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RAPORT 

asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală  

în anul 2008 

 

I. Consideraţii introductive 

 

Comisia Electorală Centrală în anul 2008 şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu atribuţiile stabilite de Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Planul de activitate 

pentru anul 2008, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr.1467 din 15 ianuarie 2008. 

În perioada de referinţă, Comisia Electorală Centrală s-a convocat în 31 de 

şedinţe la care s-au adoptat 549 de hotărîri: 

-    410 cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile locale; 

- 71 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi;  

- 9 cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului (5 – republican 

constituţional, 4 – local);  

- 17 cu privire la acreditarea observatorilor în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi; 

- 11 cu privire la aprobarea, modificarea şi completarea regulamentelor, 

instrucţiunilor; 

- 6 cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale şi 

funcţionarilor aparatului; 

- 2 cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova; 

- 23 cu privire la activitatea Comisiei şi a aparatului.  

 Hotărîrile adoptate s-au plasat în termenul stabilit pe site-ul oficial al 

Comisiei, 119 hotărîri s-au publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

502 hotărîri au fost expediate Curţii Constituţionale, unor ministere, instanţelor de 

judecată, organelor electorale, consiliilor locale, partidelor politice. Controlului a 

fost supusă executarea hotărîrilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi, precum şi a hotărîrilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

referendumurilor, acreditarea observatorilor, aprobarea, modificarea şi completarea 

regulamentelor şi instrucţiunilor adoptate de Comisie. Aparatul Comisiei, organele 

electorale inferioare în comun cu organele administraţiei publice locale, partidele 

politice şi asociaţiile obşteşti calificate din Republica Moldova au asigurat 

executarea hotărîrilor sus-menţionate, procesul electoral realizîndu-se în condiţiile 

Codului electoral, legalitatea alegerilor fiind confirmată prin hotărîrile instanţelor 

de judecată. Regulamentele şi instrucţiunile adoptate de Comisie s-au modificat şi 

completat conform modificărilor şi completărilor operate în Codul electoral. 

Membrii Comisiei au fost informaţi sistematic asupra executării hotărîrilor.

 Preşedintele Comisiei a emis 80 de dispoziţii, printre care privind aprobarea 

Nomenclatorului dosarelor Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2007, precum 

şi pentru anii 2008-2009, atragerea la muncă în zilele de repaus, acordarea 

concediilor de odihnă, delegarea în deplasări de serviciu. 
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 În perioada raportată, au parvenit 1231 de documente, dintre care 495 de la 

consiliile municipale, raionale, orăşeneşti, săteşti (comunale) privind ridicarea 

înainte de termen a mandatelor de consilier şi declararea vacanţei acestora. 736 de 

documente au constituit demersurile, solicitările, informaţiile, răspunsurile de la 

Parlament, Guvern, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale, Ministerul Administraţiei Publice Locale, Ministerul Justiţiei. 628 

de documente au fost luate la control şi rezolvate în termenele stabilite. 480 de 

documente au fost expediate organelor administraţiei publice centrale şi locale, 

partidelor politice, persoanelor fizice, 34 de documente s-au expediat în adresa 

Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului, 82 de documente au fost adresate 

consiliilor municipale, raionale, săteşti (comunale) privind abrogarea deciziilor 

adoptate nelegitim. 

În ceea ce priveşte expertiza valorii documentelor, menţionăm că pentru anii 

2006-2007 s-au întocmit inventarele nr.1 şi nr.3 (inventarul nr.1 cu documentele 

emise de Comisie, inventarul nr.3 cu documentele acumulate de la alegerile locale 

generale din 2007). De asemenea, s-a întocmit inventarul nr.1-p care include 

documentele personalului scriptic al aparatului Comisiei Electorale Centrale. 

Pentru documentele (291 de dosare) al căror termen de păstrate a expirat, a fost 

întocmit un proces-verbal de nimicire a acestora. S-a efectuat modificarea 

inventarelor pentru anii 1997-2005, după cum urmează:  

- inventarul nr.1 pentru anii 1997-2005, care include documentele Comisiei 

Electorale Centrale;  

- inventarul nr.2 pentru anii 1998-2005 (documentele de la alegerile 

parlamentare din 22 martie 1998, 25 februarie 2001 şi 6 martie 2005); 

       - inventarul nr.3 pentru anii 1997-2005 (documentele de la alegerile locale 

generale din 23 mai 1999 şi 25 mai 2003);  

       - inventarul nr.4 pentru anii 1998-2005 (documentele privind 

referendumurile republicane şi locale); 

       - inventarul nr.1-p pentru anii 1998-2005 (documentele personalului scriptic 

al aparatului Comisiei Electorale Centrale). 

 Începînd cu luna martie 2008 se implementează sistemul de înregistrare a 

documentelor conform programului „EVIDOCS CEC”. 

 

II. Atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, 

orăşeneşti (municipale), săteşti (comunale) 

Reieşind din responsabilităţile de completare a mandatelor vacante de 

consilier în consiliile locale, în perioada raportată s-au adoptat 410 hotărîri, sau 

88,7 la sută din numărul total de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale. 

Conform prevederilor art. 133 alin. (12) din Codul electoral au fost atribuite 505 

mandate de consilier în consiliile: 

- municipal Chişinău – 1; 

- raionale – 59; 

- orăşeneşti – 46; 
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- săteşti (comunale) – 399.   

În urma unui studiu s-a constatat că în perioada nominalizată au fost ridicate 

mandate în legătură cu: 

- incompatibilitatea funcţiei – 178, dintre care 74 de consilieri 

deţineau funcţia de primar; 

- intrarea în vigoare a sentinţei prin care se interzice de a ocupa 

funcţia de consilier – 3; 

- demisia (la cerere) – 280; 

- decesul deţinătorului de mandat – 44. 

55,44 la sută din numărul mandatelor se atribuie în legătură cu demisia 

consilierilor. Din partea formaţiunilor politice au demisionat consilieri aleşi la 3 

iunie 2007: 

- Partidul Democrat din Moldova – 35; 

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 81; 

- Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” – 61; 

- Partidul Legii şi Dreptăţii – 3; 

- Partidul Popular Creştin Democrat – 29; 

- Partidul Liberal – 4; 

- Partidul Social-Liberal – 11; 

- Partidul Social-Democrat din Moldova – 13; 

- Partidul Popular Republican – 10; 

- Uniunea Centristă din Moldova – 5; 

- Partidul Umanist din Moldova – 2; 

- Partidul Democraţiei Sociale din Moldova – 8;  

- Partidul Naţional Liberal – 5; 

- Blocul electoral „Patria-Родина-Равноправие” – 11; 

- consilieri independenţi – 2.   

La atribuirea mandatului de consilier, conform legislaţiei în vigoare, 

Comisia ţine cont de: 

a) declaraţia de refuz a mandatului, depusă de candidatul supleant căruia i se 

cuvine atribuirea mandatului de consilier; 

b)  certificatul primăriei prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a 

candidatului supleant căruia i se cuvine atribuirea mandatului de consilier. 

La acest capitol putem menţiona că în cazul:  

- refuzării de către candidatul supleant a mandatului de consilier 

au fost depuse – 88 de declaraţii;  

- eliberării certificatului primăriei privind aflarea candidatului 

supleant peste hotarele ţării – 15. 

După încheierea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, la  Comisia 

Electorală Centrală au parvenit decizii ale consiliilor locale împreună cu 

materialele însoţitoare privind încetarea înainte de termen a mandatelor de 

consilier. Fiind studiate detaliat sub aspectul corespunderii acestora prevederilor 

legale, Secţia alegeri şi referendumuri a depistat un şir de încălcări ale Legilor 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi nr.768-

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.  
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Astfel, se încalcă prevederile privind: 

1) procedura stabilită de atribuire a mandatului de consilier – în urma 

validării de către instanţele de judecată a mandatului de primar, unele consilii au 

atribuit mandate de consilier candidaţilor supleanţi fără a respecta prevederile 

legislaţiei în vigoare; pînă în prezent, 11 primari continuă să deţină şi mandatul de 

consilier, ceea ce contravine prevederilor legale;  

2) termenele privind ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier – 

în urma analizei efectuate, s-a constatat că unele consilii locale ridică mandatul de 

consilier cu o întîrziere de la 2 pînă la 5 luni de la validarea mandatului de consilier 

de către instanţele de judecată (spre exemplu: com. Şumna, r-nul Rîşcani; or. 

Otaci, r-nul Ocniţa; com. Căinarii Vechi, r-nul Soroca; or. Teleneşti; sat. 

Horodişte, r-nul Călăraşi); 

3) temeiul de ridicare a mandatului de consilier – continuă să fie ridicat 

mandatul de consilier invocîndu-se absenţa fără motive întemeiate a consilierului 

de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, ceea ce contravine art.24 din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (în acest 

context, au fost date răspunsuri cu explicaţiile de rigoare şi remise materialele spre 

reexaminare consiliilor locale cu propunerea de a abroga deciziile, întrucît acestea 

contravin legislaţiei în vigoare. Rezultatele analizei în cauză au fost expuse într-o 

notă informativă, care a fost remisă  Ministerului Administraţiei Publice Locale, 

organelor raionale şi municipale ale administraţiei publice locale pentru informare 

şi conlucrare în vederea asigurării respectării prevederilor legale privind încetarea 

înainte de termen a mandatelor de consilier); 

4) completarea vacanţelor mandatelor – unele consilii săteşti (comunale) 

completează în mod de sine stătător vacanţa mandatelor, în caz de 

incompatibilitate a funcţiei, din rîndul candidaţilor supleanţi, fără a transmite 

documentele spre examinare Comisiei Electorale Centrale. Drept rezultat, 

consiliile locale emit decizii nelegitime, întrucît la adoptarea lor votează candidaţii 

supleanţi, care au fost incluşi în componenţa consiliilor contrar legislaţiei în 

vigoare.  

