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Monitorizarea alegerilor prezidenţiale din Georgia 

 
Data publicării: marţi, 19 noiembrie 2013 

 

La invitaţia Comisiei Electorale Centrale din Georgia, în perioada 26 – 29 octombrie 2013, o delegaţie a 

instituţiei noastre s-a aflat la Tbilisi pentru a observa alegerile prezidenţiale desfăşurate în ziua de 27 

octombrie. Delegaţia a fost compusă din 

preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. 

Iurie Ciocan, secretarul CEC, dl Andrei 

Volentir, membrul CEC, dl Vasile Gafton, şeful 

adjunct al Direcţiei management alegeri din 

cadrul Aparatului CEC, dl Serghei Iaţco, 

consultantul superior în Direcţia comunicare, 

relaţii publice şi mass-media, dna Valentina 

Scobici, şi consultantul Direcţiei analiză şi 

documentare, dra Maria Sarev, membrii 

delegaţiei avînd calitatea de observatori 

internaţionali. 

  

În alegerile prezidenţiale din Georgia este 

folosit sistemul electoral majoritar cu scrutin 

uninominal, în două tururi. Pentru cîştigarea 

mandatului este necesară obţinerea majorităţii absolute a voturilor valabil exprimate de către cetăţenii cu 

drept de vot, iar potrivit datelor oficiale disponibile în luna iulie 2013, pe listele electorale din Georgia au 

fost înscrişi 3.537.249 alegători. Dacă în primul tur niciun candidat nu îndeplineşte această condiţie, se 

organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primii doi candidaţi, care au obţinut cel mai mare 

număr de voturi valabil exprimate. Mandatul are o durată de cinci ani. 

  

În cursa pentru prezidenţiale, la Comisia Electorală Centrală şi-au depus dosarele 54 candidaţi, dintre care 

24 au fost respinşi, iar şapte s-au retras. În ţară au fost deschise 3689 de secţii de votare şi au fost create 

73 comisii electorale de circumscripţie. 

  

Conform sondajelor de opinie efectuate în timpul campaniei electorale, principalii candidaţi în alegerile 

prezidenţiale au fost:Giorgi Margvelashvili (susţinut de Partidul Visul Georgian – Georgia Democrată), 

David Bakradze (candidat din partea Mişcării Naţionale Unite) şi Giorgi Targamadze (susţinut de 

Mişcarea Creştin Democrată). 

 

În ajunul alegerilor, în seara zilei de 26 octombrie, a fost organizată o întrevedere cu preşedintele, doamna 

Tamar Zhvania, şi membrii Comisiei Electorale Centrale a Georgiei care a avut loc la sediul instituţiei, 

situat la periferia oraşului Tbilisi. La această întîlnire, în afară de delegaţia noastră, au mai participat şi 

membrii delegaţiilor din partea Autorităţii Electorale Permanente din România, Filialele Nord-Est 

(Bacău) şi Sud-Est (Galaţi), a comisiilor electorale din Letonia, Lituania, Turcia, Bulgaria, Armenia, de 
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asemenea membrii delegaţiilor din Coreea de Sud, Finlanda, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina şi Belarus. 

Evenimentul s-a petrecut cu participarea mass-mediei din Georgia. 

 

În ziua de 27 octombrie, la 07.30 ora locală, membrii delegaţiilor au mers la deschiderea secţiilor de 

votare. Delegaţia din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova a vizitat cîteva secţii de 

votare. În toate secţiile vizitate votarea a decurs fără incidente. 

 

La intrare în secţia de votare sînt afişate listele electorale care conţin următoarea informaţie: numele, 

prenumele alegătorului, data naşterii, adresa de domiciliu şi un număr de înregistrare acordat fiecărui 

alegător. 

 

De asemenea, la intrarea în secţia de votare sînt afişate diverse postere, printre care  „Votarea pas cu pas”. 

Procedura de votare este următoarea: alegătorului i se marchează degetul mare de la mîna stîngă cu un 

lichid invizibil, iar înainte de a primi buletinul de vot se controlează cu ajutorul unei lămpi ultraviolete 

dacă alegătorul nu a mai votat. Dacă degetul după verificarea cu raze ultraviolete rămîne curat, înseamnă 

că alegătorul nu a mai votat şi îi este permisă votarea, iar dacă degetul mare se colorează în violet, 

înseamnă că alegătorul deja a votat şi, respectiv, nu poate vota încă o dată. Alegătorul completează 

buletinul de vot, după care îl introduce în urna de vot. Urna de vot este de culoare transparentă, iar 

cabinele de vot sînt de culoare albă cu logo-ul CEC de culoare`verde imprimat pe ele, fiind unite cîte trei. 

