat cu 

noţiunea de registru al alegătorilor definită ca listă 
a cetăţenilor Republicii Moldova care au drept de 
vot, ce conţine şi alte date necesare pentru asigura-
rea participării lor la alegeri. 

Tot atunci, s-a adăugat o atribuţie la cele gene-
rale ale Comisiei Electorale Centrale, precum con-
lucrarea „în procesul de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale, 
la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor 
aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului ale-
gătorilor, format în baza Registrului de stat al po-
pulaţiei”.

Ulterior au fost elaborate cerinţele business, 
proiectul tehnic şi sarcina tehnică ale modulului 
„Registrul de stat al alegătorilor”, parte componen-
tă a sistemului automatizat „Alegeri”, în baza Con-
cepţiei sistemului informaţional automatizat de stat 
„Alegeri” aprobată prin hotărîrea CEC nr. 315 din 4 
octombrie 2006. 

După aprobarea în 2008 a Concepţiei Sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri” Comisia 
Electorală Centrală şi-a trasat ca prioritate în dome-
niul de referinţă implementarea sistemului în cauză. 
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 nerespectarea termenelor de transmitere a liste-
lor electorale în format electronic către CEC.
Din cauza neajunsurilor enumerate mai sus Co-

misia Electorală Centrală a colectat numai cca. 90% 
din listele electorale în format electronic, dintre 
care mai mult de 20% nu corespundeau cerinţelor 
impuse. 

După o analiză a lacunelor depistate şi ţinînd 
cont de necesităţile în acest domeniu, Comisia Elec-
torală Centrală a propus Parlamentului un şir de 
modificări şi completări la Codul electoral în scopul 
ajustării cadrului legal privind implementarea Siste-
mului automatizat „Alegeri”, în speţă a Registrului 
de stat al alegătorilor ca bază pentru realizarea ce-
lorlalte funcţii ale sistemului informaţional, cum ar 
fi evidenţa voturilor exprimate, votarea electronică, 
totalizarea preliminară a voturilor şi altele. 

În prezent, Comisia Electorală Centrală susţi-
nută de experţii PNUD Moldova în cadrul proiec-
tului „Suport electoral pentru Moldova” a elaborat 
şi utilizează un sistem propriu pentru transmiterea 
informaţiei electorale în ziua votării şi după închi-
derea secţiilor de votare de la consiliile electorale 
de circumscripţie către serverul CEC.

De asemenea, Comisia Electorală Centrală fo-
loseşte un sistem informaţional de evidenţă în re-
gim real a participării cetăţenilor la vot în baza re-
gistrului alegătorilor.

CUM S-AU DESFĂŞURAT PROIECTELE-PILOT
Pentru realizarea proiectului-pilot, în cadrul sec-

ţiilor de votare în prealabil alese au fost instalate cîte 
2 calculatoare portabile conectate prin conexiune 
VPN la baza de date a Comisiei Electorale Centrale. 

Pentru a fi antrenaţi în proiect, au fost selectaţi şi in-
struiţi operatori care au lucrat în ziua scrutinului la 
secţiile de votare. Sarcina operatorului a constat în 
a verifica dacă persoana care s-a prezentat la secţia 
de votare a avut dreptul să voteze anume la această 
secţie sau dacă a fost înscrisă la o altă secţie de vo-
tare (sistemul afişează aceste date, după ce operato-
rul introduce seria sau numărul buletinului de iden-
titate al alegătorului în cîmpul respectiv din sistem). 
Ca rezultat se reduce posibilitatea dublei votări cu 
acelaşi buletin de identitate, lucrul membrilor biro-
urilor devine mai uşor prin faptul că persoana poate 
fi găsită mai repede în lista electorală, procesele-
verbale pot fi transmise într-un termen mai scurt 
către Comisia Electorală Centrală şi implicit creşte 
gradul de transparenţă a alegerilor. De la secţiile de 
votare, unde s-a desfăşurat proiectul-pilot la 28 no-
iembrie 2010, rezultatele au ajuns la Comisia Elec-
torală Centrală la ora 23:40 şi imediat au fost afişate 
pe site-ul CEC.

ALTE ACTIVITĂŢI 
În perioada de referinţă Comisia Electorală 

Centrală a creat un formular de înregistrare prea-
labilă a alegătorilor aflaţi peste hotarele Republicii 
Moldova. Pentru prima dată el a fost aplicat la refe-
rendumul constituţional din 5 septembrie 2010. În 
acest sens Comisia Electorală Centrală a implemen-
tat un soft special numit “Formular de înregistrare 
prealabilă” cu ajutorul căruia cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare puteau să se înscrie în 
listele de bază ale secţiilor de votare unde doreau să 
voteze (Italia, Federaţia Rusă etc.), după care erau 
radiaţi din listele electorale de bază de la locul de 
reşedinţă. Această procedură a permis reducerea 
numărului de votanţi pe listele electorale suplimen-
tare şi a contribuit la îmbunătăţirea calităţii listelor 
electorale de bază. 

La alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 s-a creat un soft special cu ajuto-
rul căruia a fost posibil să se urmărească în regim 
on-line de pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 
Centrale care este rata participării alegătorilor la 
votare în secţiile de votare din sectorul Centru al 
mun. Chişinău unde s-a desfăşurat proiectul-pilot, 
iar după închiderea secţiilor rezultatele au fost afi-
şate pe parcurs ce datele erau recepţionate pe ser-
verul Comisiei Electorale Centrale. În acest mod, 
de asemenea, s-a obţinut o transparenţă mai mare a 
procesului electoral.

Implementarea proiectului-pilot „Registrul elec-
tronic al alegătorilor”, 5 septembrie 2010



BULETIN INFORMATIV NR. 6 74

Expoziţia „Utilaj tehnologic pentru comisiile secţiilor de votare”, Moscova, octombrie 2009
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Postere pentru campania de informare privind Registrul electronic al alegătorilor

La finele anului 2010 Direcţia Informatizare a 
elaborat un nou site al Comisiei Electorale Centrale  
www.cec.md şi împreună cu site-ul www.voteaza.md 
lansat încă în 2009 le-a plasat pe serverele proprii 
ale Comisiei Electorale Centrale, aflate în încinta 
unde îşi are sediul CEC.

Elaborarea Sistemului informaţional automati-
zat de stat “Alegeri” nu este posibilă fără a cunoaşte 
practica internaţională. Cu scopul de a lua cunoştinţă 
de sisteme similare s-au efectuat mai multe depla-
sări ale funcţionarilor Direcţiei Informatizare, printre 
care o vizită a fost consacrată participării în toamna 
anului 2009 la expoziţia internaţională a echipamen-
tului electronic electoral folosit în diferite ţări din 
lume şi în unele regiuni ale Federaţiei Ruse. Expozi-
ţia s-a desfăşurat în incinta Comisiei Electorale Cen-
trale a Federaţiei Ruse unde delegaţia CEC din partea 
Republicii Moldova a avut ocazia să urmărească cum 

funcţionează urne cu scanner încorporat de citire a 
buletinului de vot, votarea prin SMS, sisteme inte-
grale de votare cu scanarea amprentelor şi fotografi-
erea alegătorului care votează, votarea prin Internet.

 O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a 
participat în toamna anului 2010 la seminarul or-
ganizat de autoritatea electorală a Kazahstanului cu 
tema „Situaţia actuală şi perspectivele votării elec-
tronice în statele membre ale CSI”. În cadrul semi-
narului au fost demonstrate echipamente electroni-
ce folosite în alegeri. 

 În perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2010 
reprezentanţii CEC au urmărit cum funcţionează 
sistemele electronice în cadrul monitorizării alege-
rilor parlamentare din Letonia. 

Toate aceste observări Comisia Electorală Cen-
trală le are în vedere la elaborarea propriilor moda-
lităţi de votare cu aplicarea tehnologiilor moderne.
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Implementarea proiectului-pilot „Registrul electronic al alegătorilor”, 5 septembrie 2010

Întrevederea conducerii Comisiei Electorale Centrale cu Helen Clark, administratorul PNUD, 
Chișinău, septembrie 2010

Întrevederea conducerii Comisiei Electorale Centrale cu Helen Clark, administratorul PNUD, 
Chișinău, septembrie 2010
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Poster pentru campania de informare și educaţie civică în alegeri
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14. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE14. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

Odată cu adoptarea Legii nr. 248-XVI din 21 
iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codu-
lui electoral, s-a modificat modul de aprobare a sta-
tului de personal al Aparatului Comisiei Electorale 
Centrale (în continuare – Comisia). Astfel, pentru 
o mai bună administrare şi reieşind din exercitarea 
atribuţiilor funcţionale şi din volumul de lucru ce 
urma a fi realizat în urma modificărilor operate la 
cod, Parlamentul a împuternicit Comisia să-şi apro-
be în mod independent statul de personal al Apara-
tului său, or pînă la acel moment acesta era aprobat 
de Guvern, la propunerea Comisiei. 

În vederea realizării noilor atribuţii ce i-au fost 
stabilite prin legea sus-numită, în special privind 
crearea Registrului de stat al alegătorilor, instruirea 
funcţionarilor electorali, educaţia civică a alegăto-
rilor, desfăşurarea training-urilor cu reprezentanţii 
partidelor politice, acreditarea observatorilor naţio-
nali şi internaţionali etc., Comisia a aprobat o nouă 
structură a Aparatului său.

Pentru asigurarea unei activităţi eficiente în par-
tea ce ţine de realizarea atribuţiilor funcţionale şi în 
conformitate cu prevederile art. 23 din Codul elec-
toral, Comisia prin hotărîrea sa nr. 312 din 4 octom-
brie 2006 a aprobat structura şi personalul scriptic ale 
Aparatului său în număr de 32 de unităţi, dintre care 
21 erau atribuite funcţiilor publice permanente din ca-
drul Aparatului Comisiei, 2 unităţi de şofer, iar 9 uni-
tăţi erau atribuite pe perioadă electorală. În structura 
Aparatului au fost create compartimente de speciali-
tate: 4 direcţii, dintre care o direcţie cu două secţii.

Ulterior însă, la 13 februarie 2007, hotărîrea 
nr. 312, a fost modificată prin hotărîrea Comisiei 
nr. 432, prin care a fost substituită sintagma “per-
sonalul scriptic” cu sintagma “statele de personal”, 
astfel fiind constituite 32 unităţi permanente, dintre 
care o unitate era atribuită funcţiei de şef al Apara-
tului şi două unităţi erau atribuite persoanelor care 
efectuează deservirea tehnică.

Structura Aparatului se prezintă în felul următor: 
1.  Şeful Aparatului;
2.  Direcţia management alegeri, care la rîndul său 

include 2 secţii :
–  Secţia alegeri şi referendumuri;
–  Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat;
3.  Direcţia juridică şi relaţii cu publicul;
4.  Direcţia financiară şi audit;
5.  Direcţia informatizare.

În scopul ajustării şi perfecţionării procedurilor 
de personal privind modalităţile de ocupare a func-
ţiilor publice vacante în cadrul Aparatului Comisiei, 
în conformitate cu art. 18 din Codul electoral şi Ho-
tărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 192 din 
1 martie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului 
cu privirea la ocuparea prin concurs a funcţiilor pu-
blice vacante”, Comisia a adoptat hotărîrea nr. 311 
din 4 octombrie 2006, prin care a fost constituită 
Comisia permanentă pentru organizarea şi desfă-
şurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice 
vacante în Aparatul Comisiei Electorale Centrale.