Un caz ieşit din comun au comis funcţionarii aparatului preşedintelui 

raionului Leova. În temeiul documentelor prezentate de aceştia Comisia Electorală 

Centrală a adoptat hotărîrea nr. 1830 din 5 august 2008 de atribuire a mandatului 

de consilier. 

 Fostul secretar-interimar al consiliului, dna Stoiu Tatiana, la data de 13 

august 2008 a înaintat un demers, prin care a solicitat abrogarea hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale din motiv că la şedinţa ordinară a Consiliului raional Leova din 

19 iunie 2008, decizia nr. 9.17 „Cu privire la declararea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Leova vacant” nu a fost adoptată, deoarece nu a întrunit 

majoritatea de voturi necesare pentru a fi adoptată, fapt consemnat şi în procesul-

verbal nr. 9 din 19 iunie 2008, dar care din neglijenţă a fost inclusă în lista 

deciziilor adoptate, fiind semnată şi expediată Comisiei Electorale Centrale. 

 Faptele expuse în demersul dnei Stoiu Tatiana au fost examinate şi s-a 

constatat că decizia Consiliului raional Leova nr. 9.17 din 19 iunie 2008 prezentată 

Comisiei Electorale Centrale este neveridică, întrucît din 31 de consilieri prezenţi 
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în şedinţă, numai 13 au votat pentru ca mandatul de consilier să fie declarat vacant 

în legătură cu decesul consilierului Dănălache Eugeniu, 18 consilieri s-au abţinut, 

fapt confirmat prin extrasele din procesele-verbale nr. 9 şi nr. 10 ale şedinţelor 

Consiliului raional Leova prezentate la Comisie.  Astfel,  consilierul dna Munteanu 

Nina, care era preşedintele şedinţei respective, semnînd decizia sus-menţionată, şi 

secretarul-interimar dna Stoiu Tatiana, contrasemnînd-o, au indus în eroare 

Comisia Electorală Centrală. 

În temeiul art. 61 şi 63 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi art.18 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1882 din 9 

septembrie 2008 a abrogat hotărîrea nr. 1830 din 5 august 2008 „Cu privire la 

atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Leova” şi a declarat nul 

mandatul de consilier al dnei Topală Larisa din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”; a atenţionat aparatul preşedintelui raionului Leova asupra 

inadmisibilităţii întocmirii incorecte a documentelor care se prezintă Comisiei 

Electorale Centrale şi a informat Direcţia teritorială control administrativ a 

Ministerului Administraţiei Publice Locale privind aceste fapte. 

 La data de 12 septembrie 2008 Partidul politic “Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” a contestat la Curtea de Apel Chişinău hotărîrea  Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1882 din 09.09.2008 “Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1830 din 5 august 2008”. Prin hotărîrea Curţii de Apel 

Chişinău din 5 noiembrie 2008 contestaţia privind abrogarea hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1882 din 09.09.2008 a fost respinsă, aceasta fiind menţinută 

de Curtea Supremă de Justiţie. 

  
III. Activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi, 

iniţiere a referendumurilor 

a. Alegerile locale noi 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor implică un ansamblu de operaţiuni 

electorale, cum ar fi planificarea, coordonarea, supravegherea, examinarea, 

asigurarea suportului material şi funcţional, alocarea mijloacelor financiare etc. 

Toate acestea sînt acţiuni menite să creeze condiţii pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor.  

În anul 2008, s-au efectuat alegeri locale noi în 9 localităţi, conform 

Programelor calendaristice pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul 

electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. S-au constituit 9 

circumscripţii electorale şi 9 consilii electorale de circumscripţie, dintre care 7 au 

îndeplinit şi atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

Conform prevederilor legale, a fost stabilită data alegerilor locale noi în 

următoarele localităţi: 

- 2 martie în satul Buţeni, raionul Hînceşti şi în comuna Ţareuca, raionul 

Rezina pentru funcţia de consilier (în Consiliul sătesc Buţeni) şi primar; 

- 11 mai în comuna Chirca, raionul Anenii Noi, pentru funcţia de primar; 

- 25 mai în comuna Cioropcani, raionul Ungheni, pentru funcţia de primar; 
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- 20 iulie în comuna Hincăuţi, raionul Edineţ, pentru funcţia de primar; 

- 3 august în satul Tătăreşti, raionul Cahul şi comuna Iezărenii Vechi, raionul 

Sîngerei, pentru funcţia de primar; 

- 16 noiembrie în satele Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul 

Făleşti, pentru funcţia de primar. 

În legătură cu faptul că în unele localităţi nici un candidat pentru funcţia de 

primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate 

ale alegătorilor care au participat la votare şi în conformitate cu prevederile 

Codului electoral a fost fixată data desfăşurării turului doi de scrutin în 4 

circumscripţii: 

- comunală Ţareuca, raionul Rezina, pentru data de 16 martie; 

- comunală Cioropcani, raionul Ungheni – 8 iunie; 

- comunală Hincăuţi, raionul Edineţ – 3 august; 

- sătească Răuţel, raionul Făleşti – 30 noiembrie. 

În cursa electorală s-au înregistrat 40 de candidaţi din partea a 7 formaţiuni 

politice. În buletinele de vot au fost înscrişi 8 candidaţi independenţi şi 32 de 

candidaţi din partea formaţiunilor politice, dintre care 8 din partea PCRM; 6 – 

AMN; 4 – PPCD; 8 – PDM; 2 – PL; 1 – PLDM; 3 – PSD.  

Conform proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării la 

alegerea primarilor întocmite de consiliile electorale de circumscripţie, în listele 

electorale au fost incluşi 15201 de alegători, iar la votare au participat 9664 de 

alegători. Rata de participare a alegătorilor la alegerile locale noi, desfăşurate în 

anul 2008, a constituit 63,75 la sută. Cea mai înaltă rată de participare a fost 

înregistrată în comuna Cioropcani – 79,4%, satul Buţeni – 76,3%, comuna 

Hincăuţi – 72,4%. De menţionat că în comuna Chirca prezenţa la urne a fost cea 

mai redusă şi a constituit 44,7%. În celelalte circumscripţii procentul de participare 

a alegătorilor a alcătuit de la 56 pînă la 59,1 la sută.       

Alegătorii au încredinţat mandatele de primar următorilor concurenţi 

electorali: 

- 3 din partea PDM; 

- 2 din partea PCRM; 

- 2 din partea AMN; 

- 1 din partea PPCD;  

- 1 candidat independent. 

La alegerile din 2 martie 2008 ale Consiliului sătesc Buţeni, raionul 

Hînceşti, AMN a obţinut 7 mandate de consilier, iar PCRM – 6 mandate. 

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi, începînd cu 25 mai curent,  

se efectuează în condiţiile Codului electoral, modificat şi completat conform Legii 

nr. 76-XVI din 10 aprilie 2008: 

- consiliile electorale de circumscripţie organizează efectuarea tragerii la 

sorţi de către reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi candidaţii 

independenţi, care au depus documentele pentru înregistrare în calitate de 

concurenţi electorali, în vederea determinării ordinii de înscriere a lor în buletinul 

de vot; 
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-  înscrierea în buletinul de vot a concurenţilor electorali se face în ordinea 

rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către consiliul electoral de 

circumscripţie;  

-  pe fiecare buletin de vot se aplică 2 numere, care corespund numărului de 

ordine al circumscripţiei şi numărului de ordine al secţiei de votare; 

-  la al doilea tur de scrutin 2 candidaţi, care au întrunit cel mai mare număr 

de voturi, se înscriu în buletinul de vot în ordinea descrescătoare a numărului de 

voturi acumulate în primul tur de scrutin; 

-  primirea cererilor şi întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul 

aflării începe cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi se termină la ora 15.00 în 

ziua votării. 

 

b. Alegerile în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia 

 

 Comisia Electorală Centrală a colaborat cu Comisia Electorală a UTA 

Găgăuzia în vederea organizării şi efectuării alegerilor în Adunarea Populară 

preconizate pentru 16 martie 2008 şi a turului doi de scrutin din 30 martie 2008. 

Comisia s-a implicat în soluţionarea problemei privind finanţarea alegerilor, 

pregătirea şi tipărirea buletinelor de vot, a altor documente electorale ce ţin de 

totalizarea rezultatelor alegerilor.  

 În temeiul art.63 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a acreditat 

şi a eliberat legitimaţii observatorilor internaţionali pentru monitorizarea alegerilor 

în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia ce au reprezentat următoarele instituţii şi 

organizaţii: Institutul Naţional Democratic – 5 persoane, OSCE – 21 persoane, 

Ambasada Republicii Cehe – 1 persoană, Ambasada Republicii Turcia – 7 

persoane, Ambasada SUA – 20 persoane, Fundaţia Eurasia – 6 persoane, Oficiul 

Reprezentantului Oficial al UE pentru Republica Moldova – 1 persoană, Ambasada 

Republicii Polone – 2 persoane, Ambasada Republicii Franceze – 1 persoană, 

Senatul României – 2 persoane, Institutul Republican Internaţional – 4 persoane şi 

Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) – 14 

persoane. În total, s-au acreditat 84 persoane. 

 

c. Iniţierea referendumului republican constituţional şi a 

referendumurilor locale 

 

 În luna februarie a anului 2008 a fost constituit un grup de iniţiativă pentru 

desfăşurarea unui referendum republican constituţional. La 5 martie 2008, 

preşedintele Biroului executiv al grupului de iniţiativă, Vladimir Filat,  a depus la 

Comisia Electorală Centrală documentele pentru înregistrarea acestui grup, 

prevăzute la art. 153 din Codul electoral. 

 Examinînd documentele prezentate, Comisia a reţinut că la data de 23 

februarie 2008 în scuarul Teatrului de Operă şi Balet a avut loc adunarea 

cetăţenilor pentru iniţierea referendumului republican, la care s-au înregistrat 3890 

de participanţi din toate raioanele ţării, din municipiile Chişinău şi Bălţi, UTA 

Găgăuzia. În cadrul adunării a fost aprobată în unanimitate chestiunea privind 



 8 

oportunitatea iniţierii şi desfăşurării referendumului republican pentru revizuirea 

Constituţiei, cu propunerea ca acesta să se desfăşoare la 5 octombrie 2008. 

