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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

 

Comisia Electorală Centrală a adus la cunoştinţă publică demersul înaintat de către 

Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ 
 

Data publicării: miercuri, 11 aprilie 2012 

În conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional Comisia Electorală Centrală a adus 

la cunoştinţă publică demersul înaintat de către Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 

republican consultativ cu întrebarea „Aveţi încredere în actualul Parlament de legislatura a XIX-a?”. 

Totodată, la prezentul comunicat au fost anexate cererea privind înregistrarea grupului de iniţiativă, 

procesul-verbal al adunării cetăţenilor, întrebarea aprobată de adunarea cetăţenilor şi rezoluţia adunării 

cetăţenilor -  http://www.cec.md/files/3179_cerere1.pdf 

Comisia Electorală Centrală va examina materialele prin prisma art.153 din Codul electoral în termen de 

15 zile. 

 

Comisia Electorală Centrală a înregistrat Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican legislativ 
 

Data publicării: vineri, 13 aprilie 2012 

În şedinţa de vineri, 13 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Grupul de iniţiativă pentru 

desfăşurarea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de 

constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a 

Uniunii Vamale – vezi hotărîrea. 

Comisia a stabilit un termen de trei luni pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului 

republican legislativ respectiv. 

În aceeaşi şedinţă, CEC a aprobat modelul listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor 

susţinătorilor referendumului republican legislativ şi a modelul legitimaţiei de membru al grupului de 

iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ – vezi hotărîrea. 

Vineri, CEC a aprobat ştampilele speciale pentru securizarea procesului de votare la alegerile locale noi 

din 13 mai 2012 în com. Trifăneşti, r-nul Floreşti şi a modificat unele hotărîri. 

 

 

 

http://www.cec.md/files/3179_cerere1.pdf
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6203&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6204&start=&l=
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Funcţionarii CEC s-au deplasat în teritoriu pentru desfăşurarea seminarului cu 

membrii consiliului electoral Trifăneşti 
 

Data publicării: miercuri, 18 aprilie 2012 

 

Miercuri, 18 aprilie 2012, Comisia 

Electorală Centrală a desfăşurat un 

seminar destinat membrilor 

consiliului electoral al 

circumscripţiei comunale Trifăneşti, 

raionul Floreşti. Instruirea a fost 

organizată în contextul  alegerilor 

locale noi din 13 mai 2012 pentru 

alegerea primarului în comuna 

Trifăneşti, raionul Floreşti. 

Scopul seminarului de instruire este 

de a contribui la aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei în vigoare şi, implicit, de a asigura buna 

desfăşurare a alegerilor locale noi din 13 mai 2012 în comuna Trifăneşti. Printre subiectele discutate se 

numără responsabilităţile consiliului electoral de circumscripţie în perioada electorală, procedurile 

electorale, aspecte financiare şi logistice ale campaniei electorale, pregătirea buletinelor de vot, 

examinarea şi soluţionarea contestaţiilor, totalizarea votării, precum şi alte subiecte relevante.                   

La încheierea seminarului CEC va elibera participanţilor certificate prin care se va confirma calitatea lor 

de funcţionar electoral. 

  

O delegaţie a CEC a participat la seminarul BRIDGE cu tema „Managementul 

electoral şi accesul la procesele electorale”, desfăşurat la Bucureşti (România) 

 
Data publicării: joi, 19 aprilie 2012 

În perioada 25-31 martie 2012, secretarul Comisiei Electorală Centrale Andrei Volentir și șefa secției 

alegeri și referendumuri din cadrul Aparatului CEC Angela Caraman au participat la un seminar BRIDGE 

cu o tematică complexă privind structura managementului electoral și accesul la procesele electorale 

(„Electoral Management Design & Access to Electoral Processes”). Evenimentul  a avut loc la București 

(România), fiind organizat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în colaborare 

cu Autoritatea Electorală Permanentă din România. Stagiul face parte din şirul de instruiri în cadrul 

programului internaţional de dezvoltare profesională pentru pregătirea formatorilor şi a specialiştilor în 

domeniul Creării Resurselor pentru Îmbunătăţirea Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor (BRIDGE). La 

seminar au participat funcţionarii ai autorităţilor electorale din Armenia, Albania, Georgia, Muntenegru, 