Drept urmare, Comisia a lansat un concurs pen-
tru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Aparatului 
său. Astfel, la 22 mai 2006 s-a desfăşurat primul 
concurs, sub formă de interviu, pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante de şef al aparatului şi de 
consultant în domeniul finanţelor în Aparatul Co-
misiei Electorale Centrale, în urma căruia au fost 
desemnate 2 persoane învingătoare ale concursului. 
Ulterior, la 13 noiembrie 2006, a avut loc concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consul-
tant principal (jurist) în aparatul CEC, desfăşurat în 
două etape succesive: interviu şi proba scrisă, care 
s-a finalizat cu angajarea persoanei învingătoare.

Pe parcursul perioadei 2007 – 2010, ca rezultat 
al organizării şi desfăşurării concursurilor în vede-
rea suplinirii funcţiilor publice vacante în cadrul 
Aparatului Comisiei, au fost desemnate persoane 
învingătoare cu numirea ulterioară a lor în funcţie, 
după cum urmează:

–  în anul 2007 - 14 persoane; 
–  în anul 2009 - 5 persoane şi
–  în anul 2010 - 3 persoane.

În decembrie 2010 a fost anunţat concursul pentru 
ocuparea a 2 funcţii publice vacante, şef al Direcţiei 
informatizare şi consultant în cadrul Secţiei alegeri şi 
referendumuri a Direcţiei management alegeri. Postul 
de consultant a fost ocupat în urma concursului. 

La fel, prin metoda angajării, prevăzută la acel 
moment în Legea serviciului public nr. 443-XIII 
din 4 mai 1995, au fost ocupate în 2005 – 2 funcţii 
publice vacante, în 2007 – 2 funcţii publice, iar în 
2008 – 6 funcţii publice.

La 30 decembrie 2004, a fost aprobată hotă-
rîrea nr. 589 „Cu privire la repartizarea atribuţiilor 
de serviciu între funcţionarii Aparatului Comisiei 
Electorale Centrale” care prevedea o delimitare de 
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atribuţii pentru fiecare funcţionar public în parte, 
inclusiv atribuţiile persoanelor degrevate pentru pe-
rioada electorală (a secretarului de presă, redactoru-
lui, traducătorului şi operatorului la computer).

Ulterior însă, în scopul determinării atribuţiilor 
de serviciu ale funcţionarilor din cadrul Aparatului 
Comisiei Electorale Centrale, prin hotărîrea nr. 404 
din 16 ianuarie 2007 au fost aprobate Fişele de post 
ale funcţionarilor Aparatului Comisiei.

Aceste Fişe de post includeau două compar-
timente: Descrierea postului şi Cerinţele postului. 
Primul compartiment includea următoarele punc-
te: subdiviziunea, tipul postului, scopul, sarcinile, 
împuternicirile, obligaţiile, responsabilităţile, sfera 
relaţională, raportarea, mijloace tehnice utilizate, 
programul de lucru şi salarizarea.

Cerinţele postului prevedeau studiile, domenii-
le profesionale şi experienţa, capacităţi necesare şi 
cunoaşterea limbilor.

Totodată, prin hotărîrea nr. 404 din 2007, a fost 
abrogată hotărîrea nr. 175 din 21 martie 2006 prin 
care se aprobau Fişele de post în cadrul Aparatului 
Comisiei şi atribuţiile funcţionale ale persoanelor 
degrevate sau convocate pentru activitate în Comi-
sia Electorală Centrală pentru perioada electorală.

În semestrul II al anului 2008, Aparatul Comi-
siei Electorale Centrale a participat la elaborarea Fi-
şelor de post conform noii Metodologii cu privire la 
elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului şi 
a unei Structuri-tip a fişei postului prezentată în ca-
drul cursului de instruire „Elaborarea fişelor de post” 
desfăşurat de experţi internaţionali şi locali ai com-
paniei Helm (Irlanda) asistaţi de personalul Direcţiei 
politica de cadre a Aparatului Guvernului. Procesul 
de elaborare a noilor fişe de post a fost iniţiat în con-
textul elaborării sistemului de clasificare şi gradare 
a funcţiilor publice, conform Planului de acţiuni pri-
vind realizarea Strategiei de reformă a administraţiei 
publice centrale în anul 2008, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 59 din 25 ianuarie 2008.

În acest context, Fişele de post elaborate con-
form exigenţelor în vigoare au fost aprobate de Pre-
şedintele Comisiei Electorale Centrale la 28 aprilie 
2009 ulterior fiind semnate de către funcţionarii 
Aparatului conform funcţiilor deţinute.

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 
158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia pu-
blică şi statutul funcţionarului public, în anul 2009, 
pentru prima dată au fost stabilite obiectivele indi-
viduale de activitate pentru toţi funcţionarii publici 

din cadrul Aparatului Comisiei în corespundere cu 
planurile de activitate ale subdiviziunilor Aparatu-
lui, Planul Comisiei şi reieşind din Fişele de post ale 
fiecărui funcţionar.

Ulterior, a fost desfăşurată, pentru prima dată, 
procedura de evaluare anuală a performanţelor pro-
fesionale a acestora conform Regulamentului cu 
privire la evaluarea performanţelor profesionale 
ale funcţionarilor publici, elaborat de către Direcţia 
politica de cadre din cadrul Cancelariei de Stat şi 
distribuit autorităţilor publice prin indicaţia Prim-
ministrului nr. 2903-99 din 23 noiembrie 2009.

Întru executarea prevederilor Legii nr. 158-XVI 
din 4 iulie 2008 şi în conformitate cu prevederile 
art. 36 din aceeaşi lege, pct. 6 şi 10 lit. c) din Re-
gulamentul cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale funcţionarilor publici, prin Dispo-
ziţia Preşedintelui Comisiei Electorale Centrale a 
fost stabilită perioada de evaluare pentru anul 2009, 
cuprinsă între 21 decembrie 2009 şi 29 ianuarie 
2010, al funcţionarilor publici din cadrul Aparatului 
Comisiei. Totodată, prin Dispoziţia nr. 85-p din 18 
decembrie 2009 a fost aprobată lista evaluatorilor şi 
contrasemnatarilor identificaţi pentru fiecare func-
ţionar public supus evaluării.

Astfel, cei 6 (şase) funcţionari publici de condu-
cere (toţi şefii de direcţii şi de secţii, la acel moment 
şeful aparatului îşi depusese demisia) şi 3 (trei) din-
tre cei de execuţie au luat calificativul „foarte bine”, 
restul 16 (şaisprezece) funcţionari de execuţie au 
fost apreciaţi cu calificativul „bine”. 

În prima jumătate a anului 2010, a fost elaborat 
Ghidul noului angajat, în baza Regulamentului cu 
privire la perioada de probă pentru funcţionarul pu-
blic debutant, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
201 din 11 martie 2009, avînd drept scop facilitarea 
procesului de integrare socio-profesională a noilor 
angajaţi ai Aparatului Comisiei, acomodarea noului 
angajat la condiţiile de lucru, adaptarea la noile sar-
cini de muncă şi de comportament ale personalului 
din unitate, cunoaşterea specificului şi a exigenţe-
lor administraţiei publice, precum şi acumularea 
succesivă a deprinderilor practice pînă la atingerea 
performanţelor cerute conform atribuţiilor stabilite. 
Acest Ghid a fost aprobat de către Preşedintele Co-
misiei la data de 30 aprilie 2010.

La capitolul organizarea şi funcţionarea internă 
a Aparatului Comisiei Electorale Centrale, necesi-
tă a fi menţionat că în această perioadă, şi anume 
în septembrie – octombrie 2007, a fost elaborat şi 



BULETIN INFORMATIV NR. 6 80

aprobat Regulamentul intern al Aparatului Comisiei 
Electorale Centrale, întocmit în conformitate cu Le-
gea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, 
dar în prezent în proces de ajustare în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008.

Totodată, în martie – aprilie 2010, şefii subdivi-
ziunilor Aparatului au participat la procesul de ela-
borare a Regulamentului de organizare şi funcţiona-
re a subdiviziunilor Aparatului Comisiei Electorale 
Centrale, ulterior acesta fiind aprobat prin dispozi-
ţia nr. 14-a la data de 6 august 2010.

Este de menţionat şi faptul că în aceasta peri-
oadă, pentru profesionalismul manifestat în cadrul 
exercitării atribuţiilor de serviciu, în temeiul preve-
derilor art. 40 alin. (1), (2) lit. b), alin. (4) şi (5), din 
Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008, a fost aplicată 

stimularea sub formă de „mulţumire” funcţionarilor 
Secţiei educaţie civică, training-uri şi secretariat a 
Direcţiei management alegeri în legătură cu aportul 
adus pentru buna organizare şi desfăşurare a Confe-
rinţei internaţionale “Noile tehnologii în formarea 
şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspecti-
ve”, care a avut loc pe data de 21 aprilie 2010.

În acelaşi timp, odată cu confirmarea rezultate-
lor alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie de către Curtea Constituţională, pentru aportul 
considerabil în organizarea şi buna desfăşurare a 
scrutinului, toţi funcţionarii aparatului au fost de-
cernaţi cu diplome.

Cursul internaţional de administrare electorală BRIDGE „Planificarea strategică și financiară”, 
Chișinău, aprilie  2010

Seminar 
„Modifiarea Codului electoral”, 

CEC, iulie 2010

Cursul internaţional de administrare electorală 
BRIDGE „Planificarea strategică și financiară”, 

Chișinău, aprilie 2010
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Seminarul „Consolidarea capacităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale”, Chișinău, iulie 2008

Cursul de instruire BRIDGE „Formarea Formatorilor”, Chișinău, 7-20 decembrie 2009

Cursul de instruire BRIDGE „Educaţia civică și vo-
tul în afara ţării”, iulie 2010

Funcţionari ai Secţiei educaţie civică, training-uri 
și secretariat a Direcţiei management alegeri
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Cursul internaţional de administrare electorală BRIDGE „Planificarea strategică și financiară”, 
Chișinău, aprilie 2010

Aparatul Comisiei Electorale Centrale,  decembrie 2007

Cursul de instruire BRIDGE „Formarea Formatorilor”, Chișinău, 7-20 decembrie 2009
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15. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT15. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT

Forma de lucru a Comisiei Electorale Centrale 
este şedinţa. Prima şedinţă a Comisiei în compo-
nenţa confirmată la 11 noiembrie 2005 a avut loc la 
18 noiembrie 2005 la care au fost aleşi dl Eugeniu 
Ştirbu în calitate de preşedinte, dna Renata Lapti în 
calitate de vicepreşedinte şi dl Iurie Ciocan în cali-
tate de secretar.

Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la 
ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot 
deliberativ. Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă 
este obligatorie. Şedinţele Comisiei sînt ordinare şi 
extraordinare.

În perioada 2005 - 2011 au avut loc 302 şedinţe 
ale Comisiei Electorale Centrale la care s-au adop-
tat 4020 hotărîri. 

Proiectele ordinii de zi se întocmesc la propu-
nerea preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului 
sau a membrilor Comisiei care au cerut convocarea 
Comisiei în condiţiile art. 25 din Codul electoral şi 
se supun aprobării Comisiei la începutul şedinţei.