Participanţii au aprobat proiectul de modificare a Constituţiei preconizat a fi 

supus referendumului, care presupunea: efectuarea alegerilor Parlamentului în baza 

sistemului electoral mixt: 51 de deputaţi să fie aleşi într-o singură circumscripţie 

electorală naţională, iar 50 de deputaţi în circumscripţii uninominale; şi alegerea 

Preşedintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat, aplicîndu-se sistemul uninominal majoritar. 

Prin hotărîrea nr. 1590 din 18 martie 2008, Comisia Electorală Centrală a 
înregistrat grupul de iniţiativă în număr de 1146 de persoane cu drept de vot pentru 
desfăşurarea referendumului republican constituţional.  

În scopul asigurării unei activităţi eficiente şi al realizării principiului 
transparenţei în procesul de verificare a listelor de subscripţie şi a autenticităţii 
semnăturilor din listele de subscripţie colectate de către membrii grupului de 
iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional, conform 
hotărîrii nr. 1715 din 10 iunie 2008, Comisia Electorală Centrală a aprobat 
Regulamentul cu privire la verificarea listelor de subscripţie şi a autenticităţii 
semnăturilor colectate de către membrii grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican constituţional şi a constituit o comisie de recepţionare a 
listelor de subscripţie, depuse de biroul executiv al grupului de iniţiativă, în 
componenţă a 5 membri. A creat opt grupuri de lucru pentru efectuarea verificării 
listelor de subscripţie şi a autenticităţii semnăturilor colectate de către grupul de 
iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional.  

Secretarul Comisiei Electorale Centrale dl Iurie Ciocan a fost desemnat în 
calitate de persoană responsabilă de organizarea verificării listelor de subscripţie şi  a 
autenticităţii semnăturilor susţinătorilor referendumului şi de generalizare a 
rezultatelor prezentate de către grupurile de lucru.  
        Comisia Electorală Centrală în conformitate cu prevederile art.153 alin.(2) din 

Codul electoral a stabilit termenul pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor 

referendumului: începînd cu 24 martie şi pînă a 23 iunie 2008. Ziua de 23 iunie 

2008 a fost stabilită ca ultima zi de colectare a semnăturilor, grupul de iniţiativă 

urmînd să depună la Comisia Electorală Centrală documentele conform Codului 

electoral.   

La ora 24.00 a zilei de 23 iunie 2008 termenul de depunere a documentelor la 

Comisia Electorală Centrală, stabilit în conformitate cu art. 157 alin. (1) din Codul 

electoral, a expirat. Potrivit informaţiei comisiei de recepţionare a listelor de 

subscripţie, grupul de iniţiativă nu a prezentat în termenul indicat procesul-verbal 

semnat de membrii săi şi listele de subscripţie cu semnăturile colectate. Prin 

urmare, nu au fost întrunite condiţiile prevăzute la art. 157 alin. (1) din Codul 

electoral.  

În temeiul art.157 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărîrea nr.1734 din 24 iunie 2008,  a luat act de informaţia prezentată de comisia 

de recepţionare a listelor de subscripţie privind neprezentarea de către grupul de 

iniţiativă a  procesului-verbal semnat de membrii acestuia şi listele de subscripţie 

cu semnăturile colectate, a respins propunerea de a efectua referendumul 
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republican constituţional, a anulat înregistrarea grupului de iniţiativă şi a declarat 

nevalabile legitimaţiile membrilor grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican constituţional. 

În perioada raportată, au fost iniţiate şi referendumuri locale. Judecătoriile 

Ungheni şi Ştefan Vodă au înregistrat grupurile de iniţiativă pentru organizarea şi 

desfăşurarea referendumurilor locale privind revocarea  primarilor satului 

Costuleni, raionul Ungheni, şi a satului Slobozia, raionul Ştefan Vodă. Grupurile 

de iniţiativă au colectat numărul necesar de semnături ale susţinătorilor 

referendumurilor sus-menţionate. Pînă la moment Comisiei Electorale Centrale nu 

i s-au prezentat deciziile consiliilor locale privind desfăşurarea referendumurilor 

locale sau refuzul de a le efectua. 

La 15 octombrie 2008 Consiliul sătesc Hansca, raionul Ialoveni, a solicitat  

Comisiei stabilirea datei referendumului local pentru revocarea primarului, Vicol 

Mihail. În urma examinării materialelor prezentate, Comisia Electorală Centrală a 

elaborat proiectele de hotărîri cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

referendumului local în circumscripţia respectivă. Însă în urma cererii de demisie a 

dlui Mihail Vicol din funcţia de primar al satului Hansca şi în temeiul prevederilor 

Codului electoral, Comisia a abrogat hotărîrile privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului  în această localitate.  

 

IV. Activitatea privind elaborarea, modificarea şi completarea, 

implementarea actelor normative 

 

 Drept urmare a modificării Codului electoral prin Legile nr.273-XVI din 7 

decembrie 2007 şi nr.76-XVI din 10 aprilie 2008, au fost aduse în concordanţă 

actele normative ale Comisiei Electorale Centrale cu noile prevederi.. În acest 

context şi în vederea aplicării uniforme a normelor de drept, Comisia Electorală 

Centrală a modificat şi/sau completat următoarele acte: 

- Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale; 

- Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripţie; 

- Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor 

de votare;  

- Regulamentul cu privire la activitatea membrilor reprezentanţi ai 

concurenţilor electorali; 

- Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora; 

- Instrucţiunea privind modul de utilizare a ştampilelor electorale la 

alegeri şi referendumuri.   

 Au fost adoptate în redacţie nouă: 

- Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi;  

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei 

Electorale Centrale. 

 În activitatea sa de implementare a legislaţiei Comisia Electorală Centrală 

conlucrează cu Parlamentul, în special cu Comisia juridică, pentru numiri şi 
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imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, ecologie şi dezvoltare a 

teritoriului. Astfel, în vederea evitării situaţiilor confuze în aplicarea normelor 

legale prevăzute de diferite acte legislative, sau înlăturării conflictelor de norme 

care au apărut în procesul de aplicare a normelor cuprinse în Legile privind statutul 

alesului local şi Legea privind administraţia publică locală, a unor prevederi ale 

Codului electoral sau Constituţiei Republicii Moldova, Comisia Electorală 

Centrală a solicitat de fiecare dată opinia juridică a Parlamentului. 

În cadrul pregătirilor pentru alegerile în Adunarea Populară a UTA 

Găgăuzia, Direcţia juridică şi relaţii cu publicul a conlucrat cu organizaţia 

obştească „Piligrim” privind aducerea în conformitate cu legislaţia electorală a 

Republicii Moldova a prevederilor cuprinse în Ghidul pentru alegerile în Adunarea 

Populară a Găgăuziei elaborat de această organizaţie. 

În ceea ce priveşte activitatea de avizare a proiectelor de acte legislative, 

menţionăm că la solicitarea organelor administraţiei publice centrale şi a 

Parlamentului, Comisia Electorală Centrală a dat avize asupra următoarelor 

proiecte de acte legislative şi normative: 

- proiectul Legii cu privire la parteneriatul public-privat, remis de Ministerul 

Economiei şi Comerţului ; 

- proiectul Legii cu privire la modificarea art.199 din Codul electoral, remis 

de Parlament; 

- proiectul Regulamentului Ministerului Justiţiei cu privire la raportul 

financiar al partidului politic, remis de Ministerul Justiţiei; 

- proiectul matricei indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen privind 

participarea femeilor în viaţa publică şi politică, care vor constitui cadrul de 

monitorizare şi evaluare a Strategiei privind egalitatea de gen, remis de Biroul 

Naţional de Statistică; 

-  proiectul Legii cu privire la modificarea art.44 din Codul electoral, remis 

de Parlament; 

- proiectul Legii pentru modificarea şi completare unor acte legislative 

(art.24 din Legea privind administraţia publică locală, art.8 din Legea privind 

statutul alesului local). 

 În semestrul II al anului aparatul Comisiei Electorale Centrale a participat la 

elaborarea Fişelor de post conform noii Metodologii cu privire la elaborarea, 

coordonarea şi aprobarea fişei postului, prezentată în cadrul cursului de instruire 

„Elaborarea fişelor de post” desfăşurat de experţi internaţionali şi locali ai 

companiei Helm (Irlanda) asistaţi de personalul Direcţiei politica de cadre a 

Aparatului Guvernului. Este de menţionat că procesul de elaborare a noilor fişe de 

post a fost iniţiat în contextul elaborării sistemului de clasificare şi gradare a 

funcţiilor publice, conform Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de 

reformă a administraţiei publice centrale în anul 2008, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.59 din 25 ianuarie 2008. 

 Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat la Conferinţa 

„Participarea femeilor la actul politic şi decizional la nivel naţional şi local” 

organizată de  Programul Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei 

(UNIFEM) pe data de 4 iulie 2008. În cadrul acestei Conferinţe dna Renata Lapti 
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s-a expus asupra subiectului: „Codul electoral: reglementări privind dimensiunea 

de gen”. Este de menţionat că Conferinţa a fost desfăşurată în cadrul procesului de 

elaborare a Strategiei naţionale privind egalitatea de gen. 

La 29 mai 2008 vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat în 

cadrul Reuniunii a II-a la nivel de experţi în domeniul drepturilor omului şi 

democraţiei, organizată de Comisia Europeană, cu participarea reprezentanţilor 

Republicii Moldova, reprezentanţilor Preşedinţiei Uniunii Europene şi oficiului 

reprezentantului special al UE pentru Moldova, Consiliului Europei şi oficialilor 

OSCE. În cadrul Reuniunii au fost relevate evoluţiile privind aspectele ce ţin de 

drepturile omului şi democraţie în Moldova, precum şi progresele în 

implementarea recomandărilor experţilor Consiliului Europei şi OSCE asupra 

legislaţiei electorale a Republicii Moldova. 

