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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) 

Prima şedinţă a Clubului de discuţii electorale, 5 iulie 2012 

 

Data publicării: luni, 09 iulie 2012 

Joi, 5 iulie 2012, Comisia Electorală 

Centrală a organizat prima şedinţă a 

Clubului de discuţii electorale, avînd ca 

temă „Sondajele de opinie în campania 

electorală: cercetare, informare sau 

manipulare?”. 

În cadrul Clubului de discuţii electorale 

au participat 25 persoane, reprezentanţi 

ai mass-media, instituţiilor sociologice, 

ONG-urilor de specialitate, Academiei 

de Ştiinţe, partidelor politice, aparatului 

CEC şi partenerilor de dezvoltare. 

Invitaţii au abordat probleme de natură etică ce apar în legătură cu sondajele pe teme electorale, cum ar fi 

publicarea de către mass-media a unor sondaje fără a fi însoţite de informaţii obligatorii despre acestea, 

realizate de instituţii ce nu pot fi identificate sau care nu prezintă garanţii de profesionalism, difuzarea 

unor sondaje de opinie în perioada în care acest lucru este interzis prin lege, folosirea sondajelor de opinie 

ca pretext pentru a face publicitate politică în afara campaniei electorale, sondaje cu erori vizibile de 

chestionar, s-au făcut referiri şi la problema sancţionării radiodifuzorilor ce încalcă legislaţia şi 

mecanismele de control al difuzării sondajelor de opinie. Participanţii au căzut de  acord cu faptul că la 

publicarea sondajelor mass-media ar trebui să respecte prevederile Codului deontologic al jurnalistului şi 

Codului audiovizualului.   

Discuţii aprinse şi în controversă a suscitat necesitatea elaborării unui regulament privind organizarea şi 

desfăşurarea sondajelor de opinie publică despre preferinţele politice ale alegătorilor în perioada 

electorală. Participanţii au optat în final pentru adoptarea unui regulament simplu şi eficient. În acelaşi 

timp experţii au căzut de acord că CEC urmează să atragă atenţia asupra perioadei cînd se desfăşoară şi se 

fac publice rezultatele sondajelor cu tematică electorală, dar nu asupra metodologiei şi tehnicilor de 

efectuare a lor. 

Manipularea alegătorilor prin sondaje electorale a constituit o temă de discuţie aparte, participanţii 

referindu-se şi la impactul planificat versus impactul real al sondajelor cu tematică electorală. Au fost 

scoase în evidenţă şi problemele ce apar la efectuarea exit-pollurilor, şi anume spaţiul în care se realizează 

un sondaj exit-poll, chestionarea alegătorilor şi publicarea/difuzarea rezultatelor acestuia, observăndu-se 

că rezultatele eronate sunt o consecinţă a faptului că alegătorii sau nu doresc să răspundă la întrebări, sau 

nu sunt sinceri atunci cînd sunt chestionaţi. 

În final, dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC, a mulţumit invitaţilor pentru participare şi schimb de opinii, 

menţionînd că acestea ar putea continua prin dezvoltarea unor proiecte de cooperare viitoare. 
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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) 

Clubul de discuţii electorale reprezintă o platformă de discuţii neformale, avînd drept scop dezvoltarea 

continuă a relaţiilor de colaborare cu organizaţiile sus-menţionate. 

Click aici pentru mai multe fotografii.  

 

Comisia Electorală Centrală a aprobat avizul asupra proiectului de lege cu privire la 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintat cu titlu de iniţiativă 

legislativă de către deputatul în Parlament, Vladimir Plahotniuc 

 
Data publicării: miercuri, 11 iulie 2012 

La solicitarea Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova şi a Ministerului 

Justiţiei, în şedinţa de marţi, 10 iulie 2012, Comisia Electorală Centrală a aprobat avizul asupra 

proiectului de lege nr. 1245 din 08 iunie 2012 cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Vladimir Plahotniuc. 

Proiectul de lege înaintat spre expunerea opiniei conţine reglementări ce vizează raporturile juridice 

privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, CEC apreciind actualitatea acestuia. 

În avizul aprobat, Comisia şi-a expus opinia, inclusiv prin prisma recomandărilor Grupului de State 

contra Corupţiei (GRECO) adresate Republicii Moldova în urma rundei a III-a de evaluare la capitolul 

„Transparenţa în finanţarea partidelor politice” (9 la număr), asupra celor mai importante probleme care 

necesită a fi clarificate/detaliate în vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei în domeniul abordat. 

De asemenea, în avizul său, CEC a relevat un şir de momente tehnice în discordanţă cu cadrul legislativ 

în vigoare ce necesită a fi ajustate. 