Şedinţele Comisiei s-au desfăşurat în limba de 
stat sau, după caz, în limba rusă, asigurîndu-se în 
caz de necesitate traducerea în altă limbă. Actele 
Comisiei s-au întocmit şi s-au adoptat în limba de 
stat, după caz, au fost traduse în limba rusă.

Avînd în vedere că potrivit Regulamentului şe-
dinţele Comisiei sînt publice, la ele au asistat toţi 
doritorii, inclusiv reprezentanţii mijloacelor mass-
media din ţară şi străinătate, ai organizaţiilor negu-
vernamentale, precum şi cetăţeni simpli.

15.1. Organizarea și desfășurarea ședinţelor Comisiei Electorale Centrale

15. 2. Arhiva departamentală a Comisiei Electorale Centrale

Lucrările şedinţelor au fost consemnate în 302 
procese-verbale. În procesele-verbale ale şedinţelor 
s-au introdus toate observaţiile şi propunerile mem-
brilor Comisiei privind problemele luate în discuţie 
şi, dacă au fost formulate, opiniile separate prezen-
tate în scris care se anexează la hotărîrile respective. 

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se ad-
optă cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot 
deliberativ.

Cele 4020 hotărîri adoptate reflectă activitatea 
Comisiei Electorale Centrale, iar grupate pe com-
partimente de activitate ele vizează:
- alegerile parlamentare – 1106;
- aprobarea, modificarea, completarea regulamente-

lor şi instrucţiunilor CEC - 79;
- organizarea şi desfăşurarea alegerilor noi - 262;
- atribuirea mandatelor de consilier în consiliile 

locale - 1759;
- procedura de validare a mandatului de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova - 13;
- organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale ge-

nerale - 393;
- organizarea şi desfăşurarea referendumului - 245;
- activitatea Comisiei şi aparatului CEC - 143;
- delegarea membrilor CEC şi funcţionarilor apa-

ratului – 20.
Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se pla-

sează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-
ul oficial al Comisiei şi se transmit spre publicare în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

La finele anului 1997 a fost constituită Comisia 
Electorală Centrală ca organ electoral ierarhic su-
perior pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
din Republica Moldova. Tot atunci a fost întemeiată 
şi arhiva departamentală a acesteia. Pe parcursul ac-
tivităţii Comisia a acumulat continuu un important 
material documentar electoral. 

Documentele arhivei Comisiei Electorale Cen-
trale fac parte din Fondul Arhivistic de stat, con-
stituie proprietatea Republicii Moldova şi sînt luate 
sub protecţia statului. 

Arhiva departamentală a Comisiei deţine docu-
mente pentru anii 1997-2010. Pornind de la faptul 
că la încheierea alegerilor documentele organelor 

electorale de nivelul II şi I se remit CEC, numai 
aici putem găsi documente care descriu activităţile 
de organizare a scrutinelor, problemele şi modul de 
soluţionare a acestora, măsurile întreprinse pentru 
buna desfăşurare a alegerilor pe teritoriul Republi-
cii Moldova. Deci, documentele fondului provin atît 
din activitatea Comisiei, cît și din cea a organelor 
electorale inferioare care activează doar pe perioada 
electorală. Astăzi Comisia Electorală Centrală a de-
venit principala instituţie care păstrează documente 
electorale şi deţine o valoroasă bază documentară. 

Documentele redau evoluţia evenimentelor 
electorale care s-au produs în decurs de mai mult 
de un deceniu. Studierea lor permite o apreciere 
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obiectivă a evenimentelor electorale. Fondul CEC 
dispune de documente unicate pentru cercetători şi 
pentru cei interesaţi să studieze domeniul electoral. 
Documentele sînt accesibile pentru a efectua cer-
cetări istorice, investigaţii în domeniul organizării 
şi desfăşurării alegerilor, de a studia practicile elec-
torale etc. Dosarele solicitate se eliberează tuturor 
solicitanţilor.

În anii 2005 – 2010 Comisia a acumulat un 
volum impresionant de documente electorale. În 
vederea asigurării integrităţii acestora se impunea 
necesitatea creării condiţiilor adecvate de păstrare. 
Astfel, în anul 2007 a fost amenajată o încăpere cu 
destinaţie specială. Depozitul de arhivă a fost utilat 
cu stelaje metalice fixe şi, în prezent, corespunde 
condiţiilor tehnice de păstrare a documentelor pe 
suport hîrtie.

sistematizate conform tipurilor de alegeri fiind re-
partizate pe inventare: inv. nr. 1 include documente-
le create nemijlocit în rezultatul activităţii Comisiei; 
inv. nr. 2 conţine documente ce reflectă evenimente-
le legate de alegerile parlamentare; inv. nr. 3 deţine 
documente cu referire la alegerile locale generale, 
inclusiv ale alegerilor locale noi. Pentru documen-
tele ce ţin de referendumuri a fost deschis inv. nr. 4. 
Astfel, în arhiva departamentală la cele 516 dosare 
acumulate în anii 1997-2004, ulterior s-au adăugat 
858 dosare cu termen permanent de păstrare pentru 
anii 2005-2010. 

Indisolubil legată de problema valorificării do-
cumentelor de arhivă este cea a accesului la aceste 
documente. Documentele Comisiei sînt purtătoare 
de informaţii şi modalitatea accesului la documen-
tele electorale se efectuează conform Legii privind 
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi al Legii 
privind accesul la informaţie. 

Valorificarea informaţiei pe care o conţin docu-
mentele constituie una dintre direcţiile principale în 
activitatea arhivei. Comisia a continuat promovarea 
unei politici de informare şi şi-a manifestat dispo-
nibilitatea în relaţiile sale cu cetăţenii, instituţiile 
de stat, mass-media. În perioada 2005 - 2010 do-
cumentele fondului de arhivă ale Comisiei au fost 
studiate şi de reprezentanţii organizaţiilor nongu-
vernamentale. 

La cererea sau demersul solicitantului sînt eli-
berate copii de pe documentele de arhivă, extrase, 
certificate sau o altă informaţie în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare.

Accesul liber la informaţiile de arhivă regle-
mentat de legislativ a permis soluţionarea cererilor 
parvenite de la persoanele fizice sau juridice. CEC 
pune la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova, 
organizaţiilor interesate, persoanelor juridice şi fizice 
documente de arhivă sau copiile acestora pentru di-
verse investigaţii. De asemenea, Comisia Electorală 
Centrală, autonom sau în comun cu alte organizaţii, 
în baza documentelor a editat diverse publicaţii, pre-
zintă informaţii în presă, la radio şi televiziune. 

De menţionat că arhiva Comisiei îndeplineşte 
şi o importantă funcţie socială executînd anual răs-
punsuri la solicitările cu caracter social-juridic ale 
cetăţenilor, foştilor membri ai consiliilor şi birouri-
lor electorale. Arhiva departamentală CEC răspunde 
la cererile privind confirmarea stagiului de muncă 
în organele electorale şi mărimea salariului pe peri-
oada degrevării de atribuţiile de la locul de muncă 

Dosare din arhiva 
Comisiei Electorale Centrale

Reieşind din diversitatea documentelor deţinu-
te, în anul 2008 Comisia a elaborat Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisi-
ei Electorale Centrale. În consecinţă, documentele 
electorale cu termen permanent de păstrare au fost 
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permanent. Pe parcursul anului în mod continuu se 
eliberează certificate şi copii de pe documentele de 
arhivă care atestă activitatea membrilor consiliilor 
şi birourilor electorale în organele electorale. 

De asemenea, la CEC parvin şi solicitări cu 
caracter tematic, mai ales din partea organizaţiilor 
nonguvernamentale. Conţinutul acestora este de or-
din electoral pe diverse problematici. Îndeosebi se 
fac investigări asupra documentelor cu privire la în-
registrarea candidaţilor la funcţia de deputat, datele 
biografice, declaraţia privind averea acestora înce-
pînd cu 1998 şi pînă în prezent. La fel, s-au studiat 
documente privind componenţa nominală a consi-
liilor şi birourilor electorale în cadrul alegerilor. Pe 
cercetători i-au mai interesat poziţiile deţinute în 
cadrul consiliilor şi birourilor electorale (preşedin-
te, vicepreşedinte şi secretar) în bază de gen.

Comisia a răspuns cu promptitudine şi cu res-
pectarea dispoziţiilor legale tuturor solicitărilor, a 
permis accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de 
interes public ceea ce a condus la creşterea gradului 
de transparenţă a instituţiei. 

Funcţionarii din cadrul aparatului Comisiei 
deseori revin la materialele de arhivă. Se solicită 
documente necesare pentru informări, concretizări 
care, fiind supuse investigărilor, permit efectuarea 
diverselor analize comparative şi soluţionarea mai 
eficientă a situaţiilor ce apar în procesul de lucru.

15.3. Biblioteca

Biblioteca Comisiei Electorale Centrale a fost 
înfiinţată în a doua jumătate a anului 2007. La baza 
fondului de carte au stat colecţiile obţinute din achi-
ziţii şi donaţii în cadrul desfăşurării diverselor se-
minare şi conferinţe cu participarea reprezentanţilor 
CEC.

Scopul principal al creării bibliotecii Comisiei 
Electorale Centrale a fost de a acumula toate mate-
rialele editate în cadrul CEC şi a le pune la dispozi-
ţia tuturor persoanelor interesate sau care desfăşoa-
ră activităţi de cercetare în domeniul electoral. 

Iniţial, biblioteca dispunea de circa 500 publi-
caţii, iar în prezent fondul de carte cuprinde în jur 
de 1500 exemplare (ghiduri, monografii, periodice, 
reviste naţionale şi străine, pliante etc.) cu peste 600 
de titluri. 

Pentru a asigura ordonarea alfabetică şi după 
categorii a fondului de carte al bibliotecii, au fost 
elaborate două cataloage: sistematic şi tematic. 

În baza catalogului sistematic, toate materialele 
din bibliotecă au fost aranjate în funcţie de conţinu-
tul cărţilor sau periodicelor. Aceasta a permis orga-
nizarea alfanumerică şi clasificarea foarte precisă a 
cărţilor conform conţinutului lor, fapt ce facilitează 
accesul cititorilor la materialele solicitate.

Catalogul tematic conţine fişele cărţilor şi pe-
riodicelor aranjate după principiul alfabetic. Refe-
rinţele sînt grupate după numele autorului şi titlul 
lucrării.

Fondul de carte al bibliotecii este actualizat în 
permanenţă, prin noi donaţii, abonamente, achiziţii 
etc. Selectarea materialelor ce urmează a fi procu-
rate se efectuează în principal prin participarea di-
rectă a funcţionarilor CEC şi utilizatorilor externi.

Actualmente, biblioteca Comisiei Electorale 
Centrale pune la dispoziţia utilizatorilor:
resurse informaţionale şi documentare existen-

te în arhiva CEC;
ediţii periodice: buletine informative ale Comi-

siei şi ale altor instituţii cu activitate conexă; 
literatură de referinţă: materiale ale conferinţe-

lor naţionale/internaţionale desfăşurate pe tema 
alegerilor şi democraţiei, culegeri de acte nor-
mative privind legislaţia electorală, enciclope-
dii, dicţionare, ghiduri etc.;

literatură din domeniul social şi politic.
De asemenea, biblioteca dispune de o colecţie 

electronică de peste 100 de CD-uri (Fonoteca CEC) 
pe care pot fi vizualizate diverse spoturi de educaţie 
civică, emisiuni televizate cu participarea reprezen-
tanţilor CEC, reportaje, conferinţe internaţionale 
organizate de Comisia Electorală Centrală etc. Be-
neficiarii au posibilitatea de a consulta gratuit versi-
unile on-line ale publicaţiilor CEC şi să le descarce.