 

V. Instruirea funcţionarilor aparatului Comisiei Electorale Centrale şi 

ai aparatului preşedinţilor raioanelor, primăriei municipiilor Chişinău şi 

Bălţi, a potenţialilor funcţionari electorali 

 

Comisia Electorală Centrală a elaborat planul de instruire şi perfecţionare a 

funcţionarilor aparatului Comisiei. În conformitate cu acesta, au fost organizate 4  

seminare de instruire (15.02.2008, 24.04.2008, 18.06.2008, 09.10.2008), cu 

următoarele teme: 

„Modul de calculare a salariului, indemnizaţiilor şi reţinerilor din salariu 

conform legislaţiei în vigoare”; 

„Procedurile de achiziţii publice. Cerinţele principale faţă de procedura de 

achiziţie”; 

„Corespondenţa oficială a Comisiei Electorale Centrale”; 

„Analiza executării documentelor transmise spre examinare şi soluţionare 

în cadrul Comisiei Electorale Centrale”; 

„Sistemul electoral din Republica Moldova. Sisteme electorale europene”; 

„Sinteza asupra cazurilor de fraude electorale comise în campania 

electorală pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 în scopul luării 

măsurilor de prevenire a eventualelor fraude la alegerile parlamentare din 2009”; 

„Referendumul republican şi local. Tipurile referendumului republican. 

Problemele supuse referendumului, condiţiile iniţierii, desfăşurarea, totalizarea şi 

confirmarea rezultatelor referendumului”; 

„Sistemul informaţional automatizat de stat „Alegeri”. Implementarea 

Registrului de stat al alegătorilor”. 

 Comisia Electorală Centrală la 28 mai 2008 a desfăşurat un seminar 

republican cu participarea funcţionarilor aparatului Comisiei, secretarilor 

consiliilor raionale şi municipale, preturilor municipiului Chişinău, reprezentanţilor 

Serviciului Administrativ al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia. S-au luat în 

dezbatere următoarele chestiuni: 

          - rezultatele precizării listelor electorale ale alegătorilor, efectuată de 

autorităţile administraţiei publice locale pînă la 1 martie 2008; compararea 
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ulterioară ale acestora cu datele prezentate de Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale;  

          - activităţile de educaţie civică şi instruire preconizate de Comisia 

Electorală Centrală în vederea unei mai bune organizări şi desfăşurări a alegerilor 

parlamentare din 2009;  

             - ultimele modificări şi completări ale Codului electoral, adoptate prin 

Legea nr.76-XVI din 10 aprilie 2008.  

         Rapoartele au fost prezentate de dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

Electorale Centrale, dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale 

Centrale şi de dl Iurie Ciocan,  secretarul Comisiei Electorale Centrale.         

Angela Caraman, secretarul preturii Centru, Adrian Talmaci, secretarul 

preturii Rîşcani, Ion Samson, secretarul Consiliului raional Edineţ, Ion Ţugulea, 

secretarul Consiliului raional Nisporeni, Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului 

raional Ialoveni, Ion Turcan, secretarul Consiliului raional Ştefan Vodă, Vasile 

Pelin, secretarul Consiliului raional Glodeni, Grigore Savin, secretarul Consiliului 

raional Criuleni, Ion Achiruş, secretarul Consiliului raional Basarabeasca, Leonid 

Goiman, secretarul preturii Ciocana au înaintat obiecţii şi propuneri asupra 

problemelor ce ţin de accesarea bazei de date a Ministerului Dezvoltării 

Informaţionale la întocmirea listelor electorale; dotării secţiilor de votare cu 

computere şi instruirii cadrelor (operatorilor) ce vor fi angajate în perioada 

electorală şi vor participa la implementarea Registrului de stat al alegătorilor; a 

salarizării funcţionarilor electorali. S-au expus şi propuneri de modificare a unor 

norme ale Codului electoral şi ale Legii privind administraţia publică locală. 

Comisia Electorală Centrală a luat la evidenţă propunerile şi obiecţiile expuse de 

participanţii la seminar şi contribuie la rezolvarea acestora.  

 În perioada 14-18 iulie 2008 s-a desfăşurat seminarul „Consolidarea 

capacităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale”. La instruire au participat 56 

de persoane: funcţionarii aparatului Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţii 

consiliilor raionale şi municipale, preturilor din municipiul Chişinău şi 

reprezentanţii partidelor reprezentate în Parlament. Activitatea a fost organizată de 

către Comisia Electorală Centrală, Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa şi 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”. Participanţii au obţinut 

diplome de participare, precum şi diplome care atestă calitatea de formatori.  

Cu suportul financiar al Comisiei Europene pentru Democraţie prin Lege 

(Comisia de la Veneţia) în cadrul Programului Comun al Comisiei Europene şi 

Consiliul Europei „Suport pentru alegeri libere şi corecte” a fost organizat la 30 

octombrie 2008 un seminar adresat Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţilor 

administraţiei publice locale şi partidelor înregistrate în Republica Moldova.  

La 20 noiembrie 2008 s-a organizat un seminar de instruire pentru 

reprezentanţii autorităţilor de audit, control, investigare şi procuratură cu privire la 

implementarea noilor prevederi legale privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. Aceasta activitate se încadrează în Planul de acţiuni pentru 

anul 2008 al Proiectului comun al Consiliului Europei şi al Comisiei Europene, 

împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica 

Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru 
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Dezvoltare şi Cooperare şi Consiliului Europei. Principalele teme abordate s-au 

referit la controlul surselor de venit ale concurenţilor electorali; controlul 

modalităţii de gestionare a fondurilor dedicate organizării şi desfăşurării campaniei 

electorale; colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu organele de control în 

perioada campaniei electorale; răspunderea şi sancţiunea juridică aplicată în cazul 

nerespectării prevederilor legale privind finanţarea concurenţilor electorali; 

mecanismele existente pentru prevenirea şi combaterea fraudelor electorale şi 

corupţiei electoratului. În calitate de participanţi au fost invitaţi cîte 5 reprezentanţi 

ai Procuraturii Generale, Curţii de Conturi, Centrului pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Ministerului 

Finanţelor.   
         La 21 noiembrie 2008 a avut loc un seminar de instruire pentru secretarii 

generali şi trezorierii partidelor politice cu privire la implementarea noilor 

prevederi legislative privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale. Această activitate s-a desfăşurat, de asemenea, în cadrul Planului de 

acţiuni pentru anul 2008 al Proiectului comun al Consiliului Europei şi al 

Comisiei Europene, împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului 

în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Consiliului Europei. La seminar au fost 

invitate şi cîte o persoană din cadrul Direcţiei Finanţe, al Aparatului preşedintelui 

raionului/consiliului municipal Chişinău/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 

activităţii concurenţilor electorali în perioada campaniei electorale, precum şi 

diverse aspecte ale finanţării partidelor din bugetul de stat.   

  Expoziţia Partide.MD şi conferinţa cu tema „Alegerile 2009 – un test 

democratic”, evenimente  desfăşurate în perioada 3-4 decembrie 2008, au fost 

organizate de Comisia Electorală Centrală şi Asociaţia pentru Democraţie 

Participativă „ADEPT”, cu suportul financiar al Fondului Naţiunilor Unite pentru 

Democraţie (UNDEF). În cadrul acestui iarmaroc, partidele politice au avut 

posibilitatea de a se prezenta alegătorilor şi mass-mediei prin prezentările făcute de 

reprezentanţii aripilor de tineret ale partidelor politice, organizaţiilor de femei ale 

partidelor, „Coaliţiei 2009”, minorităţilor etnice. 

În cadrul conferinţei s-au pus în discuţie următoarele chestiuni: 

„Activitatea Comisiei Electorale Centrale în prag de alegeri parlamentare 

2009” – raportor Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale; 

„Principii generale de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova” – raportor Gheorghe Gorincioi, preşedinte al 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 

„Procesul electoral din Republica Moldova în viziunea instituţiilor 

internaţionale” – raportor Jean-Pierre Golubic, Misiunea OSCE în Moldova; 

„Reflectarea campaniilor electorale şi a procesului de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor parlamentare 2009 de către instituţiile audiovizuale 

private” – raportor Anatol Golea, director al postului de televiziune TV 7; 



 14 

„Proiectul Codului de conduită – convenţie încheiată între concurenţii 

electoral şi reprezentanţii mass- media privind modul de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor parlamentare 2009” – raportor Iurie Ciocan, secretar al Comisiei 

Electorale Centrale; 

„Proiectele Comisiei Electorale Centrale de educaţie civică/electorală a 

tinerilor alegători” – raportor Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei Electorale 

Centrale. 

    În perioada 24 noiembrie - 5 decembrie 2008, Comisia Electorală Centrală 

a organizat şi a implementat Programul de instruire a potenţialilor membri ai 

consiliilor electorale de circumscripţie la alegerile parlamentare 2009. De instruire 

au beneficiat 276 de persoane. Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale 

(IFES) şi Comisia Electorală Centrală au colaborat asupra conceptului şi planului 

instruirii. Ideea a fost de a antrena potenţialii membri ai consiliilor electorale de 

circumscripţie într-un program de instruire interactiv, folosind tehnicile de predare 

pentru adulţi care pun accentul pe „învăţare prin practicare” şi oferă participanţilor 

oportunităţi mai mari de dezbatere a chestiunilor care ar putea fi neclare sau 

confuze. 