Totodată, precizăm că în luna iunie curent Comisia Electorală Centrală a transmis spre aprobare 

Guvernului Republicii Moldova proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

elaborat de către grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei în 

domeniul finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, grup interinstituţional constituit printr-o 

dispoziţie a preşedintelui Comisiei Electorale Centrale din 28 noiembrie 2011. 

Menţionăm că proiectul de lege elaborat de grupul interinstituţional vizează acelaşi obiect de 

reglementare ca şi proiectul de lege al deputatului V. Plahotniuc, CEC recomandînd prin avizul său 

comasarea celor două proiecte de lege. 

http://www.cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=57&l=
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=6310&start=20&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) 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat la întrevederea OSCE/BIDDO cu 

tema „Alegerile democratice şi observarea alegerilor”, Viena, Austria 

 

Data publicării: miercuri, 18 iulie 2012 

În perioada 12-13 iulie curent, preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie 

Ciocan, a participat la întrevederea 

OSCE/SHDM (Supplementary Human 

Dimension Meeting) cu tema „Alegerile 

democratice şi observarea alegerilor”. 

Conferinţa s-a desfăşurat la Viena şi a fost 

organizată de către Biroul OSCE pentru 

Instituţiile Democratice şi Drepturile 

Omului (OSCE/BIDDO). 

În cadrul conferinţei, dr. Iurie Ciocan a 

vorbit despre monitorizarea alegerilor în Republica Moldova şi a atras atenţia asupra recomandărilor 

OSCE privind observarea alegerilor.   

Întrevederea s-a desfăşurat în trei sesiuni care au avut în centrul discuţiilor următoarele aspecte: punerea 

în aplicare a angajamentelor asumate de state pentru desfăşurarea unor alegeri democratice, ciclul 

electoral şi observarea alegerilor, respectarea recomandărilor expuse în raportul OSCE/BIDDO şi 

angajamentele cu statele participante. De asemenea, s-au abordat aspecte ce ţin de sufragiul universal şi 

egal, cadrul juridic, mass-media, campaniile de finanţare şi egalitatea de gen. 

La întrevedere au participat reprezentanţi din 56 de ţări membre, ai societăţii civile şi organizaţii 

internaţionale. 

 

Comisia Electorală Centrală a publicat Harta reprezentării politice în urma desfăşurării 

alegerilor locale generale din 2011 

 
Data publicării: marţi, 24 iulie 2012 

 

Comisia Electorală Centrală a publicat pe site-ul său Harta reprezentării politice în urma desfăşurării 

alegerilor locale generale din 2011 (autor: Andrei Nacu). Harta poate fi vizualizată aici. 

http://cec.md/index.php?pag=alegeri&opa=view&id=467&d=11&sd=82&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 recepţionat listele de subscripţie de la 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 
 

Data publicării: vineri, 20 iulie 2012 

Vineri, 20 iulie 2012, Comisia Electorală Centrală a 

recepţionat listele de subscripţie de la 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.  

În scopul asigurării unei activităţi eficiente şi al 

realizării principiului transparenţei în procesul de 

verificare a listelor de subscripţie şi a autenticităţii 

semnăturilor susţinătorilor iniţierii referendumului 

republican legislativ, CEC a constituit o comisie de 

recepţionare a listelor de subscripţie şi a creat 8 grupuri de lucru. 

Astfel, Comisia de recepţionare a constatat 7758 de liste de subscripţie, conţinînd 232 094 semnături ale 

susţinătorilor (confirmate în baza celor 37 formulare prezentate pentru fiecare unitate administrativ-

teritorială de nivelul al doilea de către membrii grupului de iniţiativă). 

Conform Codului electoral, în termen de 15 zile de la prezentarea listelor de subscripţie, CEC va  verifica 

autenticitatea semnăturilor de pe ele, adoptînd o hotărîre în acest sens. 

 

Comisia Electorală Centrală a organizat o masă rotundă dedicată prezentării raportului 

de evaluare a implementării SIAS „Alegeri” 
 

Data publicării: joi, 26 iulie 2012 

Descarcă fişier: raport rom 1.doc (293KB) 

Astăzi, 26 iulie 2012, Comisia Electorală Centrală, în colaborare cu Biroului OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), a organizat o Masă rotundă dedicată prezentării 

raportului de evaluare a implementării Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS 

„Alegeri”) şi a sistemului de înregistrare a alegătorilor din Republica Moldova. 

  

http://www.cec.md/files/1779_raport_rom_1.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) 

Raportul elaborat de OSCE/BIDDO conţine o analiză a procedurilor de înregistrare a alegătorilor şi 

întocmire a listelor electorale, de asemenea un plan de acţiuni cu privire la înregistrarea alegătorilor şi 

implementarea Registrului electronic de stat al alegătorilor, parte componentă a SIAS „Alegeri”. 