Republica Kîrgîză, Republica Moldova, România, Serbia şi Ucraina. 
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Scopul seminarului a fost de a le face 

cunoscute funcţionarilor electorali 

principalele aspecte ce ţin de 

managementul electoral, tipurile de 

organe electorale şi interdependenţa 

acestora, principiile electorale şi 

participanţii la procesul electoral. În 

cadrul atelierelor de lucru, participanţii 

au pus în discuţie tematici ce vizează: 

funcţiile organelor electorale; tipologii 

de organe electorale centrale şi 

cooperarea cu alte structuri de stat; 

principiile de organizare a activităţii 

organelor electorale; cadrul de 

organizare a alegerilor şi standardele 

internaţionale; asigurarea accesului la 

procesul electoral pentru toţi 

participanţii la alegeri; categorii specifice de alegători – bariere şi soluţii; identificarea şi ameliorarea 

problemelor privind asigurarea dreptului de a alege şi de a fi ales pentru anumite categorii de alegători 

etc. 

Pe parcursul a 5 zile, participanţii, repartizaţi în grupuri mici, au abordat subiecte sensibile ce ţin de 

accesul la procesul electoral pentru diverse categorii de alegători, au efectuat un schimb de experiență în 

baza practicilor din ţările pe care le reprezintă, şi-au aprofundat cunoştinţele în domeniul strategiilor de 

acces la procesele electorale şi cultura instituţională. 

De asemenea, funcţionarii prezenţi la seminar au luat cunoştinţă de diverse tipuri de organe electorale, în 

baza unor studii de caz, fiind evidenţiate punctele forte şi aspectele problematice cu referire la un model 

sau altul. Ulterior, au elaborat un model optim de structură instituţională de administrare a alegerilor, în 

comparaţie cu organele electorale din ţările lor şi au identificat aspectele ce necesită a fi îmbunătăţite la 

nivel local. 

Seminarul a oferit o posibilitatea de a cunoaşte mai multe puncte de vedere şi eventuale riscuri referitoare 

la implementarea unor practici de acces pentru diverse categorii de alegători, inclusiv, înregistrarea 

alegătorilor. În această ordine de idei, evidenţiem modulul  privind identificarea barierelor şi posibile 

strategii de acces, dat fiind la odinea de zi una din preocupările Comisiei Electorale Centrale din 

Republica Moldova extinderea accesului la procesele electorale pentru cetăţenii plecaţi peste hotarele ţării 

şi posibilitatea implementării votului la distanţă. 
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Comisia Electorală Centrală a eliberat legitimaţii şi liste de subscripţii Grupului de 

iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ privind aderarea 

Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Euroasiatice, de 

formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale  
 
Data publicării: vineri, 20 aprilie 2012 

Vineri, 20 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a eliberat 

legitimaţii şi liste de subscripţii Grupului de iniţiativă pentru 

desfăşurarea referendumului republican legislativ privind 

aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a 

Comunităţii Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului 

vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale. 

Totodată, menţionăm că în această zi a intrat în vigoare 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1242 din 13 aprilie 

2012 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de 

iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican 

legislativ”, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial. 

Prin urmare, începînd cu 20 aprilie 2012, în termen de trei luni, Grupul de iniţiativă va colecta semnăturile 

susţinătorilor referendumului republican legislativ. 

 

Comisia Electorală Centrală a suspendat examinarea demersului înaintat de către 

Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ 
 
Data publicării: vineri, 27 aprilie 2012 

În şedinţa de joi, 26 aprilie 2012, Comisia Electorală Centrală a suspendat examinarea demersului înaintat de către 

Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ cu întrebarea „Aveţi încredere în 

actualul Parlament de legislatura a XIX-a?”, pînă la examinarea în fond a cererii depuse la Procuratura Generală de 

către doi cetăţeni. Petiţionarii au semnalat iregularităţi în cadrul desfăşurării adunării cetăţenilor şi în actele 

prezentate de grupul de iniţiativă la CEC. 