Şase funcţionari ai Comisiei Electorale Centrale – Doina Bordeianu, şefa 

Secţiei educaţie civică, training-uri şi secretariat, Corneliu Pasat, consultant în 

aceeaşi secţie, Corina Borzin, şef-interimar al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu 

Publicul, Ruslan Nastas, consultant în aceeaşi Direcţie, Mariana Musteaţă, 

consultant principal în Secţia alegeri şi referendumuri şi Nadejda Mazur, 

consultant superior în aceeaşi secţie – au fost instruiţi împreună cu alţi trei lectori 

de la universităţile din Chişinău – Ion Creangă, Sergiu Tatarov, Ruslan Tănase – 

drept formatori în cadrul programului de instruire de trei zile pentru formatori, care 

s-a desfăşurat între 11-13 noiembrie la Chişinău. Aceste 9 persoane au fost 

antrenate să conducă 11 ateliere de instruire de 2 zile în patru locaţii din republică 

– Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat.   

Programul de instruire a abordat următoarele subiecte: 

1. Privire generală asupra responsabilităţilor consiliului electoral de 

circumscripţie – introducere la Articolul 28 al Codului electoral şi modul în 

care atribuţiile consiliului se intersectează cu alte articole-cheie ale Codului 

electoral. 

2. Atribuţiile consiliilor din perioada premergătoare zilei alegerilor. În această 

sesiune au fost analizate atribuţiile consiliilor incluse în programul 

calendaristic.  

3. Analiza procesului-verbal al biroului electoral al secţiei de votare  – 

simulare practică a totalizării voturilor în noaptea alegerilor de către 

birourile electorale ale secţiilor de votare şi a totalizării alegerilor pe 

circumscripţie.  

4. Soluţionarea contestaţiilor  – analiza tipurilor de contestaţii care ar putea 

parveni şi etapele pe care consiliile electorale de circumscripţie trebuie să le 

întreprindă pentru a asigura soluţionarea lor adecvată. 

5. Desfăşurarea zilei alegerilor. Elaborarea unor strategii de abordare a 

eventualelor situaţii neprevăzute, dar care pot apărea în ziua alegerilor. 
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6. Relaţia Consiliului electoral de circumscripţie cu Comisia Electorală 

Centrală. Ordinea de pregătire şi predare a documentaţiei electorale către 

CEC  şi în instanţa de judecată după închiderea secţiilor de votare. 

7. Test-concurs privind Codul electoral – concurs amical între consiliile 

electorale de circumscripţie cu privire la principalele prevederi ale Codului 

electoral pe care trebuie să le cunoască toţi membrii consiliilor. 

8. Întrebări pentru CEC – oportunitatea de a adresa membrului CEC orice 

întrebări care nu au găsit răspuns pe parcursul atelierului de lucru. 

9. Sesiune de evaluare. Participanţii la instruire au oferit feedback cu privire la 

instruirea de care au beneficiat, au efectuat testul final şi vor fi antrenaţi în 

instruirea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

     

VI. Educaţia civică 

 

La 7 februarie 2008, Comisia Electorală Centrală a organizat un şir de 

măsuri pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Alegerilor. Manifestări prilejuite 

de această ocazie au avut loc pentru prima dată în Republica Moldova. Acestea 

sînt:   

1. Conferinţa de presă din 7 februarie 2008. La eveniment au participat 

reprezentanţi ai 11 mijloace de informare în masă şi 1 reprezentant al Asociaţiei 

pentru Democraţie Participativă „ADEPT”.  

2. Seminarul „Importanţa alegerilor într-o societate democratică” cu 

participarea elevilor claselor a XII-a din cadrul Liceului Teoretic „Alexei 

Mateevici” din or. Donduşeni din 7 februarie 2008. La eveniment au participat 69 

persoane şi a fost mediatizat în presă (televiziunea locală din Edineţ, Radio 

Moldova).  

Concomitent, în cadrul organizării „Zilei Internaţionale a Alegerilor”, a fost 

elaborat şi difuzat (la televiziunea naţională, în data de 6 şi 7 februarie, cu o 

periodicitate de 4 ori pe zi) un  spot publicitar tematic cu o durată de 7 secunde. Pe 

pagina web a Comisiei s-a plasat un  material informativ „Prima zi de joi din luna 

februarie – Ziua Internaţională a Alegerilor”; discursul doamnei Renata Lapti la 

conferinţa de presă dedicată Zilei Internaţionale a Alegerilor.  Cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Alegerilor au fost lansate concursurile de desene cu tema „Şi tu ai 

dreptul la vot” şi de eseuri cu tema „Votul tău contează, decide-ţi singur destinul”. 

Data limită de depunere a lucrărilor a fost 15 iunie curent. În luna septembrie 2008 

acestea au fost totalizate. Pe  adresa Comisiei Electorale Centrale au parvenit 56 de 

desene şi 14 eseuri. La 1 septembrie 2008 s-a constituit, conform Regulamentului 

pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de desene şi Regulamentului pentru 

organizarea şi desfăşurarea concursului de eseuri, o comisie de evaluare. Comisia a 

evaluat şi a totalizat rezultatele concursurilor. 

În urma verificării lucrărilor s-a constatat că 16 desene nu corespund 

criteriilor stabilite în Regulamente, în special tematicii propuse şi au fost excluse. 

Restul lucrărilor au fost studiate şi apreciate de către membrii comisiei de evaluare 

cu o notă de la 1 la 5. Ulterior, s-a calculat punctajul fiecărei lucrări şi s-au stabilit 

cîştigătorii. Au fost desemnate, în ordine descrescătoare, de la fiecare categorie de 
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participanţi, persoanele care au obţinut  locurile I; II; III; precum persona căreia îi 

va fi acordată diplomă de menţiune. 

Drept învingători ai concursului de desene cu tema „ Şi tu ai dreptul la vot” 

au fost desemnaţi:  

în prima categorie (clasele VII-VIII): 

diplomă de gradul I  a obţinut Doina Maxim, cl. a VIII-a, Drochia;  

diplomă de gradul II – Iana Andronic, cl. a VII-a „B”, gimnaziul „Miciurin”, r-nul 

Drochia; 

diplomă de gradul III – Alina Cataraga, cl. a VII-a „A”, gimnaziul „Miciurin”, r-

nul Drochia şi Doina Furtună, cl. a VII-a „B”, r-nul Drochia; 

menţiune – Cătălina Gontea, cl. a VII-a „A”, s. Ţarigrad, r-nul Drochia; 

în categoria a doua (clasele IX-X):  

diplomă de gradul I a obţinut Cristina Mutruc, cl. a IX-a, liceul „Ştefan cel Mare”, 

or. Drochia; 

diplomă de gradul II – Veronica Balica, cl. a IX-a, liceul „Ştefan cel Mare”, or. 

Drochia; 

diplomă de gradul III – Radu Negru, cl. a X-a, liceul „Ştefan cel Mare”, or. 

Drochia; 

menţiune – Doina Şevciuc, cl. a IX-a „B”, s. Chetrosu, r-nul Drochia; 

în a treia categorie (clasele XI-XII): 

diplomă de gradul I a obţinut Cristina Stavilă, Colegiul de arte, or. Soroca; 

diplomă de gradul II – Serghei Serenitca, cl. a XII-a „B”, liceul „Ştefan cel Mare”, 

Drochia şi Olesea Savciuc, Colegiul de arte, or. Soroca; 

diplomă de gradul III – Nicolai Cebotari, Colegiul de arte, or. Soroca; 

menţiune – Daniela Todiraş, Colegiul de arte, or. Soroca. 

La concursul de eseuri, cîştigătorii au fost apreciaţi după cum urmează: 

diplomă de gradul I a obţinut Olesea Stoicovici, cl. a XII-a, liceul „B.P.Hasdeu”, 

or. Drochia, şi Nadejda Ojovan, cl. a XII-a „A”, liceul nr.3 „V. Boiarniţchi”, or. 

Drochia;     

diplomă de gradul II – Ecaterina Gavaziuc, cl. a XII-a „B”, liceul nr.3 „V. 

Boiarniţchi”, or. Drochia;     

diplomă de gradul III – Dana Flocosu, cl. a XII-a „B”, liceul „B.P.Hasdeu”, or. 

Drochia; 

menţiune – Alina Postovan, cl. a XII-a, liceul „M.Eminescu”, or. Drochia şi 

Varvara Chistol, cl. a XII-a „B”, liceul „Ştefan cel Mare”, or. Drochia. 

 Cîştigătorii au primit diplome de gradul I, II, III şi menţiuni. Totodată, 

acestora li s-au înmînat premii sub formă de suveniruri şi materiale informative.   

 S-au organizat şi desfăşurat conferinţe raionale sub genericul „Cunoaşteţi şi 

respectaţi legislaţia electorală” desfăşurate la 6 februarie 2008 în oraşul Străşeni, la 

29 mai 2008 în oraşul Floreşti şi la 8 octombrie 2008 în oraşul Taraclia. Drept 

obiectiv al evenimentelor – familiarizarea tinerei generaţii cu noţiuni elementare de 

drept electoral şi procedură electorală în vederea creşterii interesului lor pentru 

alegeri, educării unui cetăţean activ şi responsabil, implicit ridicării ratei de 

participare a tinerilor în alegeri. Temele propuse spre discuţie au fost: Sisteme 

electorale. Particularităţile sistemului electoral moldovenesc; Unele aspecte 
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privind cadrul juridic electoral; Etapele procesului electoral şi caracteristicile lor.  

Conferinţa din Străşeni s-a realizat împreună cu Asociaţia Femeilor „Iniţiativa” din 

Străşeni şi a reunit 20 persoane: elevi de clasele IX-XII din localităţile raionului 

Străşeni, precum şi cei mai tineri aleşi locali din raion. Evenimentul a fost 

mediatizat în presă (Televiziunea locală din Străşeni ART TV, ziarul local „Cod 

237”). La conferinţa din Floreşti, realizat în colaborare cu Consiliul raional 

Floreşti, au participat circa 140 de tineri cu vîrste cuprinse între 17-23 de ani. În 

Taraclia la activitatea realizată cu suportul Consiliului raional Taraclia au 

participat circa 120 de tineri. 

 La Universitatea de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale s-a organizat şi 

ţinut o prelegere în ziua de 15 mai 2008. Au participat 29 studenţi de anul IV.  

