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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) 

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la Conferinţa europeană 

„Soluţii inovative în alegeri” desfăşurată la Tallinn, Republica Estonia  
 

Data publicării: joi, 07 iunie 2012 

Chişinău, CEC – În perioada 4-5 iunie 

curent, o delegaţie a Comisiei Electorale 

Centrale, în frunte cu secretarul CEC, dl 

Andrei Volentir, a participat la cea de-a 

IX-a Conferinţă europeană a 

autorităţilor electorale „Soluţii inovative 

 în alegeri”. Conferinţa s-a desfăşurat la 

Tallinn şi a fost organizată de către 

Comisia europeană pentru democraţie 

prin drept a Consiliului Europei 

(Comisia de la Veneţia), în colaborare 

cu Comitetul Naţional Electoral al 

Republicii Estonia. 

Printre subiectele discutate s-au numărat listele electronice /registrele electronice ale alegătorilor şi noile 

tehnologii ce facilitează înregistrarea alegătorilor, utilizarea noilor tehnologii în instruirea funcţionarilor 

electorali, a observatorilor, tabularea electronică a rezultatelor alegerilor, prevenirea fraudelor şi 

securizarea votului electronic, precum şi alte aspecte ale utilizării noilor tehnologii informaţionale în 

domeniul electoral. Reprezentanţii autorităţilor electorale din Armenia, Austria, Azerbaidjan, Estonia, 

Elveţia, Georgia, Germania, Letonia, Mexic, Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, Olanda, Norvegia, Federaţia Rusă, Slovenia, Spania, Suedia, Tunisia, Ucraina au avut 

ocazia de a face schimburi de opinii privind practicile din ţările lor în ceea ce priveşte accesul publicului 

la listele electorale, acurateţea întocmirii acestora, autorităţile responsabile de listele electronice ale 

alegătorilor, programele de instruire a funcţionarilor electorali, persoanelor oficiale şi a observatorilor în 

alegeri, tehnologizarea electronică a procedurilor electorale etc. 

Totodată, reprezentanţii Comisiei au participat la cea de-a patra întrunire  de coordonare organizată în 

cadrul Facilităţii Parteneriatului Estic. Această activitate se înscrie în cadrul Programului Comun al 

Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Suport pentru alegeri libere şi corecte în ţările Parteneriatului 

Estic”. Scopul Programului este de a oferi asistenţă ţărilor-partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) în reformarea procesului electoral şi ajustarea acestuia la 

standardele europene. Programul creează un mediu favorabil pentru abordarea problemelor identificate de 

structurile Consiliului Europei şi facilitează schimbul de bune practici ale statelor participante. 

Click aici pentru raportul desfăşurat al deplasării.  

 

 

http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=603&tip=deplasari&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) 

 

Comisia Electorală Centrală a organizat Masa rotundă „Rolul observatorilor în 

procesul electoral. Importanţa codurilor de conduită” 
 

Data publicării: vineri, 15 iunie 2012 

Chişinău, CEC – 15 iunie 2012, Comisia 

Electorală Centrală, în colaborare cu Asociaţia 

„Promo-LEX” şi European Exchange 

(Germania), sub egida Coaliţiei Civice pentru 

Alegeri Libere şi Corecte, a organizat o masă 

rotundă cu tema „Rolul observatorilor în 

procesul electoral. Importanţa codurilor de 

conduită”. 

Printre subiectele discutate s-au numărat statutul 

şi rolul observatorilor independenţi în procesul 

electoral, dificultăţile legale şi tehnice în ceea ce 

priveşte acreditarea şi activitatea observatorilor în cadrul proceselor electorale precedente, a fost prezentat 

Codul de Conduită al Reţelei Globale a Observatorilor Naţionali/ The Global Network of Domestic 

Election Monitors (GNDEM) şi s-au analizat principalele concluzii şi recomandări formulate de către 

observatorii naţionali la scrutinele din 2009-2011, precum şi implementarea acestora.   

La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor electorale, autorităţilor publice centrale, 

partidelor politice, societăţii civile, organizaţiilor internaţionale şi ambasadelor, precum şi reprezentanţi ai 

mass-mediei. 

Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din 

Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“, finanţat de către 

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul programului „Actori non-statali şi 

autorităţile locale în dezvoltare”. 
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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 desfăşurat Conferinţa „Listele electorale - bază pentru 

crearea Registrului de stat al alegătorilor” 
 

Data publicării: joi, 21 iunie 2012 

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală, în 

cooperare cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 

Electorale (IFES/USAID) şi Proiectul „Suport 

electoral pentru Moldova” al PNUD în Moldova, a 

organizat, în perioada 19-20 iunie 2012, Conferinţa 

„Listele electorale – bază pentru crearea Registrului 

de stat al alegătorilor” (galeria foto). 

Conferinţa a avut drept scop analiza detaliată a 

procedurilor de actualizare şi transmitere a listelor 

electorale către CEC, analiza celor mai frecvent 

întîlnite erori şi cauzele ce le generează. 

În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie problemele referitoare la acurateţea listelor electorale, 

introducerea/excluderea alegătorilor în/din liste, modificarea informaţiei cuprinse în liste, progresul 

înregistrat în procesul de administrare a listelor electorale. Totodată, au fost trasate sarcini pentru fiecare 

dintre subiecţii antrenaţi în procesul de întocmire/actualizare a listelor electorale, precum şi acţiunile ce 

vor fi desfăşurate în comun cu partenerii de dezvoltare. 

La conferinţă au fost invitaţi responsabili din cadrul primăriilor, care au admis cele mai multe erori la 

întocmirea şi actualizarea listelor electorale, precum şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Î.S. „CRIS 

„Registru” şi Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Participanţii s-au expus 

asupra deficienţelor întîmpinate în această activitate şi au identificat soluţii pentru depăşirea lor. 

CEC îşi exprimă încrederea că autorităţile administraţiei publice locale vor depune toate eforturile 

necesare pentru ca listele electorale utilizate la următoarele alegeri să fie întocmite conform cerinţelor 

legislaţiei în vigoare. 

Amintim că îmbunătăţirea calităţii listelor  electorale este impusă de prevederile Legii nr. 101 cu privire 

la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat "Alegeri", care prevede implementarea 

Registrului electronic al alegătorilor – sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din 

Republica Moldova destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţeni. 

  

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=56&l=