La masa rotundă au fost invitaţi reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale, organizaţiilor 

internaţionale, organizaţiilor neguvernamentale şi 

partidelor politice. 

Amintim că, în perioada 5-9 martie curent, un grup 

de experţi în domeniul tehnologiilor informaţionale 

şi înregistrării alegătorilor, din partea 

OSCE/BIDDO, a efectuat o vizită de lucru la CEC, 

scopul vizitei fiind înregistrarea progreselor obţinute 

în implementarea Sistemului Informaţional 

Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), 

precum şi aprecierea situaţiei ce ţine de eforturile depuse de către Comisie în vederea îmbunătăţirii 

sistemului de înregistrare a alegătorilor.  

Click aici pentru mai multe fotografii. 

 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a fost acreditat în calitate de observator 

internaţional la referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui României 
 

Data publicării: duminică, 29 iulie 2012 

Astăzi, 29 iulie 2012, preşedintele Comisiei Electorale 

Centrale, dr. Iurie Ciocan, a vizitat în calitate de 

observator internaţional/expert internaţional 3 secţii de 

votare din Chişinău deschise la referendumul naţional 

pentru demiterea preşedintelui României.  

Scopul vizitei a fost de a aprecia nivelul de pregătire 

tehnico-logistică a secţiilor de votare, preşedintele CEC 

constatînd că acestea sunt dotate în conformitate cu 

normele internaţionale pentru desfăşurarea unor alegeri 

libere şi corecte. 

Click aici pentru mai multe fotografii. 

http://www.cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=58&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=59&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) 

 

Secretarul Comisiei Electorale Centrale a participat la Conferinţa regională 

„Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale în Europa Centrală şi de 

Est”, desfăşurată la Varşovia, Republica Polonă 
 

Data publicării: luni, 30 iulie 2012 

La 26 iulie curent, secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl Andrei Volentir, a 

participat la o Conferinţă regională „Finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale în Europa Centrală şi de Est”. Evenimentul a fost 

organizat de către Fundaţia Ştefan Batory (Polonia) în cooperare cu Fundaţia 

Soros-Moldova, din cadrul „Programului Est Est fără frontiere” (EEFF) şi a avut 

loc la Varşovia, la sediul organizaţiei gazdă. 

Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale specializate din Armenia, 

Republica Cehă, Estonia, Georgia, Republica Moldova şi Republica Polonă au 

avut ocazia să facă schimburi de opinii privind practicile din ţările lor în ceea ce 

priveşte finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

La eveniment au fost prezentate studii de caz din ţările participante. Discuţiile s-au axat pe următoarele 

aspecte: subiecţii care au/nu au dreptul să finanţeze partidele politice şi campaniile electorale, finanţarea 

campaniilor electorale din străinătate, donaţiile anonime, susţinerea materială de către stat a campaniilor 

electorale, limita cuantumului de donaţii pentru partidele politice, reglementările privind veniturile în 

campania electorală, cheltuielile efectuate de organele electorale, precum şi sancţiunile prevăzute în 

legislaţiile naţionale ale statelor respective. 

În urma discuţiilor purtate, sintetizînd recomandările individuale pentru fiecare ţară în parte conţinute în 

studiile prezentate, participanţii la conferinţă au stabilit un consens în ceea ce priveşte necesitatea 

perfecţionării cadrului legislativ prin ridicarea gradului de transparenţă a procesului de monitorizare a 

finanţelor partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv sporirea rolului Comisiei Electorale 

Centrale în acest proces. 

 

Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele verificării listelor de subscripţie 

prezentate de Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 

 republican legislativ 

 

Data publicării: vineri, 03 august 2012 

În şedinţa de vineri, 3 august curent, Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele verificării listelor 

de subscripţie prezentate de 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. 
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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) 

În urma examinării corectitudinii datelor 

reflectate în listele de subscripţie, inclusiv 

autenticitatea semnăturilor de pe listele 

prezentate, Comisia Electorală Centrală a 

constatat că procedurile de colectare a 

semnăturilor susţinătorilor referendumului 

republican legislativ au fost efectuate cu 

încălcarea normelor Codului electoral. Totodată, 

CEC a stabilit că din numărul total de 231 978 de 

semnături prezentate şi constatate pe liste, 197 

954 de semnături au fost calificate ca fiind 

nevalabile, rămînîd valabil exprimate 34 024 de 

semnături, număr care este mai mic decît minimul 

necesar pentru acceptarea propunerii de desfăşurare a referendumului republican. 

Astfel, Comisia a respins propunerea de efectuare a 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 şi a anulat înregistrarea Grupului de iniţiativă. 

Informăm că datele statistice privind rezultatele verificării listelor de subscripţie vor fi expuse pe pagina 

oficială web a Comisiei. 

Click aici pentru mai multe fotografii. 

 

http://www.cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=60&l=