 În perioada 20-27 octombrie 2008, CEC a organizat acţiunea anuală Ziua 

Tînărului Alegător.  Activitatea a fost lansată în anul 2006 şi a ajuns la cea de-a 

treia ediţie a sa. Obiectivul principal al acesteia este formarea atitudinii civice la 

tînăra generaţie, sporirea gradului de participare a acesteia la alegeri, în special la 

cele parlamentare din 2009. Anul acesta, sub genericul „Votul tău contează” 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-administrative de nivelul doi 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 organizate cu sprijinul administraţiilor publice locale. 

Comisia Electorală Centrală a adoptat la data de 8 iulie 2008 Strategia de 

instruire a funcţionarilor electorali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 

2008-2013, proiectul căreia a fost elaborat de către Secţia educaţie civică, training-

uri şi secretariat. Scopul documentului este crearea unui cadru modern şi eficient 

pentru instruirea funcţionarilor electorali şi educaţia civică a alegătorilor. Strategia 

stabileşte priorităţi şi mecanisme care să asigure îmbunătăţirea continuă a 

cunoştinţelor şi abilităţilor funcţionarilor electorali. În context, anul 2008 s-a 

caracterizat prin desfăşurarea unui şir de seminare de instruire pentru potenţialii 

funcţionari electorali şi o gamă de activităţi de educaţie civică orientate, în special, 

spre tineri. 

 

VII. Colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu organele electorale din alte 

state şi reprezentanţii instituţiilor străine  

 

În perioada 11-12 februarie 2008 la Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă) s-a 

desfăşurat cel de-al treilea seminar organizat pentru observatorii internaţionali şi 

consultanţii din domeniul alegerilor în organele puterii de stat ale statelor-

membre ale CSI. La invitaţia Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor-

membre ale CSI şi a Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei Ruse, Comisia a 

delegat o persoană care a participat la acest eveniment. 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. 
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Seminarul a avut drept obiectiv schimbul de experienţă între reprezentanţii 

statelor participante 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 monitorizarea 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 alegerilor; practica de organizare şi realizare a 

monitorizării alegerilor de către observatorii statelor-membre ale CSI. Ca metode 

de studiu au fost aplicate discuţia, jocul de afaceri şi cursurile practice. În cadrul 

acestora participanţii s-au familiarizat cu activitatea comisiilor electorale din or. 

Sankt-Petersburg şi regiunea Leningrad. 

La 2 martie 2008 în  Federaţia Rusă s-au desfăşurat alegerile prezidenţiale. 

Cu această ocazie au fost delegaţi doi reprezentanţi ai CEC pentru familiarizarea 

cu principalele etape de organizare şi desfăşurare a alegerilor democratice şi 

elaborarea standardelor generale de asigurare a drepturilor electorale şi libertăţilor 

cetăţenilor. Pe lîngă monitorizarea alegerilor din ţara gazdă şi familiarizarea cu 

activitatea unor secţii de votare din Moscova, reprezentanţii CEC au avut 

posibilitatea să ia cunoştinţă de modalitatea de organizare şi activitate a Centrului 

Informaţional „Alegeri-2008”.  

La 9 martie, cu suportul PNUD Moldova, CEC a efectuat o vizită  de studiu 

în Estonia şi Letonia pentru a pregăti implementarea Registrului electronic de stat 

al alegătorilor în Republica Moldova. Fracţiunile parlamentare, de asemenea, şi-au 

delegat cîte un reprezentant în vederea studierii modului de funcţionare a 

sistemului respectiv. Pe parcursul vizitei au avut loc întîlniri cu reprezentanţii 

administraţiei centrale ale ţărilor gazdă - Parlament, Ministerul Afacerilor Interne,  

Oficiul pentru Cetăţenie şi Migraţiune, instituţia electorală centrală la care 

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 alegătorilor şi 

votarea la distanţă (prin reţeaua Internet). 

 În perioada 21-23 aprilie la Budapesta s-a întreprins o vizită pentru 

coordonarea detaliilor privind organizarea şi desfăşurarea la Chişinău a unui 

seminar pentru funcţionarii aparatului Comisiei Electorale Centrale, ai 

administraţiei locale şi pentru reprezentanţii fracţiunilor parlamentare, care sînt 

responsabili de organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Acest proiect a fost realizat 

în perioada 14-18 iulie 2009, în colaborare cu ACEEEO, cu suportul financiar al 

guvernului Republicii Ungare.  

În perioada 23-28 iunie 2008, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie 

Ciocan, s-a deplasat în capitala Mozambicului, Maputo, 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 procedurilor UE/CE şi UN/PNUD privind evaluarea, formularea, aprobarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor de asistenţă electorală. În cadrul 

seminarelor au fost  discutate teme concrete cu exemplificări pe diferite state. 
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Obiectivul final al training-ului a fost intensificarea colaborării între Comisia 

Europeană şi PNUD privind implementarea proiectelor de asistenţă electorală. 

În perioada 22-25 august 2008 o delegaţie a Comisiei Electorale Centrale s-

a deplasat la Riga, Letonia, pentru a monitoriza referendumul legislativ. Delegaţia 

a vizitat 8 secţii de votare din capitala Letoniei, Riga, şi 4 secţii de votare din 

oraşul Iurmala. Referendumul a decurs într-o atmosfera calmă şi organizată, iar 

încălcări esenţiale, care ar fi putut influenţa rezultatul acestuia, nu au fost 

semnalate. În cadrul vizitei, reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au avut 

posibilitatea să ia cunoştinţă de modalitatea de întocmire şi aplicare a Registrului 

electronic al alegătorilor, operaţiune care urmează să fie implementată şi în 

Republica Moldova, la alegerile parlamentare din 2009. 

În perioada 10-14 septembrie Comisia Electorală Centrală, deţinînd 

calitatea de membru al Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), a 

participat şi anul acesta la Conferinţă anuală a acestei instituţii, care s-a 

desfăşurat la Constanţa, România. Chiar dacă instituţia a fost concepută drept una 

europeană, activităţile organizate de ea tind să obţină, din an în an, un caracter 

global. Acest lucru se datorează tematicii interesante, seriozităţii abordării lor şi 

rezultatelor obţinute. Astfel, lista statelor-membre s-a extins în Asia, iar anul 

acesta, pe lîngă delegaţiile statelor-membre ale ACEEEO, au mai participat oficiali 

din partea Mexicului, Marii Britanii şi reprezentanţi ai IFES, Comisiei de la 

Veneţia, International IDEA, Everyone Counts Inc., Scytl Secure Electronic 

Voting, INDRA SISTEMAS SA, SysTest Labs. Tematica conferinţei a fost axată 

pe practica diferitelor state şi evidenţierea celor mai bune practici internaţionale în 

domeniul asigurării securităţii alegerilor, siguranţei şi autenticităţii documentaţiei 

electorale de către organele de forţă (poliţia). În paralel, a fost organizată şi o 

expoziţie la care au fost expuse cele mai avansate tehnologii şi echipamente pentru 

asigurarea desfăşurării unui proces electoral securizat, liber şi corect. Cu acest 

prilej în componenţa delegaţiei moldoveneşti a fost inclus şi un colaborator al 

Ministerului Afacerilor Interne. La conferinţă a mai participat şi un reprezentant al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care împreună cu omologul său din Republica 

Ungară au lansat un proiect privind crearea unei Reţele Ştiinţifice Internaţionale a 

Alegerilor, care va oferi studii şi recomandări privind cele mai importante aspecte 

ale procesului electoral. 

Pe lîngă tematica de bază, reprezentanţii statelor membre ale  ACEEEO au 

susţinut comunicări privind experienţa lor de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

şi referendumurilor în anul 2008, au prezentat rapoarte privind instruirea 

funcţionarilor electorali şi au elaborat recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului 

electoral din fiecare ţară participantă. La finalul conferinţei a avut loc o şedinţă a 

consiliului executiv al ACEEEO pentru alegerea preşedintelui organizaţiei, 

stabilirea ordinii de zi pentru sesiunea Adunării Generale a ACEEEO şi şedinţa 

Adunării Generale la care a fost prezentat un raport al lucrărilor efectuate pe 

parcursul anului 2008, a fost adoptat planul de lucru pentru anul 2009 şi a fost 

determinată tematica şi locul desfăşurării conferinţei ACEEEO în 2009 şi 2010. 

Tot în cadrul conferinţei preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dl Eugeniu 
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Ştirbu, a prezentat un raport privind desfăşurarea seminarului „Consolidarea 

capacităţii electorale a Comisiei Electorale Centrale”.  

În cadrul forumului, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a 

semnat un acord de colaborare cu CEC din Bosnia şi Herţegovina prin care se 

angajează să colaboreze în vederea schimbului de experienţă privind activitatea 

organelor ce asigură organizarea pregătirii şi desfăşurării alegerilor; perfecţionării  

legislaţiei naţionale privind alegerile; asigurării realizării şi apărării drepturilor 

constituţionale ale cetăţenilor de a alege şi a fi aleşi; reglementării juridice a 

activităţii partidelor politice şi altor mişcări social-politice în cadrul procesului 

electoral; asigurării financiare şi tehnico-materiale a alegerilor; utilizării 

tehnologiilor informaţionale şi sistemelor moderne de evidenţă a alegătorilor în 

cadrul desfăşurării alegerilor; asigurării drepturilor subiecţilor implicaţi în procesul 

electoral în perioada agitaţiei electorale prin utilizarea mass-media;  ridicării 

nivelului de cultură juridică a participanţilor la procesul electoral, perfecţionarea 

formaţiei profesionale a organizatorilor de alegeri.  

La invitaţia Consiliului Europei Comisia Electorală Centrală l-a delegat pe dl 

Iurie Ciocan în cadrul delegaţiei Moldovei la „Forumul pentru viitorul 

democraţiei”, organizat în perioada 15-17 octombrie 2008 la Madrid, Spania. 