De fondul bibliotecii anual beneficiază peste 
100 de utilizatori, atît interni (membrii CEC şi func-
ţionarii Aparatului Comisiei), cît şi externi (elevi ai 
instituţiilor de învăţămînt, studenţii universităţilor, 
membrii ONG-urilor, reprezentanţi ai partidelor po-
litice, cercetători academici ş.a.).

Tuturor utilizatorilor le este acordată asistenţă 
informativ-documentară în domeniul de referinţă.

În preajma alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centra-
lă a creat Centrul de informare şi documentare pen-
tru cetăţeni pe lîngă CEC. Centrul a fost constituit 
pentru a facilita accesul publicului la informaţiile 
privind alegerile şi activitatea Comisiei Electorale 
Centrale.
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Arhiva
Comisiei Electorale Centrale

Centrul de informare și documentare a cetăţenilor pe lîngă Comisia Electorală Centrală

Biblioteca 
Comisiei Electorale Centrale

Acesta este un centru de resurse ce oferă un spaţiu 
de formare, comunicare şi informare tuturor persoane-
lor interesate de sistemul electoral sau celor care fac 
cercetări în acest domeniu. Centrul conţine un fond 
documentar actual, pe suporturi multiple, adaptat ne-
voilor utilizatorilor şi specificului instituţiei.

Centrul de informare şi documentare pentru ce-
tăţeni pe lîngă CEC deţine o colecţie bogată de link-
uri către site-urile celor mai importante organizaţii 
internaţionale, instituţii electorale din alte ţări, au-
torităţi publice centrale naţionale şi străine, pe care 
Centrul o pune la dispoziţia vizitatorilor.
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16. CONFERINŢE ORGANIZATE16. CONFERINŢE ORGANIZATE

În perioada 2005-2010 Comisia Electorală 
Centrală a organizat sistematic conferinţe raionale, 
naţionale şi internaţionale. Ele au servit drept plat-
formă de discuţii între diverşi actori politici locali, 
dar şi internaţionali. Totodată, prin intermediul unor 
astfel de evenimente CEC a adus în atenţia publicu-
lui subiecte importante şi preocupări din domeniul 
electoral. 

De exemplu, masa rotundă cu tema „Absente-
ismul cetăţenilor la alegerile primarului general al 
municipiului Chişinău: motive, consecinţe, soluţii” 
organizată la 17 decembrie 2005 şi-a propus să ana-
lizeze cauzele participării slabe a alegătorilor din 
municipiul Chişinău şi efectele pe care le-au avut 
cele 4 tentative eşuate de alegere a primarului gene-
ral al capitalei. 

În anul 2006, CEC a organizat o masă rotundă 
cu tema „Perfecţionarea legislaţiei electorale” şi o 
conferinţă internaţională cu tema „Sisteme şi pro-
ceduri electorale. Practica internaţională”. Primul 
eveniment desfăşurat la 9 martie a fost organizat în 
comun cu Asociaţia pentru Democraţie Participati-
vă ADEPT şi a avut drept obiectiv evaluarea pre-
vederilor cadrului normativ electoral care necesită 
a fi revizuite. Al doilea eveniment s-a desfăşurat 
în perioada 11 – 12 mai la Chişinău. La lucrările 
conferinţei au participat reprezentanţi ai OSCE şi 
ai Comisiei de la Veneţia, experţi electorali locali şi 
internaţionali, preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei 
Oficialilor Electorali din Europa, preşedintele Co-
misiei Electorale Centrale din Letonia, preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente a României, vice-
preşedintele Comisiei Electorale Centrale a Ucrai-
nei, savanţi, lideri ai fracţiunilor şi grupurilor parla-
mentare, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldo-
va, lideri ai partidelor, organizaţiilor social-politice, 
organizaţiilor neguvernamentale etc. Obiectivele 
conferinţei s-au axat pe informarea reciprocă a par-
ticipanţilor asupra sistemelor şi practicilor electo-
rale din alte state, pe determinarea avantajelor şi 
posibilelor dezavantaje ale acestora şi acumularea 
informaţiei pentru formularea unor reguli adaptate 
la condiţiile Moldovei. 

Anul 2007 a fost marcat de împlinirea a 10 ani 
de activitate permanentă a Comisiei Electorale Cen-
trale. Cu această ocazie în perioada 5-6 decembrie 
2007, CEC a organizat o Conferinţă internaţională 
jubiliară. La eveniment au fost prezenţi preşedintele 
Autorităţii Electorale Permanente a României, se-

cretarul general al Asociaţiei Oficialilor Electorali 
din Europa Centrală şi de Est, secretarul Comisiei 
Electorale Centrale a Ucrainei, preşedintele Comi-
siei Electorale Centrale a Letoniei, reprezentanţi ai 
autorităţilor electorale din Azerbaidjan şi Macedo-
nia, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, ex-
perţii internaţionali, vicepreşedintele Parlamentului 
Republicii Moldova, deputaţii, liderii fracţiunilor 
şi grupurilor parlamentare, liderii partidelor, orga-
nizaţiilor social-politice, organizaţiilor neguverna-
mentale, reprezentanţi mass-media. „Zece ani de 
activitate permanentă înseamnă pentru noi multă 
muncă, încercări, succese, pe alocuri şi eşecuri, tra-
diţie şi inovaţie, perfecţionare continuă. Am reuşit 
multe realizări datorită creării unei echipe consoli-
date şi puternice. O echipă capabilă să organizeze 
alegeri libere, corecte şi transparente ca atribut al 
democraţiei” a remarcat preşedintele CEC, dl Eu-
geniu Ştirbu, în deschiderea conferinţei. 

În paralel cu Conferinţa jubiliară a fost organi-
zată o prezentare a sistemului securizat de e-voting 
pentru angajaţii CEC, reprezentanţi ai ÎS „MoldDa-
ta”, ÎS „Registru”, Centrul de telecomunicaţii spe-
ciale. 

Au urmat Expoziţia PARTIDE.MD şi conferinţa 
cu tema „Alegerile 2009 – un test democratic”, 
evenimente desfăşurate în perioada 3-4 decembrie 
2008 de Comisia Electorală Centrală şi Asociaţia 
pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu supor-
tul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru 
Democraţie (UNDEF). În cadrul acestui iarmaroc, 
partidele politice au avut posibilitatea de a se pre-
zenta alegătorilor şi mass-media.

Seria de conferinţe raionale desfăşurate pe par-
cursul anului 2008 au avut loc sub genericul „Cu-
noaşteţi şi respectaţi legislaţia electorală”. Astfel 
de activităţi au întrunit tinerii în oraşele Străşeni, 
Floreşti, Donduşeni şi Taraclia. Ele aveau drept 
obiectiv familiarizarea tinerei generaţii cu noţiuni 
elementare de drept electoral şi procedură electo-
rală în vederea creşterii interesului lor pentru ale-
geri, educării unui cetăţean activ şi responsabil şi, 
implicit, ridicării prezenţei la urne a tinerilor. Teme-
le propuse spre discuţie au fost: Sisteme electorale. 
Particularităţile sistemului electoral moldovenesc, 
Unele aspecte privind cadrul juridic electoral, Eta-
pele procesului electoral şi caracteristicile lor. 

După fiecare scrutin, Comisia Electorală Cen-
trală examinează experienţa acumulată şi propune 
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modalităţi de perfecţionare a legislaţiei electorale. 
Analiza post-electorală desfăşurată după alegerile 
din anul 2009 a reprezentat o abordare nouă pentru 
Comisia Electorală Centrală: împreună cu PNUD 
Moldova au fost organizate trei evenimente succe-
sive interdependente de analiză a experienţei acu-
mulate la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 
şi alegerile anticipate din 29 iulie 2009. Primele 
două evenimente s-au desfăşurat sub formă de se-
minare pe parcursul lunii octombrie. Obiectivul 
evenimentelor a constat în relevarea punctelor tari 
şi slabe în cadrul organizării scrutinelor din 2009, 
identificarea cauzelor ce au condus la apariţia pro-
blemelor şi propunerea soluţiilor de perfecţionare 
a cadrului legal şi procedurilor electorale existen-
te. Participanţii au lucrat în grupuri de lucru, au 
supus unor discuţii largi subiectele de pe agenda 
seminarelor.   

Evenimentul final, conferinţa internaţională 
„Managementul proceselor electorale în Republica 
Moldova: Evoluţii şi perspective”, s-a desfăşurat la 
Chişinău în perioada 2 – 3 noiembrie 2009. Obiec-
tivele conferinţei s-au axat pe analiza propunerilor 
de modificare a legislaţiei electorale şi a proceduri-
lor electorale, găsirea unei soluţii comune în baza 
consensului tuturor actorilor interesaţi (instituţii de 
stat, partide politice, comunitatea internaţională, so-
cietatea civilă etc.) în ceea ce priveşte paşii care tre-
buie urmaţi în vederea 
perfecţionării sistemului 
electoral din Republica 
Moldova.

Conferinţa a fost 
desfăşurată de Comisia 
Electorală Centrală cu 
suportul PNUD Moldo-
va, IFES Moldova şi cu 
participarea Consiliului 
Europei. La conferinţă 
a participat preşedintele 
interimar al Republicii 
Moldova, primul minis-
tru, şefii misiunilor di-
plomatice acreditate la 
Chişinău, reprezentanţi 
ai autorităţilor electora-
le din alte state (ACEE-
EO, Letonia, România, 
Georgia), reprezentanţi 
ai misiunilor naţionale şi 
internaţionale de obser-

vare a alegerilor, preşedinţii fracţiunilor parlamen-
tare şi ai comisiilor de specialitate, miniştri, liderii 
partidelor politice, experţi din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media. De 
asemenea, au fost prezenţi membri şi funcţionari ai 
Comisiei Electorale Centrale, foşti funcţionari elec-
torali în consiliile electorale de circumscripţie, re-
prezentanţi ai administraţiei publice locale. 

Un eveniment ce s-a încadrat în eforturile Co-
misiei Electorale Centrale de a elabora şi imple-
menta Registrul electronic al alegătorilor ca pri-
mă etapă a Sistemului Informaţional Automatizat 
de Stat „Alegeri” a fost conferinţa internaţională 
„Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor 
electorale. Evoluţii şi perspective” desfăşurată la 
21 aprilie 2010. La conferinţă a fost prezentă con-
ducerea de vîrf a ţării, şefi ai misiunilor diploma-
tice acreditate la Chişinău, oficiali electorali din 
alte state, reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale 
şi internaţionale cu atribuţii în domeniul electoral, 
deputaţi, miniştri, experţi din cadrul organizaţiilor 
neguvernamentale, reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale. Tematica evenimentului a suscitat 
interes pentru faptul abordării unor formule de 
perspectivă în contextul implementării Registrului 
electronic al alegătorilor, idei ce vizează utilizarea 
votului electronic, inclusiv prin intermediul Inter-
netului. 

Președintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu 
la conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea liste-

lor electorale.  Evoluţii și perspective”, Chișinău, 21 aprilie 2010
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Conferinţa jubiliară consacrată unui deceniu de activitate a Comisiei Electorale Centrale permanente, 
Chișinău, decembrie 2007

Expoziţia partidelor politice „Partide.MD”, Chișinău, decembrie 2008

Conferinţa jubiliară consacrată unui deceniu de activitate a Comisiei Electorale Centrale permanente, 
Chișinău, decembrie 2007
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Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, aprilie 2010

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, aprilie 2010

Conferinţa jubiliară consacrată unui deceniu de activitate a Comisiei Electorale Centrale permanente, 
Chișinău, decembrie 2007
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Conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. 
Evoluţie și perspective”, Chișinău, noiembrie 2009

Expoziţia partidelor politice „Partide.MD”, Chișinău, decembrie 2008

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, 21 aprilie 2010
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Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, 21 aprilie 2010

Conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. 
Evoluţie și perspective”, Chișinău, 2-3 noiembrie 2009

Conferinţa internaţională „Managementul proceselor electorale în Republica Moldova. 
Evoluţie și perspective”, Chișinău, 2-3 noiembrie 2009
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17. CONLUCRAREA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE CU 17. CONLUCRAREA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE CU 

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEAUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 Pentru soluţionarea diverselor probleme cu-
rente în procesul de organizare şi desfăşurare a ale-
gerilor, dar şi în îndeplinirea atribuţiilor sale Comi-
sia Electorală Centrală a conlucrat atît cu organele 
administraţiei publice centrale de specialitate, cît şi 
cu cele ale administraţiei publice locale.

Conlucrarea cu organele administraţiei
 publice centrale de specialitate

În procesul de organizare şi desfăşurare a alege-
rilor, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna lor 
desfăşurare, prin hotărîri ale CEC au fost stabilite 
responsabilităţi suplimentare pentru unele autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi alte instituţii. 
Acestea urmau să asigure, conform competenţelor 
stabilite, pregătirea pentru desfăşurarea alegerilor 
locale generale, parlamentare şi referendumului, 
după care o dată în 10 zile să prezinte în şedinţele 
Comisiei rapoarte privind executarea lor. 

 Astfel, cu Ministerul Economiei s-a con-
lucrat în vederea asigurării alimentării fără întreru-
pere cu energie electrică a tuturor organelor electo-
rale, cu Ministerul Afacerilor Interne –privind asi-
gurarea securităţii şi ordinii publice în localităţile şi 
localurile de desfăşurare a întîlnirilor în teritoriu ale 
concurenţilor electorali cu alegătorii, prevenirea, 
contracararea şi constatarea contravenţiilor şi in-
fracţiunilor în activitatea electorală, acordarea asis-
tenţei preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 
de votare la asigurarea ordinii publice în localul de 
votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de 
metri de la locul votării, păstrarea bunurilor mate-
riale la consiliile şi birourile electorale, escortarea 
transportării buletinelor de vot şi asigurarea integri-
tăţii acestora şi a altei documentaţii electorale, asi-
gurarea securităţii incendiare.

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene a acordat asistenţa necesară, în limitele 
legislaţiei, privind organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor în secţiile de votare constituite pentru cetă-
ţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate. Con-
stituirea pentru prima oară la alegerile parlamen-
tare anticipate din 2009 şi ulterior la referendumul 
republican constituţional din 5 septembrie 2010 şi 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 a secţiilor de votare suplimentare în afara mi-
siunilor diplomatice şi oficiilor consulare a generat 

o serie de probleme, soluţionarea cărora a necesitat 
din partea CEC şi a ministerului eforturi comune. 

În conlucrare cu Ministerul Tehnologiilor Infor-
maţionale şi Comunicaţiilor a fost asigurată elibera-
rea, în termene rezonabile, la solicitarea cetăţenilor 
Republicii Moldova a actelor de identitate necesare 
pentru participarea la alegeri, eliberarea gratuită, 
începînd cu 5 zile pînă la şi în ziua alegerilor a ac-
tului de identitate provizoriu de tip F-9, oficiile de 
documentare a populaţiei din raioane fiind deschise 
în ziua votării de la 7.00 pînă la 21.00.

În perioada alegerilor s-a conlucrat cu Ministe-
rul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor pri-
vind asigurarea căilor de acces către birourile elec-
torale ale secţiilor de votare şi consiliile de circum-
scripţie, cu „Moldtelecom” S.A. privind asigurarea 
funcţionării fără întrerupere a reţelelor telefonice, 
în special în sediile secţiilor de votare, şi accesului 
funcţionarilor electorali, la solicitarea acestora, la 
serviciile reţelei de Internet.

Conlucrarea cu organele 
administraţiei publice locale

În conlucrare cu autorităţile administraţiei pu-
blice locale, CEC a urmărit soluţionarea probleme-
lor cu privire la:
- modul de întocmire, precizare şi actualizare adec-

vată de către primării a listelor electorale, păs-
trarea acestora conform prevederilor legale;

- înaintarea propunerilor privind candidaturile pen-
tru membrii consiliilor electorale de circum-
scripţie şi birourile electorale ale secţiilor de 
votare, precum şi rezervele acestora;

- stabilirea sediilor pentru desfăşurarea activităţii 
consiliilor şi birourilor electorale, dotarea lor 
cu echipamentul necesar; 

- prezentarea la timp a propunerilor privind stabilirea 
şi delimitarea secţiilor de votare, a localurilor pen-
tru acestea, dotarea cu logistica electorală specifi-
că, necesară desfăşurării proceselor electorale;

- stabilirea şi garantarea unui minim de locuri spe-
ciale de afişaj electoral şi de localuri pentru 
desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii, aduce-
rea imediată a deciziilor (dispoziţiilor) respec-
tive la cunoştinţa subiecţilor interesaţi, prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă, 
al altor mijloace de comunicare.
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Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea  și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, aprilie 2010

Conferinţa de presă organizată de CEC în comun cu MAI și MTIC privind contravenţiile și incidentele 
electorale produse în campania electorală, 25 noiembrie 2010

circulare cu indicaţii concrete în acest sens, fiindu-
le solicitată o responsabilitate sporită. Rezultate-
le precizării listelor electorale, în fiecare an, după 
1 martie, erau dezbătute în cadrul seminarelor cu 
secretarii consiliilor raionale, expres organizate în 
acest scop de CEC. 

În anul 2009, avind în vedere problemele exis-
tente la acest capitol şi în legătură cu faptul că urmau 
să fie organizate alegeri parlamentare anticipate din 
29 iulie, CEC a solicitat primăriilor întocmirea lis-
telor electorale, stabilind în acest sens un termen 
şi cerinţe concrete. Pentru prima dată autorităţilor 
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Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
Evoluţii și perspective”, Chișinău, aprilie 2010

publice locale le-a fost solicitată prezentarea liste-
lor electorale în format electronic. Aceste acţiuni au 
fost întreprinse atît pentru a estima eficienţa unor 
soluţii propuse spre a fi utilizate prin intermediul 
Registrului de stat al alegătorilor, care va fi imple-
mentat în anul 2011, cît şi pentru a depista eventu-
alele probleme.

În anii 2010 şi 2011, pentru a continua activi-
tatea de îmbunătăţire a calităţii listelor electorale şi 
a spori eficienţa precizării lor anuale de către APL, 
CEC a solicitat, pe lîngă listele verificate în for-
mat electronic, prezentarea unei note informative 

privind caracterul modificărilor operate în listele 
electorale în urma verificării, numărul persoanelor 
incluse/excluse în legătură cu aceasta şi numărul la 
zi al alegătorilor. În vederea facilitării procesului 
de verificare şi întocmire a listelor electorale, CEC, 
la solicitarea autorităţilor administraţiei publice lo-
cale, a pus la dispoziţia acestora date din Registrul 
de stat al populaţiei, furnizate de către Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. 
Pentru prima dată problema asigurării accesului 
autorităților publice locale de nivelul II la această 
bază de date a fost abordată încă în anul 2006.
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Mass-media are un rol important în promovarea 
valorilor democratice, fiind un factor determinant 
al formării opiniei publice. Colaborarea Comisiei 
Electorale Centrale cu mass-media are caracteristici 
distincte în preajma alegerilor şi în perioadele din-
tre alegeri. Cum probabil este şi firesc mass-media 
tinde să fie mult mai interesată de activitatea CEC 
în contextul unui eveniment electoral concret. In-
formarea corectă a alegătorilor asupra desfăşurării 
campaniei electorale şi asupra procedurilor electo-
rale constituie o componentă esenţială a desfăşură-
rii unor alegeri libere şi corecte. Din aceste conside-
rente Comisia Electorală Centrală, pe durata man-
datului 2005 – 2010, a acordat o importanţă deose-
bită acţiunilor de informare a alegătorilor, inclusiv 
prin intermediul mijloacelor de informare în masă. 

ţională a Alegerilor), seminare, conferinţe, sesiuni de 
instruire, misiuni de monitorizare ş.a. La necesitate, 
dar şi în preajma evenimentelor electorale, Comisia a 
organizat conferinţe de presă şi briefing-uri. 

Reflectarea campaniei electorale 
în mijloacele de informare în masă 

Reflectarea campaniei electorale în mijloacele 
de informare în masă trezeşte întotdeauna discuţii 
aprinse, dat fiind faptul că este un subiect destul de 
sensibil. Pentru fiecare campanie electorală CEC ela-
borează şi aprobă un regulament privind reflectarea 
alegerilor în mass-media. În procesul de elaborare a 
regulamentului privind reflectarea campaniei elec-
torale Comisia cooperează cu radiodifuzorii. Astfel, 
CEC organizează întrevederi cu directorii instituţii-
lor media şi reprezentanţii Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului, în cadrul cărora se discută şi se 
înaintează propuneri privind prevederile regulamen-
tului. De asemenea, proiectul regulamentului este 
plasat pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale 
pentru a fi consultat de către societatea civilă şi per-
soanele interesate. Toate propunerile sînt examina-
te în şedinţa Comisiei, după care regulamentul este 
aprobat. Regulamentul include reguli şi principii de 
urmat în timpul campaniei de către instituţiile audio-
vizualului, presa scrisă şi cea electronică. 

În comparaţie cu regulamentele privind reflec-
tarea campaniei electorale la alegerile locale gene-
rale din 3 iunie 2007 şi turul doi de scrutin din 17 
iunie 2007 care sînt considerate mai restrictive, cel 
aprobat pentru alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010 le-a oferit mai multă libertate de 
decizie instituţiilor audiovizuale. Ultimul nu a mai 
prevăzut obligativitatea de a invita în talk-show-uri 
toţi concurenţii electorali sau reprezentanţii acesto-
ra, ceea ce le-a permis televiziunilor să nu renunţe 
la acest gen de emisiuni pe durata campaniei electo-
rale din cauza unui număr mare de concurenţi sau a 
unor concurenţi neinteresanţi. În plus, a fost exclusă 
cronometrarea timpului în dezbaterile electorale, fi-
ind păstrată totuşi invitarea obligatorie a tuturor con-
curenţilor electorali. Dacă regulamentele anterioare 
prevedeau organizarea dezbaterilor electorale numai 
după expirarea termenului prevăzut de Codul electo-
ral pentru înregistrarea candidaţilor în alegeri, atunci 
ultimul regulament a prevăzut posibilitatea pentru 
radiodifuzori de a organiza dezbateri odată cu înre-
gistrarea la CEC a cel puţin doi concurenţi electorali. 