Totodată, Comisia va prezenta Procuraturii Generale materialele adunării cetăţenilor referitoare la iniţierea 

referendumului şi cererea adresată Comisiei prin care aceiaşi petiţionari solicită refuzarea înregistrării grupului de 

iniţiativă. De asemenea, CEC va transmite Procuraturii Generale o notă informativă privind rezultatele verificării 

setului de documente prezentat pentru înregistrarea grupului de iniţiativă, în cadrul căreia a depistat un şir de 

neconcordanţe şi erori în datele cetăţenilor, unele din acestea avînd semne de falsificare.   

Comisia Electorală Centrală va relua şedinţa de examinare a demersului privind înregistrarea Grupului de iniţiativă 

după ce Procuratura Generală va prezenta o informaţie asupra acestui caz. 

 

http://www.cec.md/files/files/Nota%20Informativa_erori_lista%20GI_PCRM_Total_comunicat%20presa.doc
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

CEC a desfăşurat un curs internaţional de administrare electorală BRIDGE 

Data publicării: luni, 07 mai 2012 

În perioada 25 – 27 aprilie şi 2-4 mai 

2012 Comisia Electorală Centrală, în 

colaborare cu Reprezentanţa în Moldova 

a Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme 

Electorale (IFES), a desfăşurat un curs 

internaţional de administrare electorală 

BRIDGE cu tema „Finanţarea partidelor 

politice şi campaniei electorale”. 

Training-ul a avut loc în mun. Chişinău şi 

a fost organizat pentru reprezentanţi ai 

Comisiei Electorale Centrale, partidelor 

politice şi altor organizaţii social-politice, 

autorităţilor de audit, control şi 

investigare, în contextul implementării 

noilor prevederi legale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

Scopul seminarului a fost de a oferi participanţilor cunoştinţe şi deprinderi în domeniul finanţării 

campaniilor electorale, de a realiza sarcini de finanţare a partidelor politice şi de a spori abilităţile de 

susţinere a activităţii profesionale şi politice ale participanţilor în vederea asigurării unui proces liber, 

corect şi transparent. 

În cadrul grupurilor de lucru, participanţii au abordat tematici referitoare la: cine şi ce rol îndeplinește în 

finanțarea activităților politice, principiile care stau la baza finanțării activității politice, experiența 

internațională în domeniul finanțării partidelor politice, studii de caz, reglementarea finanțării activității 
politice, finanțarea în ciclul electoral, ce reforme sunt necesare şi punerea în aplicare a planului strategic 

de reforme. Aceste subiecte, precum şi altele, concepute în special pentru acest modul, au fost menite să 

familiarizeze participanţii cu aspectele practice şi dificultăţile de fiecare zi în lucrul cu toţi factorii de 

interes diferiţi implicaţi în orice sistem de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale (galeria foto). 

Crearea Resurselor pentru îmbunătăţirea Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor (BRIDGE) reprezintă un 

program de dezvoltare profesională pentru pregătirea formatorilor şi a specialiştilor, utilizînd cele mai 

performante metodologii şi tehnici existente în domeniul electoral. 

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=55&l=
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“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

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

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

Curtea de Apel a menţinut în vigoare suspendarea examinării demersului înaintat de 

către Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ 

Data publicării: marţi, 08 mai 2012 

La data de 8 mai 2012, Curtea de Apel Chişinău a menţinut în vigoare suspendarea examinării demersului 

înaintat de către Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican consultativ cu 

întrebarea „Aveţi încredere în actualul Parlament de legislatura a XIX-a?”, pînă la examinarea cererii 

Comisiei Electorale Centrale adresate Procuraturii Generale privind iregularităţile identificate în actele 

prezentate de grupul de iniţiativă.   

De asemenea, Comisia a transmis Procuraturii Generale şi rezultatele verificării setului de documente 

prezentat pentru înregistrarea Grupului de iniţiativă, în cadrul căreia a depistat un şir de neconcordanţe şi 

erori în datele cetăţenilor, unele dintre acestea avînd semne de falsificare.   

Amintim că CEC va relua şedinţa de examinare a demersului privind înregistrarea Grupului de iniţiativă 

după ce Procuratura Generală va prezenta o informaţie asupra acestui caz. 

 

 