„Forumul pentru Viitorul Democraţiei” a fost instituit 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 civice prin 

intermediul schimbului de idei, informaţii şi exemple privind cele mai bune 

practici din statele membre. Sesiunile Forumului se ţin anual în unul dintre 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 Europei în domeniul democraţiei.  

Lucrările forumului din acest an au fost consacrate implementării democraţiei 

electronice, dezbaterile fiind axate pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicare (ICT) în vederea dinamizării proceselor democratice şi creării noilor 

spaţii pentru informare, deliberare, consultare şi negociere între guvern şi cetăţeni, 

precum şi între cetăţeni. Tematica forumului este foarte actuală pentru Republica 

Moldova, în contextul implementării în perioada 2009-2013 a Sistemului 

informaţional automatizat de stat „Alegeri”. Participanţii la sesiune au avut prilejul 

să abordeze atît oportunităţile oferite de tehnologiile informaţionale la dezvoltarea 

unor practici noi pe lîngă formele tradiţionale de participare politică, cît şi riscurile 

democraţiei electronice. Sesiunea enunţată a întrunit peste 400 de participanţi, 

printre care parlamentari, oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale şi regionale, ai organizaţiilor neguvernamentale, academicieni şi experţi în 

materie. Pe lîngă lucrările plenare, participanţii au fost divizaţi în 6 ateliere de 

lucru, în cadrul cărora au fost dezbătute subiecte vizînd ICT într-o democraţie 

participativă; democraţia electronică la nivel local şi regional; ICT în procesele 

electorale; rolul mass-mediei în promovarea participării democratice prin utilizarea 

ICT; evoluţiile în domeniul guvernării electronice din lume etc. Forumul de anul 
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viitor este planificat să se desfăşoare în Ucraina şi va viza problematica sistemelor 

electorale. 

O altă vizită de monitorizare a fost întreprinsă în statul vecin România, unde  

la 30 noiembrie curent au avut loc alegerile parlamentare. Programul a cuprins 

vizite la secţiile de votare şi participarea la întîlniri cu oficialii electorali de la 

Autoritatea Electorală Permanentă a României şi la Biroul Electoral Central. 

Colegii noştri şi-au împărtăşit experienţa lor privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor, problemele cu care se confruntă, precum şi modalitatea de  operare şi 

control a finanţării concurenţilor electorali de către organul electoral central, 

activitate care din 2009 va fi aplicată şi în Republica Moldova. 
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Proiecte de asistenţă tehnică implementate în  anul 2008  

şi preconizate pentru 2009 

 
Nr. Denumirea proiectului, 

descrierea succintă 

(obiective propuse) 

Perioada 

implementării 

Partenerul 

străin 

Rezultate/impactul asupra 

Republicii Moldova 

1.  Suport Electoral pentru 

Moldova – 

implementarea Sistemului 

Informaţional 

Automatizat de Stat 

„Alegeri”  

2008-2013 PNUD - îmbunătăţirea calităţii listelor 

electorale prin crearea 

Registrului electronic al 

alegătorilor; 

- excluderea votării repetate şi 

a altor fraude electorale; 

- votarea la distanţă (prin 

reţeaua internet) a persoanelor 

aflate peste hotarele ţării. 

2. Proiectul Comun al 

Consiliului Europei şi al 

Comisiei Europene, 

împotriva Corupţiei, 

Spălării Banilor şi 

Finanţării Terorismului în 

Republica Moldova 

(MOLICO) – 

îmbunătăţirea calităţii 

profesionale a subiecţilor 

implicaţi în procesul de 

finanţare a partidelor şi 

campaniei electorale şi a 

condiţiilor de activitate; 

asigurarea respectării 

normelor legale. 

2008-2009 Consiliul 

Europei; 

Comisia 

Europeană; 

SIDA; 

Uniunea 

Europeană 

- instruirea persoanelor 

implicate în procesul de 

finanţare a campaniei 

electorale: reprezentanţii CEC; 

secretarii generali şi trezorierii 

partidelor politice şi 

organizaţiilor social-politice; 

reprezentanţii Ministerului 

Finanţelor, Procuraturii 

Generale, Curţii de Conturi, 

CCCEC şi a Inspectoratului 

Fiscal Principal de Stat. 

- consolidarea relaţiilor de 

colaborare între instituţiile sus-

menţionate pentru prevenirea 

şi combaterea fraudelor 

electorale şi corupţiei 

electoratului. 

- schimb de experienţă şi 

elucidarea problemelor apărute 

în procesul de finanţare a 

concurenţilor electorali în 

alegerile anterioare; 

- familiarizarea cu normele şi 

standardele europene privind 

finanţarea concurenţilor 

electorali şi a campaniilor 

electorale; 

- elaborarea şi difuzarea 

„Ghidului  partidului politic în 

domeniul finanţării campaniei 

electorale pentru alegerile 

parlamentare 2009”. 

3. Susţinerea procesului 

electoral din Republica 

Moldova – îmbunătăţirea 

calităţii profesionale a 

2008-2009 USAID 

IFES 

- instruirea practică în 

domeniul organizării şi 

desfăşurării alegerilor 

parlamentare, cu aplicarea 
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potenţialilor membrii ai 

consiliilor electorale de 

circumscripţie pentru 

alegerile parlamentare 

2009. 

metodelor moderne, a 350 de 

reprezentanţi ai fracţiunilor 

parlamentare şi administraţiei 

publice locale din toate 

unităţile teritorial-

administrative din republică; 

- schimb de experienţă şi 

elucidarea problemelor apărute 

în campaniile electorale 

anterioare; 

- elaborarea şi difuzarea unui 

manual pentru funcţionarii 

electorali. 

4. Programul Comun al 

Comisiei Europene şi 

Consiliul Europei „Suport 

pentru Alegeri Libere şi 

Corecte”  

2008-2009 Comisia 

Europeană 

 

- prezentarea raportului 

Comisiei de la Veneţia privind 

Codul electoral, a 

recomandărilor privind 

îmbunătăţirea procesului 

electoral din Republica 

Moldova şi a Codului bunelor 

practrici în materie electorală; 

- îmbunătăţirea activităţii 

judecătorilor implicaţi în 

validarea alegerilor şi 

soluţionarea litigiilor 

electorale; 

- intensificarea colaborării 

între CEC, partidele politice/ 

organizaţiile social-politice, 

autorităţile publice locale şi 

instanţele judecătoreşti pentru 

desfăşurarea unor alegeri 

libere şi corecte. 
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În anul 2008 au fost întreprinse măsuri logistice necesare în vederea 

organizării deplasărilor membrilor Comisiei Electorale Centrale şi a funcţionarilor 

aparatului Comisiei în vizite de studii, schimb de experienţă şi misiuni de 

monitorizare a alegerilor şi referendumurilor desfăşurate în unele state. 

  

Dest

inaţie 

Compone

nţa delegaţiei 

Evenimentul la care a 

participat delegaţia 

Durata 

San

kt 

Petersburg, 

Fede

raţia Rusă 

Secretar 

CEC 

Iurie 

Ciocan 

Al  treilea seminar organizat 

pentru observatorii internaţionali şi 

consultanţii din domeniul alegerilor 

în organele puterii de stat ale 

statelor-membre ale CSI 

10.02.0

8 – 13.02.08   

Mos

cova,  

Fede

raţia Rusă  

Vicepreşe

dinte CEC 

Renata Lapti, 

Membru 

CEC Nicolae 

Gîrbu, 

Consultan

t  

Angela 

Furtună  

Alegerile prezidenţiale  29.02.0

8 – 04.03.08  

Talli

n, Estonia;  

Riga

, Letonia  

Secretar 

CEC 

Iurie 

Ciocan, 

Şef 

direcţie  

Ştefan 

Condrea  

Vizită de studiu  09.03.0

8 – 15.03.08  

Bud

apesta, 

Ungaria 

Vicepreşe

dinte CEC 

Renata Lapti, 

Şef 

interimar secţie 

Doina 

Bordeianu 

Vizită de lucru în vederea 

pregătirii organizării şi desfăşurării 

proiectului „Consolidarea capacităţii 

instituţionale a Comisiei Electorale 

Centrale”, finanţat de Guvernul 

Ungariei. 

22.04.0

8 – 23.04.08   

Map

uta,  

Moz

ambic 

Secretar 

CEC 

Iurie 

Ciocan 

 

A cincea ediţie a seminarului 

comun a Comisiei Europene şi 

Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare „Asistenţă electorală 

eficientă” 

23.06.0

8 – 28.06.08 
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Riga

, Letonia 

Vicepreşe

dinte CEC 

Renata Lapti, 

Membru 

CEC   

Vasile 

Gafton 

Monitorizarea referendumului 

legislativ 

22.08.0

8 – 

24.08.0

8  

Con

stanţa, 

România 

Preşedint

e CEC Eugeniu 

Ştirbu 

Conferinţa anuală a Asociaţiei 

Oficialilor Electorali din Europa 

(ACEEEO);   

Şedinţa consiliului executiv al 

ACEEEO; 

Şedinţa Adunării Generale a 

ACEEEO. 

11.09.0

8 – 

13.09.0

8 

Mad

rid, Spania 

Secretar 

CEC 

Iurie 

Ciocan 

 

„Forumul pentru viitorul 

democraţiei” 

15.10.0

8 – 17.10.08 

Buc

ureşti, 

România 

Preşedint

e  CEC Eugeniu 

Ştirbu, 

Consultan

t superior Oleg 

Kliuşin 

Monitorizarea alegerilor 

parlamentare desfăşurate la 30 

noiembrie 2008   

28.11.0

8 – 02.12.08   

 

VIII. Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” şi 

activitatea privind realizarea implementării Registrului de stat al alegătorilor 

 

Comisia Electorală Centrală în comun cu Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale au elaborat proiectul Concepţiei Sistemului informaţional 

automatizat de stat „Alegeri” şi l-au prezentat Parlamentului spre examinare. 