De la stînga la dreapta: Iurie Ciocan, secretar CEC, 
Robert Heukels, Robertus Freijssen, experţi din 

Olanda, Seminarul pentru jurnaliști
“Reflectarea referendumului constituţional 

în mass-media”, 2010

O conlucrare eficientă cu mass-media înseamnă 
înainte de toate transparenţă, operativitate şi disponi-
bilitate. În perioada de referinţă, accesul jurnaliştilor 
la activitatea CEC nu a fost restricţionat în nici un fel. 
Mai mult, ori de cîte ori a fost necesar, dar şi după 
fiecare şedinţă au fost difuzate comunicate de presă. 
Această preocupare a Comisiei este reflectată şi de 
cifre. Astfel, dacă în 2007 au fost elaborate şi difu-
zate circa 40 de comunicate de presă, atunci în anul 
2010 putem vorbi de circa 200 de comunicate de pre-
să. În perioada electorală acestea se referă la anumi-
te proceduri electorale, prevederi legale, termene de 
respectat, luări de atitudine ş.a., iar în perioada dintre 
alegeri – la organizarea diferitelor activităţi de educa-
ţie civică (ex. Ziua Tînărului Alegător, Ziua Interna-
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Potrivit ultimului regulament fiecare radiodi-
fuzor care a dorit să reflecte campania electorală a 
depus la Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
(CCA) o declaraţie privind politica editorială pentru 
campania electorală. Declaraţiile trebuiau să conţină 
următoarele: numele proprietarului/proprietarilor in-
stituţiei; principiile reflectării campaniei electorale la 
instituţia de informare în masă; condiţiile de progra-
mare a timpilor de antenă contra plată; principiul de 
programare şi acordare a timpilor de antenă; orarul 
timpilor de antenă gratuiţi şi contra plată; ordinea şi 
principiile de organizare a dezbaterilor electorale; 
taxa pentru timpii de antenă contra plată; modul de 
evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţi-
lor electorali; grila emisiunilor cu caracter electoral; 
numele, prenumele, telefoanele de serviciu, inclusiv 
numărul de telefon mobil, fax şi adresa electronică a 
responsabilului de reflectarea campaniei electorale. 

Experienţa anterioară a demonstrat o implicare 
activă a radiodifuzorilor în reflectarea campaniilor 
electorale. Astfel, în campania electorală din alege-
rile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
au fost implicate 59 de instituţii audiovizuale dintre 
care 33 posturi TV şi 26 posturi radio; în alegerile 
parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 - 61 de 
instituţii audiovizuale, dintre care 30 de posturi TV 
şi 31 posturi de radio; în alegerile parlamentare din 
5 aprilie 2009 – 66 de instituţii audiovizuale, dintre 
care 34 posturi de televiziune şi 32 posturi de radio.

Conform prevederilor Codului electoral, repre-
zentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură 
de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi. Pen-
tru a putea asista la toate operaţiunile electorale, jur-
naliştii prezintă doar legitimaţia de serviciu. Totoda-
tă, ei pot solicita acreditarea pe lîngă CEC. Un regu-
lament în acest sens a fost aprobat în anul 2006 (Re-
gulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia 
Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 
172 din 21 martie 2006 (Monitorul Oficial nr. 55 din 
07 aprilie 2006, art. 215). Pentru a obţine acreditarea, 
instituţia de informare în masă expediază Comisiei 
Electorale Centrale o solicitare pe foaie cu antetul in-
stituţiei, cu semnătura conducătorului instituţiei, cu 
număr de înregistrare şi ştampilă. Solicitarea trebuie 
să conţină următoarele informaţii: numele, prenume-
le persoanei pentru care se solicită acreditarea, datele 
din buletinul de identitate, funcţia deţinută, telefoa-
nele de contact, durata pentru care se solicită acre-
ditarea, la solicitare se anexează o fotografie de tip 
„paşaport”. Acreditarea este valabilă pentru întreaga 

durată a mandatului Comisiei Electorale Centrale. 
Ea asigură accesul la şedinţele Comisiei, conferinţe 
de presă, mese rotunde, simpozioane, alte activităţi 
publice organizate de Comisia Electorală Centrală. 
Jurnalistul acreditat este obligat să poarte legitimaţia 
de acreditare la vedere pe tot parcursul aflării sale la 
sediul Comisiei Electorale Centrale. El are dreptul să 
asiste la şedinţele Comisiei Electorale Centrale, să se 
adreseze către membrii Comisiei cu solicitări de in-
terviu şi/sau comentariu; să obţină proiecte de hotă-
rîri şi altă informaţie, necesară pentru pregătirea ma-
terialelor. În perioada 2006 – 2010 pe lîngă Comisia 
Electorală Centrală au fost acreditaţi circa 130 de jur-
nalişti naţionali. Totodată, pentru fiecare eveniment 
electoral, Comisia a acreditat jurnalişti internaţionali 
(în perioada 2006 – 2010 au fost acreditaţi circa 180 
de jurnalişti internaţionali), reprezentanţi ai mijloa-
celor de informare în masă din Azerbaidjan, Belarus, 
Bulgaria, Cehia, China, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Georgia, Italia, Japonia, Kazahstan, Le-
tonia, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, România, 
Federaţia Rusă, Slovacia, Ucraina. Regulamentul cu 
privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de 
informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Cen-
trală stipulează că jurnaliştii străini sînt acreditaţi 
numai după acreditarea acestora de către Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene în confor-
mitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 359 din 2 iunie 1995 „Cu privire la acreditarea 
jurnaliştilor străini în Republica Moldova”.

În activitatea de colaborare cu mass-media, Co-
misia a promovat ideea specializării pe domeniul 
electoral a unor jurnalişti. Astfel, în regulamentele 
de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de 
informare din Republica Moldova, CEC solicita ca 
pe parcursul întregii perioade electorale în cadrul 
redacţiilor să funcţioneze cîte un grup special de 
colaboratori, creat prin ordin intern, care să asigure 
apariţia în condiţii optime a materialelor electorale. 

Seminarele de instruire se înscriu în aceeaşi or-
dine de idei. În perioada 17 – 18 aprilie 2007 la Chi-
şinău s-a desfăşurat seminarul „Mass-media şi alege-
rile” organizat de Biroul de Informare al Consiliului 
Europei la care au participat experţi ai Consiliului 
Europei, membrii Comisiei Electorale Centrale şi 
ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, re-
prezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media. La 
seminar au fost expuse opinii vizavi de prevederile 
Regulamentului de reflectare a campaniei electora-
le la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 sub 
aspectul compatibilităţii cu principiile şi normele 
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nicare puse la dispoziţia jurnaliştilor putem menţio-
na Centrul Media creat în anul 2009, modernizat şi 
extins în anul 2010. Acesta dispune de tehnică pen-
tru transmisiuni în direct, 8 calculatoare conectate 
la reţeaua Internet, posibilitate de imprimare, sca-
nare şi multiplicare, zona WiFi. În anul 2010 a fost 
amenajată şi o cameră de interviuri unde membrii 
CEC pot răspunde la întrebările jurnaliştilor. 

Un ultim aspect la care ne vom referi este Codul 
de conduită. Articolul 1 din Codul electoral defi-
neşte Codul de conduită drept o convenţie încheiată 
între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-
media privind modul de desfăşurare şi de reflectare 
a campaniei electorale care exclude lezarea demni-
tăţii şi imaginii concurenţilor electorali. Începînd 
cu anul 2005, Comisia Electorală Centrală înainte 
de fiecare scrutin propune spre semnare acest cod. 
Practica a arătat însă că partidele politice şi mass-
media ezită să semneze acest gen de documente, iar 
cei care totuşi semnează nu respectă prevederile lui. 
Nici statistica referitoare la semnatarii Codului de 
conduită nu este prea încurajatoare:
-  la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 Codul 

de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea cam-
paniei electorale a fost semnat de către 6 formaţiuni 
politice şi nici un reprezentant mass-media;

-  la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 – de 
către 13 formaţiuni politice şi 22 instituţii de 
informare în masă;

-  la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 - de 
către 3 formaţiuni politice şi 5 instituţii de in-
formare în masă;

-  la referendumul constituţional din 5 septembrie 
2010 - de către 3 formaţiuni politice şi 5 institu-
ţii de informare în masă;

-  la alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010 - un partid politic şi o asociaţie de 
radiodifuzori (6 instituţii mass-media).
În final vom sublinia că accesul liber la o informa-

ţie obiectivă, libertatea de exprimare, şi independenţa 
mass-media joacă un rol important în înţelegerea de 
către alegător a importanţei participării sale la vot şi 
asupra formării unor opţiuni electorale fondate pe 
informaţii conforme realităţilor. În acest context, cre-
dem că obiectivitatea şi imparţialitatea mass-media, 
alături de colaborarea deschisă, corectă şi transparentă 
din partea Comisiei Electorale Centrale sînt elemente 
cruciale pentru informarea corectă a alegătorilor.

Consiliului Europei, rolul auto-reglementării mass-
media, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovi-
zuale în campania electorală de către CEC, CCA şi 
societatea civilă. Prezentări tematice au fost susţinute 
la invitaţia Asociaţiei Presei Independente, în cadrul 
unui seminar privind reflectarea campaniei electo-
rale în mass-media desfăşurat la data de 31 ianuarie 
2009. La seminar au fost prezenţi reprezentanţi ai 20 
de instituţii locale de informare în masă. În perioada 
13 – 15 august 2010 a fost organizat un alt training 
de instruire pentru jurnalişti cu tema „Reflectarea re-
ferendumului constituţional în mass-media 2010” la 
care au participat peste 20 de jurnalişti din toată ţara.  

Pentru a urmări modul în care activitatea Comi-
siei Electorale Centrale este reflectată în mijloacele 
de informare în masă, a fost organizat un „Dosar de 
presă”. Potrivit specialistului în media Ph. Bachman, 
dosarul de presă este o „unealtă indispensabilă de 
comunicare cu mass-media”. Acesta conţine copiile 
scanate, xeroxate sau decupate ale articolelor, înre-
gistrări ale materialelor originale apărute în presă 
(radio şi televiziune) sau print screen-uri ale materi-
alelor apărute în presa electronică. 

În ultimii ani, Comisia Electorală Centrală cu 
asistenţa financiară a proiectului PNUD „Suport 
Electoral pentru Moldova” a întreprins mai multe 
activităţi în măsură să faciliteze accesul mass-me-
dia la informaţia referitoare la procesul electoral din 
Republica Moldova. Printre instrumentele de comu-

Președintele CEC Eugeniu Știrbu, 
dă interviu presei
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Presa la conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea și utilizarea listelor electorale. 
     Evoluţii și perspective”, Chișinău, 21 aprilie 2010

Conlucrarea Comisiei Electorale Centrale
 cu mass-media

Centrul media al Comisiei Electorale Centrale

Conferinţă de presă dedicată Zilei Tînărului Alegător, 6 octombrie 2008
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19. RELAŢII EXTERNE ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE19. RELAŢII EXTERNE ALE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

În scopul ridicării gradului de profesionalism 
al funcţionarilor angajaţi în activităţi electorale, al 
realizării obiectivelor comune şi menţinerii relaţi-
ilor bilaterale ale Comisiei Electorale Centrale cu 
instituţiile omoloage din alte state, membrii şi func-
ţionarii aparatului Comisiei au efectuat în perioada 
2005 – 2010 o serie de deplasări peste hotarele ţării.