Proiectul a fost examinat în cadrul şedinţelor comisiilor parlamentare cu 

participarea autorilor proiectului. Ulterior, ţinîndu-se cont de propunerile şi 

obiecţiile expuse de membrii comisiilor parlamentare, proiectul Concepţiei a fost 

îmbunătăţit şi definitivat. La 15 mai 2008 Parlamentul, prin Legea nr. 101-XVI, a 

aprobat Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, a pus în 

sarcina Comisiei Electorale Centrale să elaboreze şi să implementeze sistemul în 

cauză, să-l deţină şi să beneficieze de el. Comisia Electorală Centrală întreprinde 

măsuri pentru atragerea de mijloace din partea donatorilor organizaţii 

internaţionale, destinate co-finanţării procesului de elaborare şi implementare a 

Sistemului sus-menţionat. 

Parlamentul a  obligat Guvernul să prevadă, în modul stabilit, mijloace 

pentru începerea finanţării de la 1 septembrie 2008 a lucrărilor de elaborare şi 

implementare a Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, să asigure 
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Comisia Electorală Centrală cu încăperi corespunzătoare, avînd condiţiile tehnice 

necesare bunei funcţionări şi întreţineri a Sistemului. În vederea realizării etapei a 

treia de implementare a Registrului de stat al alegătorilor, Comisia Electorală 

Centrală a apelat la mai multe organizaţii internaţionale pentru susţinerea 

eforturilor Comisiei în crearea Sistemului informaţional automatizat de stat 

„Alegeri” şi implementarea Registrului de stat al alegătorilor, ca prima etapă de 

realizare a Sistemului respectiv. 

 Crearea Sistemului informaţional de stat „Alegeri” se încadrează în Strategia 

Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova Electronică”. Fiind 

susţinută de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) prin proiectul  

„Edificarea e-Guvernării în Moldova ”, PNUD s-a angajat într-un şir de activităţi 

pentru a accelera dezvoltarea e-serviciilor, menite să susţină Comisia Electorală 

Centrală în crearea Sistemului Informaţional de Stat „Alegeri”. Aceste activităţi 

includ expertiza Concepţiei sistemului informaţional, a proiectului tehnic şi a 

sarcinii tehnice a Registrului de stat al alegătorilor, organizarea unei vizite de 

studiu în Estonia şi Letonia, precum şi alte activităţi de promovare şi informare a 

societăţii civile despre necesitatea şi oportunitatea aplicării tehnologiilor 

informaţionale în alegeri.  

Începînd cu a doua jumătate a anului 2008, PNUD acordă servicii de 

consultanţă prin intermediul expertului electoral internaţional Ole Holtved în 

domeniul completării şi perfecţionării documentaţiei de creare a Registrului de stat 

al alegătorilor. 

O dată cu finisarea elaborării documentaţiei de tender, în luna noiembrie 

2008, au fost anunţate tenderele de achiziţionare a echipamentului şi elaborare a 

complexului software pentru Registrul de stat al alegătorilor.  

În paralel, Ministerul Dezvoltării Informaţionale efectuează lucrări de 

divizare pe secţii de votare a listei alegătorilor, alcătuite în baza Registrului de stat 

al populaţiei. 

În comun cu Centrul Resurselor Informaţionale de stat “Registru” şi Centrul 

de Telecomunicaţii speciale s-a transferat modalitatea de accesare a Registrului de 

stat al populaţiei de la Acces 1 la Acces web. 

IX. Pregătirea pentru alegerile parlamentare din 2009 

În anul 2008 Comisia şi-a fixat priorităţile asupra pregătirilor pentru 

alegerile parlamentare din anul 2009. 

În cadrul precizării listelor electorale la domiciliul alegătorilor de către 

autorităţile administraţiei publice locale în conformitate cu art. 39 alin. (3) din 

Codul electoral, Comisia, în urma prezentării informaţiei respective, a exercitat 

controlul asupra întocmirii şi verificării în termen a acestora. S-a constatat că la 1 

martie 2008 în Republica Moldova s-au numărat 2.451.781 de alegători. Făcînd o 

comparaţie cu anii precedenţi privind numărul de alegători înscrişi în liste, 

observăm că în anul 2006 erau 2.449.164 de alegători, iar în anul 2007 – 

2.447.715, deci acest număr practic nu s-a schimbat. În comun cu Ministerul 

Dezvoltării Informaţionale s-a efectuat înscrierea pe CD-uri a listei alegătorilor 
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după localităţi conform Registrului de stat al populaţiei. CD-urile au fost 

repartizate organelor administraţiei publice locale pentru informare şi aplicare la 

întocmirea listelor electorale la alegerile parlamentare.   

Au fost întocmite calculele preliminare privind stabilirea tirajului a 22 de 

documente electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În baza faptului 

că 1700 birouri electorale ale secţiilor de votare utilizează limba de stat şi 280 – 

limba rusă, 18 documente vor fi editate în ambele limbi.   

În urma efectuării verificării stării tehnice a ştampilelor electorale 

menţionăm că acestea se află în stare bună.  Pentru alegerile din 2009 este necesar 

să fie confecţionate 110 ştampile: 1 pentru Consiliul electoral municipal Chişinău; 

1 pentru Consiliul electoral orăşenesc Căuşeni; 108 pentru Consiliul electoral UTA 

Găgăuzia, inclusiv pentru birourile electorale ale secţiilor de votare.  

S-a efectuat analiza rezervei funcţionarilor electorali, a lucrătorilor calificaţi, 

care au participat la alegerile parlamentare din 2005 şi alegerile locale generale din 

2007 pentru a fi desemnaţi în componenţa organelor electorale. În 35 de consilii 

electorale de nivelul II au fost incluşi 174 de funcţionari electorali. Din ei cu studii 

juridice – 58; cu studii în domeniul administrării publice – 35; au activat în 

organele electorale – 76; dintre care 80 de funcţionari sînt femei. Astfel, a fost 

întocmită şi baza de date a funcţionarilor electorali care pot fi incluşi în 

componenţa consiliilor electorale de nivelul I. La moment, în rezerva 

funcţionarilor electorali în consiliile  de nivelul I au fost incluse circa 3000 de 

persoane, studii în drept şi administrare publică au circa 200 de persoane, 

majoritatea au activat anterior în componenţa organelor electorale.     

În ajutorul organelor electorale şi administraţiei publice locale, partidelor 

politice şi candidaţilor independenţi au fost elaborate 43 de modele ale 

documentelor care se vor depune pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de 

deputat la alegerile parlamentare 2009, precum şi ale documentelor privind 

executarea diverselor operaţiuni electorale. Setul din 13 documente a fost distribuit 

reprezentanţilor partidelor politice care au participat la seminarul cu tema 

„Organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova” din 26 

decembrie 2008, organizat de Comisie. Totodată, documentele respective au fost 

plasate pe site-ul oficial al CEC. 

Este elaborat proiectul Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare. 

A fost actualizat Codul de conduită şi a fost prezentat spre examinare 

formaţiunilor politice şi mijloacelor de informare în masă în cadrul seminarului 

privind problemele electorale în atenţia Comisiei Electorale Centrale din Moldova 

organizat de Consiliul Europei la 30 octombrie 2008 şi a conferinţei „Alegerile 

2009 – un test democratic” din data de 4 decembrie 2008. Nici o propunere de 

modificare, completare şi îmbunătăţire a documentului nu a parvenit de la 

potenţiali semnatari pînă la termenul limită convenit - data de 20 decembrie 2008. 

Varianta actuală a Codului de conduită va fi prezentată pentru semnare o dată cu 

începerea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2009. 
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În perioada de referinţă, s-a asigurat instalarea echipamentului necesar 

pentru activitatea în bune condiţii a membrilor Comisiei şi aparatului ei. S-au 

completat unele funcţii vacante.    

 

X. Activitatea de informare 

 

 La acest capitol, subliniem apariţia semestrială a „Buletinului informativ al 

Comisiei Electorale Centrale”. În anul 2008 au apărut numerele 1 şi 2 ale acestei 

publicaţii periodice.  

A fost editat  „Ghidul membrului consiliului electoral de circumscripţie şi al 

biroului electoral al secţiei de votare” cuprinzînd în structura sa 3 compartimente, 

precum: regulamente şi instrucţiuni adoptate de Comisia Electorală Centrală; 

modele ale documentelor electorale; întrebări şi răspunsuri privind activitatea 

consiliului electoral cu soluţii pentru situaţiile de problemă care pot apărea în 

cadrul alegerilor. 

În ajutorul membrilor consiliilor electorale vine Îndrumarul pentru consiliile 

electorale de circumscripţie, elaborat cu sprijinul Fundaţiei Internaţionale pentru 

Sisteme Electorale (IFES). Îndrumarul se adresează mai cu seamă novicilor în 

materie de administrare a alegerilor. 

De asemenea, remarcăm ediţia bilingvă (de stat şi rusă) a broşurii „Cunoaşte 

dreptul tău electoral” tipărită în 5000 de exemplare. Broşura a fost repartizată 

tinerilor alegători în cadrul acţiunii anuale Ziua Tînărului Alegător desfăşurată în 

luna octombrie 2008, precum şi  bibliotecilor şcolare din ţară.  

Potrivit Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, 

publicată la 29.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 42-44, Comisia Electorală 

Centrală a devenit instituţia în a cărei competenţă intră dirijarea subvenţiilor de la 

bugetul de stat pentru partidele politice prin bugetul CEC. În acest context, a fost 

elaborat proiectul „Ghidului partidului politic în domeniul finanţării campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare 2009”. Textul a fost prezentat secretarilor 

generali şi trezorierilor partidelor politice, reprezentanţilor Procuraturii Generale, 

Curţii de Conturi, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Ministerului Finanţelor. În prezent, se 

lucrează la definitivarea ghidului. 

Tot în cadrul activităţii de informare se înscrie difuzarea comunicatelor de 

presă privind cele mai importante acţiuni lansate şi desfăşurate de Comisie. 

 În stadiu de lucru se află renovarea site-lui Comisiei. 