Seminare, conferinţe internaţionale
şi vizite de studiu 

Odată cu adoptarea la data de 15 mai 2008 a Le-
gii nr. 101-XVI cu privire la Sistemul informaţional 
automatizat de stat “Alegeri” şi ulterior implemen-
tarea primului modul al acestui sistem – Registrul 
electronic al alegătorilor, Republica Moldova a de-
marat modernizarea procesului electoral, o compo-
nentă esenţială a Strategiei naţionale de edificare a 
societăţii informaţionale – “Moldova electronică”. 
În lipsa unei practici în acest domeniu, Comisia 
Electorală Centrală şi alte autorităţi implicate în 
acest proces au nevoie de asistenţă de specialita-
te continuă din partea comunităţii internaţionale, 
schimb de experienţă cu statele care s-au încadrat 
în procesul de informatizare şi tehnologizare a ale-
gerilor. Prin urmare, o bună parte a vizitelor între-
prinse peste hotarele ţării au vizat cu prioritate acest 
domeniu.

Astfel, la 9 martie 2008, cu suportul PNUD 
Moldova, reprezentanţii CEC şi ai fracţiunilor par-
lamentare au efectuat o vizită de studiu în Estonia şi 
Letonia. Pe durata deplasării au avut loc întîlniri cu 
reprezentanţii administraţiei publice centrale ai ţări-
lor gazdă, în cadrul cărora delegaţia moldovenească 
s-a documentat privind structura şi administrarea 
sistemului electoral, modalitatea de implementare 
a sistemului informaţional în alegeri, pregătirea şi 
utilizarea registrului electronic de stat al alegători-
lor şi votarea la distanţă (prin reţeaua Internet).

Un aspect important în aplicarea tehnologiilor 
moderne în procesul electoral îl reprezintă certifi-
carea sistemelor de votare electronice, pentru că 
anume această procedură garantează securitatea şi 
credibilitatea echipamentelor utilizate la desfăşura-
rea unor alegeri corecte. Astfel, la invitaţia Consi-
liului Europei vicepreşedintele CEC a participat la 
un seminar cu această tematică care s-a desfăşurat 
în luna noiembrie 2009 la Strasbourg (Franţa). La 
eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai autorită-

ţilor electorale din circa 22 state din Europa şi Asia, 
OSCE/ODIHR, Internaţional IDEA, experţi din 
centrele de cercetare ştiinţifică, universităţi şi com-
panii producătoare de tehnologii informaţionale în 
domeniul electoral. Pe lîngă atelierul de lucru, în 
care a fost discutată modalitatea de obţinere a celor 
mai bune standarde pentru certificarea sistemelor 
de votare electronică, agenda seminarului a inclus 
prezentări cu următoarele subiecte: certificarea sis-
temelor de votare electronică şi prin intermediul in-
ternetului auditul sistemelor de votare prin internet; 
evaluarea şi certificarea sistemelor de votare prin 
intermediul internetului din punctul de vedere al 
normelor de securitate etc.

Un alt eveniment important a fost atelierul de 
lucru pe tema „Monitorizarea alegerilor cu aplica-
rea tehnologiilor electronice” organizat de către Mi-
nisterul Administraţiei Locale şi Dezvoltării Regio-
nale a Norvegiei în colaborare cu Consiliul Europei 
la Oslo (Norvegia). La acesta a participat secretarul 
CEC. Workshop-ul a avut ca invitaţi reprezentanţi 
ai autorităţilor electorale, OSCE/ODIHR, ACEE-
EO, Organizaţia Statelor Americane, International 
IDEA şi alţi specialişti în domeniu. Scopul final al 
acestui seminar a fost elaborarea unui ghid şi sta-
bilirea unor standarde pentru monitorizarea votă-
rii electronice, care ar putea ulterior să fie aplicate 
uniform în statele membre ale Consiliului Europei. 
Pe durata seminarului au fost abordate următoarele 
chestiuni: ce reprezintă monitorizarea alegerilor, la 
care momente trebuie să atragă în primul rînd aten-
ţia observatorii în procesul de monitorizare, cum 
pot ţările membre să faciliteze observarea votării 
electronice etc. 

Pentru familiarizarea cu cele mai noi tehnologii 
informaţionale şi echipamente utilizate în domeniul 
electoral reprezentanţii CEC au vizitat 4 expoziţii 
organizate de ACEEEO şi expoziţia cu tema „Utilaj 
tehnologic pentru birourile secţiilor de votare” orga-
nizată în perioada 7-8 octombrie 2009 la Moscova de 
către Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse.

În scopul implementării cu succes a SIAS „Ale-
geri” au mai fost efectuate o serie de deplasări pen-
tru a participa la seminarele: „Utilizarea tehnolo-
giilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul 
electoral” (Bruxelles, Belgia) şi „Starea actuală şi 
perspective în aplicarea votării electronice în statele 
membre ale OSCE” (Viena, Austria).
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Pe durata mandatului, reprezentanţii CEC au 
participat la două „Forumuri pentru Viitorul Demo-
craţiei” organizate de Consiliul Europei. Organiza-
rea acestui eveniment a fost instituită la Summit-ul 
Şefilor de State şi Guverne ale Consiliului Europei 
(CoE) din 2005 ca o platformă pentru consolidarea 
democraţiei, libertăţilor politice şi a participării ci-
vice prin intermediul schimbului de idei, informaţii 
şi exemple privind cele mai bune practici din statele 
membre, la care participă exponenţi atît din sectorul 
guvernamental, cît şi din partea societăţii civile şi a 
cercurilor academice, în funcţie de tematica aleasă. 
La finalul sesiunii sînt elaborate recomandări care 
vor sta la baza agendei de lucru a Consiliului Euro-
pei în domeniul democraţiei.

Lucrările forumului de la Madrid au fost con-
sacrate implementării democraţiei electronice, dez-
baterile fiind axate pe utilizarea tehnologiilor infor-
maţionale şi de comunicare (ICT) în vederea dina-
mizării proceselor democratice şi creării noilor spaţii 
pentru informare, deliberare, consultare şi negociere 
între guvern şi cetăţeni, precum şi între cetăţeni. Par-
ticipanţii la sesiune au avut prilejul să abordeze atît 
oportunităţile oferite de tehnologiile informaţionale 
la dezvoltarea unor practici noi pe lîngă formele tra-
diţionale de participare politică, cît şi riscurile demo-
craţiei electronice. Sesiunea enunţată a întrunit peste 
400 de participanţi, printre care parlamentari, oficiali 
guvernamentali, reprezentanţi ai autorităţilor locale 
şi regionale, ai organizaţiilor neguvernamentale, aca-
demicieni şi experţi în materie. 

Ediţia din anul 2009 a forumului a fost desfăşu-
rată la Kiev (Ucraina) sub genericul „Sisteme elec-
torale”. Sesiunea a fost împărţită în 3 ateliere de lu-
cru, în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele 
subiecte: alegerile la nivel naţional; democraţia şi 
alegerile locale; rolul mass-media şi al ONG-urilor 
în domeniul electoral.

 Pentru o mai bună înţelegere a specificului ale-
gerilor desfăşurate în afara ţării şi găsirea celor mai 
optime soluţii pentru organizarea scrutinului, cu im-
plicarea unui număr maxim de alegători, reprezen-
tanţii CEC au participat la o serie de evenimente. 

Printre acestea se numără conferinţa „Migraţie 
şi transnaţionalism. Oportunităţi şi provocări” orga-
nizată de Organizaţia Internaţională pentru Migra-
ţiune la Geneva (Eleveţia). Tema discursului sus-
ţinut de delegatul CEC a fost ,,Votarea cetăţenilor 
moldoveni peste hotarele ţării”. Prestaţia noastră 
a fost înalt apreciată atît de participanţi, cît şi de 

organizatori care au au adresat Comisiei Electora-
le Centrale o scrisoare de mulţumire. Seminarul a 
fost util pentru că au fost tratate aspecte teoretice şi 
practice privind votarea cetăţenilor peste hotare, fi-
ind remarcate problemele cu care se confruntă ţările 
cu un număr mare de conaţionali aflaţi peste hotare 
în asigurarea drepturilor electorale pentru această 
categorie de alegători.

 Un alt seminar care a vizat votarea peste hota-
rele ţării a fost organizat la Bucureşti de către Au-
toritatea Electorală Permanentă a României împre-
ună cu Organizaţia Naţiunilor Unite. Evenimentul 
a avut un caracter internaţional, la el participînd 
reprezentanţi ai autorităţilor electorale de pe toate 
continentele şi delegaţi ai Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (Departamentul Asistenţă Electorală), Uniu-
nii Europene, International IDEA, OSCE/ODIHR, 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, PNUD 
România, Ministerul de Externe al României. 

Evenimentul s-a desfăşurat în cîteva sesiuni sub 
formă de atelier de lucru. Participanţii au făcut pre-
zentări privind modul de organizare a votării peste 
hotare din statul lor. Practica altor state în organi-
zarea alegerilor peste hotare este foarte importantă 
pentru noi, în primul rînd sub aspectul deschiderii 
secţiilor de votare suplimentare (în afara celor cre-
ate pe lîngă reprezentanţele diplomatice şi consu-
lare), desfăşurarea votării prin internet, organizarea 
activităţii organelor electorale, asigurarea securită-
ţii votării, ridicarea ratei de participare etc. Organi-
zatorii seminarului au decis să facă un raport asu-
pra celor discutate în care să includă cele mai bune 
practici, propuneri şi soluţii pentru diverse proble-
me, care ulterior să fie transmis participanţilor. S-a 
propus, de asemenea, de a adopta în cadrul ONU o 
rezoluţie generală privind organizarea votării peste 
hotare, care ar garanta fiecărei ţări dreptul de a des-
chide fără piedici secţii de votare suplimentare.

Obţinerea asistenţei tehnice din partea organi-
zaţiilor internaţionale reprezintă un suport impor-
tant pentru îmbunătăţirea procesului electoral din 
Republica Moldova. În luna iunie 2008, secretarul 
CEC s-a deplasat în capitala Mozambicului, Ma-
puto, unde a participat la cea de-a cincea ediţie a 
training-ului comun al Comisiei Europene şi PNUD 
privind aplicarea unei asistenţe electorale eficiente. 
Acţiunea a presupus analiza politicilor şi proceduri-
lor UE/CE şi UN/PNUD privind evaluarea, formu-
larea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea 
proiectelor de asistenţă electorală. Obiectivul final 
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al training-ului a fost intensificarea colaborării între 
Comisia Europeană şi PNUD privind implemen-
tarea proiectelor de asistenţă electorală în statele 
membre.

 Printre alte activităţi organizate de către 
OSCE, Consiliul Europei şi CSI la care au partici-
pat reprezentanţii CEC în calitate de experţi electo-
rali am aminti: întrunirea membrilor organelor elec-
torale ale ţărilor membre ale OSCE (Viena, Aus-
tria) şi conferinţa anuală a Comisiei de la Veneţia 
(Strasbourg, Franţa). În cadrul acestor evenimente 
au fost dezbătute diferite tematici electorale şi au 
fost elaborate cele mai bune standarde pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Reprezentanţii CEC au participat în calitate de 
experţi electorali la seminarele organizate pentru 
observatorii internaţionali şi consultanţii din dome-
niul alegerilor în organele puterii de stat ale state-
lor membre ale CSI (Sankt-Petersburg, Federaţia 
Rusă). Invitaţia de a participa la acest eveniment 
a parvenit din partea Adunării Interparlamentare 
a ţărilor membre ale CSI, întrucît Republica Mol-
dova este membru al acestei structuri. În afară de 
reprezentanţii organelor electorale şi parlamentelor 
naţionale ale statelor membre ale CSI, la seminar au 
mai participat reprezentanţi ai Consiliului Europei, 
Consiliului Nordului, OSCE/ODIHR, Consiliului 
Europei/Comisia de la Veneţia, ACEEEO, IFES şi 
experţi din partea diferitelor instituţii de profil din 
ţara gazdă.

Seminarul a avut drept obiectiv schimbul de 
experienţă între reprezentanţii statelor participan-
te în ceea ce priveşte misiunile internaţionale de 
monitorizare şi acordarea asistenţei informaţionale 
şi practice observatorilor internaţionali din statele 
membre ale CSI care urmează să participe la moni-
torizarea alegerilor din anul 2008. În acest sens, au 
fost organizate mese rotunde unde au fost abordate 
unele dintre cele mai actuale şi importante aspecte 
ale procesului electoral: alegeri corecte şi echitabile 
în contextul dialogului politic european; schimb de 
experienţă privind organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor; practica de organizare şi realizare a monito-
rizării alegerilor de către observatorii statelor mem-
bre ale CSI. Ca metode de studiu au fost aplicate 
discuţia, jocul de afaceri şi cursurile practice. Par-
ticipanţii s-au familiarizat cu activitatea comisiilor 
electorale din oraşul Sankt-Petersburg şi regiunea 
Leningrad.

Evenimente organizate de ACEEEO
Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa 

(ACEEEO) este o instituţie regională non-profit, 
independentă de partidele politice şi guvernele na-
ţionale, activînd în conformitate cu dreptul inter-
naţional. Principalele obiective ale asociaţiei sînt 
stimularea cooperării internaţionale, sprijinirea de-
mocraţiei prin asigurarea inviolabilităţii drepturilor 
electorale, promovarea instituţionalizării şi profesi-
onalizării proceselor democratice din regiune, acor-
darea de asistenţă în domeniul electoral, crearea 
unui centru regional complex de informaţii. 

Activitatea asociaţiei pe parcursul anului culmi-
nează cu organizarea Reuniunii Adunării Generale 
ACEEEO şi a unei conferinţe la care este stabilită o 
tematică generală pe marginea căreia discută ofici-
alii electorali din statele membre şi experţii interna-
ţionali din domeniul electoral. Pe lîngă tematica de 
bază, reprezentanţii statelor membre ale ACEEEO 
susţin comunicări privind experienţa lor de orga-
nizare şi desfăşurare a alegerilor şi referendumuri-
lor pe parcursul unui an şi elaborează recomandări 
pentru îmbunătăţirea sistemului electoral din fieca-
re ţară participantă. Totodată, în cadrul Reuniunii 
Adunării Generale ACEEEO sînt desfăşurate acti-
vităţi organizatorice interne şi de totalizare a activi-
tăţii instituţiei.

La conferinţa anuală din 1998 Comisia Electo-
rală Centrală din Republica Moldova a semnat carta 
ACEEEO, astfel devenind membru instituţional al 
acestei organizaţii. Din noiembrie 2005 şi pînă în 
prezent Comisia Electorală Centrală a participat la 
4 conferinţe anuale cu tematică diversă: cea de-a 15 
conferinţă jubiliară a ACEEEO; instruirea subiec-
ţilor electorali; tehnologiile electorale; asigurarea 
securităţii alegerilor; protecţia juridică a drepturilor 
electorale. 

În funcţie de tema conferinţei, la aceste eve-
nimente au participat şi reprezentanţii altor autori-
tăţi publice centrale din Republica Moldova. Spre 
exemplu, la conferinţa din 2008 a participat şi un 
reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
care împreună cu omologul său din Ungaria au lan-
sat un proiect privind crearea unei Reţele Ştiinţifice 
Internaţionale a Alegerilor, care va oferi studii şi 
recomandări privind cele mai importante aspecte 
ale procesului electoral. CEC nu a avut posibilitatea 
să participe doar la conferinţa din 2010, deoarece în 
această perioadă s-a desfăşurat referendumul repu-
blican constituţional.
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 În cadrul diverselor proiecte de colaborare cu 
ACEEEO, CEC a participat la crearea centrului re-
gional de documentare în domeniul electoral ace-
project.org. În calitatea sa de membru, CEC a be-
neficiat de o serie de programe finanţate de către 
această instituţie. Astfel pe parcursul anilor 2007 
– 2008 reprezentanţii CEC au participat la Buda-
pesta la o serie de vizite de instruire şi schimb de 
experienţă cu colegii din Ungaria, iar ulterior a fost 
organizat şi un seminar de instruire la Chişinău. Din 
2009 a fost stabilit un proiect comun al UNDEF şi 
ACEEEO „Calitatea listelor electorale în democra-
ţiile în tranziţie”, Comisia Electorală Centrală de-
venind partener în cadrul acestui proiect. În cadrul 
acestei acţiuni au fost organizate mai multe semina-
re şi întruniri între statele participante. Cu suportul 
organizaţiilor străine au fost elaborate recomandări 
şi a fost definitivat un studiu în acest domeniu.

În cadrul conferinţei anuale a ACEEEO, desfă-
şurate în luna septembrie 2009 la Erevan (Armenia), 
ca urmare a evaluării procesului electoral din Repu-
blica Moldova şi prezentărilor susţinute de către de-
legaţia noastră, Adunarea Generală, cu majoritatea 
de voturi, a decis preluarea preşedinţiei instituţiei 
de către Comisia Electorală Centrală din Republica 
Moldova. Acest eveniment a avut o importanţă deo-
sebită pentru ridicarea imaginii ţării noastre pe plan 
internaţional şi a contribuit la intensificarea cola-
borării dintre Comisia Electorală Centrală şi statele 
membre şi partenere ale asociaţiei. 

În conformitate cu Carta ACEEEO, pentru obţi-
nerea preşedinţiei, membrii instituţionali trebuie să-
şi depună candidaturile în cadrul conferinţei anuale 
a acesteia, iar în cadrul conferinţei din anul următor 
se ia hotărîrea asupra chestiunii în cauză. 

Comisia Electorală Centrală urma să găzduias-
că la Chişinău următoarea întîlnire a Comitetului 
Executiv al ACEEEO şi întrunirea partenerilor pro-
iectului UNDEF. Din cauza condiţiilor climaterice 
nefavorabile şi ca urmare a închiderii spaţiului aeri-
an din Europa, o serie de invitaţi nu au avut posibi-
litatea să ajungă la Chişinău şi Comisia Electorală 
Centrală a fost nevoită să amîne desfăşurarea celor 
două şedinţe ACEEEO preconizate pentru perioada 
22-23 aprilie 2010. Organizarea lor a fost amînată 
pentru luna iunie 2010, cînd la Bucureşti a avut loc 
o conferinţă internaţională care a întrunit practic toţi 
membrii Biroului Executiv al ACEEEO. Astfel, la 
10 iunie 2010 dl Eugeniu Ştirbu, care deţinea preşe-
dinţia asociaţiei, a prezidat lucrările întrunirii. Eve-

nimentul a avut un caracter tehnic şi organizatoric. 
Secretariatul ACEEEO a prezentat raportul activi-
tăţii asociaţiei în perioada septembrie 2009 – iunie 
2010, raportul financiar, perspectivele de colabora-
re şi a fost discutată organizarea următoarei confe-
rinţe anuale. Tot în cadrul acestui eveniment, într-o 
atmosferă solemnă, dl Eugeniu Ştirbu a transmis 
preşedinţia ACEEEO reprezentanţilor din Georgia.

Relaţii bilaterale cu autorităţile 
electorale din alte state

Un aspect important al activităţii de colabo-
rare internaţională a Comisiei Electorale Centrale 
constituie relaţiile bilaterale cu instituţiile omoloa-
ge din alte state, care au fost stabilite şi menţinute 
inclusiv prin participarea la conferinţele tematice, 
de evaluare, jubiliare şi misiuni de monitorizare a 
alegerilor desfăşurate de către autorităţile electorale 
străine. 

Pe durata mandatului, reprezentanţii CEC au 
monitorizat 16 scrutine (11 parlamentare, 3 prezi-
denţiale şi 2 referendumuri) din 10 ţări (Ucraina, 
România, Federaţia Rusă, Letonia, Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii, Austria, Polonia, Olanda 
şi Ungaria).

În cadrul acestor vizite, colegii noştri şi-au 
împărtăşit experienţa privind: principalele etape 
de organizare şi desfăşurare a alegerilor; elabora-
rea principiilor generale de asigurare a drepturilor 
electorale şi libertăţilor cetăţenilor; activitatea or-
ganelor electorale de diferite nivele; modalitatea de 
organizare şi activitate a centrelor informaţionale; 
modalitatea de întocmire şi aplicare a Registrului 
electronic al alegătorilor; operarea şi controlul fi-
nanţării concurenţilor electorali de către organul 
electoral central etc. 

Schimbul de experienţă în domeniul electoral 
cu colegii din alte state au ajutat CEC-ul să solu-
ţioneze unele probleme din domeniul electoral şi 
să îmbunătăţească procesul electoral din Republica 
Moldova.

În scopul consolidării şi dezvoltării colaboră-
rii în domeniul electoral, CEC a semnat acorduri 
de colaborare cu autorităţile electorale străine din 
Statele Unite ale Americii, Letonia, Ucraina şi Bos-
nia-Herzegovina. Acorduri de colaborare au fost 
semnate şi cu Organizaţia Internaţională pentru Mi-
graţie, PNUD şi IFES.
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Monitorizarea alegerilor parlamentare din Austria, octombrie 2006

Monitorizarea alegerilor parlamentare din Olanda, 22 noiembrie 2006

Semnarea acordului bilateral între Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova 
și Comisia Electorală Centrală a Ucrainei, Kiev, noiembrie 2007
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Secretarul CEC Iurie Ciocan la conferinţa internaţională 
‚‚20 ani de activitate IFES”, Washington, SUA, martie 2007



BULETIN INFORMATIV NR. 6 106

Conferinţa anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 
„Protecţia juridică a drepturilor electorale”, Yerevan, Armenia, septembrie 2009

Vizitarea Centrului Informaţional „Alegeri-2008”, Moscova, Federaţia Rusă, martie 2008

Conferinţa anuală ACEEEO, Strasbourg, Franţa, septembrie 2007
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Ședinţa Biroului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), 
București, România, iunie 2010

Seminarul „Votarea peste hotarele ţării”, București, România, iunie 2010

Cea de-a XVIII-ea conferinţă anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa sub genericul 
„Protecţia juridică a drepturilor electorale”, Armenia, 3-5 septembrie 2009
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Semnarea acordului între Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale, 22 aprilie 2010

Semnarea acordului între Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale, 22 aprilie 2010

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în 
formarea și utilizarea listelor electorale. 

Evoluţii și perspective”, Chișinău, aprilie 2010