  

Pe parcursul zilei de 27 octombrie, în cadrul vizitării secţiilor de votare şi observînd nemijlocit scrutinul, 

membrii delegaţiei noastre s-au folosit de prilejul de a face schimb de opinii şi experienţă cu privire la 

modul de ţinere a listelor electorale, votul cetăţenilor aflaţi peste hotare, rolul şi locul mass-mediei în 

reflectarea procesului electoral. 

 

Menţionăm în concluzie că vizita delegaţiei noastre a consolidat relaţiile dintre structurile electorale 

centrale ale Republicii Moldova şi Georgiei, iar schimbul de experienţă a fost unul util, luînd în 

considerare necesitatea îmbunătăţirii permanente a cadrului legal în acest domeniu al Republicii Moldova. 
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Curtea Constituţională a validat mandatul deputatului democrat, Ion Stratulat 
 

Data publicării: joi, 07 noiembrie 2013 

  

La 5 noiembrie 2013, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui mandat de deputat în 

Parlament survenită în urma demisiei deputatului democrat Vladimir Plahotniuc şi a înaintat Curţii 

Constituţionale propunerea de a valida mandatul de deputat al dlui Ion Stratulat, candidat supleant pe lista 

Partidului Democrat din Moldova.  

  

Prin hotărîrea sa din 7 noiembrie, Curtea l-a declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pe dl Ion Stratulat, validîndu-i mandatul. 

  

Amintim că deputatul Vladimir Plahotniuc şi-a depus demisia la 31 octombrie 2013. 

 

 

Clubul de discuţii electorale cu tema:„Reflectarea campaniei electorale în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova” 

 
Data publicării: luni, 11 noiembrie 2013 

În data de 6 noiembrie 2013, 

Comisia Electorală Centrală a 

găzduit o nouă şedinţă a Clubului de 

discuţii electorale cu tema: 

„Reflectarea campaniei electorale în 

mijloacele de informare în masă din 

Republica Moldova”. 

  

Subiectele propuse au vizat 

perfecţionarea bazei legale şi a 

procedurilor menite să asigure 

mediatizarea corectă, transparentă şi 

echitabilă a proceselor electorale. La 

eveniment în calitate de invitaţi au 

participat dl Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei parlamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, 

tineret şi mass-media, dna Mariana Onceanu-Hadârcă, membru al Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului, şi reprezentanţi ai Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociaţiei Presei 

Independente, Asociaţiei „Promo-LEX”, Companiei „Teleradio Moldova”, S.A. «Analitic Media Grup». 

  

S-a propus spre discuţie proiectul de lege privind modificarea Codului electoral în partea ce ţine de 

monitorizarea alegerilor şi reflectarea lor în mijloacele de informare în masă. Propunerile de modificare 

aparţin Centrului Independent de Jurnalism, care a venit cu această iniţiativă în anul 2012. Proiectul 

ulterior a fost preluat de către comisia parlamentară de profil. În proiect se prevăd noi reguli de reflectare 
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a campaniei electorale a concurenţilor electorali de către radiodifuzori, autorii proiectului propunînd şi 

separarea responsabilităţilor ce aparţin mass-mediei publice şi celei private. 

  

Dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC, şi-a exprimat părerea că regulamentul privind reflectarea campaniei 

electorale, care se aprobă de Comisie de fiecare dată cînd au loc alegeri naţionale, trebuie menţinut 

separat şi în continuare. În afară de aceasta, consideră că activitatea partidelor politice trebuie reflectată 

nu doar în campania electorală, ci şi în afara alegerilor. 

  

Participanţii au remarcat că noul proiect este mult mai generos la capitolul timpi de antenă oferiţi gratuit 

de către posturile radio şi TV. S-a vorbit despre părţile bune şi cele mai puţin reuşite ale cadrului legal 

existent privind reflectarea campaniei electorale, printre care dispoziţiile referitoare la acordarea timpilor 

de antenă, dreptul la replică, condiţiile de participare la emisiuni radio şi TV în baza aceloraşi reguli 

pentru toţi concurenţii electorali etc. Unii vorbitori au fost de părere că trebuie să rămînă la discreţia 

radiodifuzorilor decizia de a participa sau nu în campania de reflectare a alegerilor. 

  

La rîndul său, dl Chiril Lucinschi a menţionat că proiectul supus discuţiilor trebuie bine analizat, astfel 

încît acesta să devină clar şi transparent pentru toţi subiecţii electorali şi să contribuie, în mod esenţial, la 

îmbunătăţirea mecanismelor de monitorizare a radiodifuzorilor în timpul campaniilor electorale. În opinia 

dnei Mariana Onceanu-Hadârcă o atenţie deosebită trebuie acordată domeniului ce vizează publicitatea 

politică, căci legislaţia actuală a Republicii Moldova nu prevede acest lucru. Ţările europene au deja 

tradiţii la acest capitol, există concepte speciale ce prevăd monitorizarea radiodifuzorilor care plasează 

acest gen de publicitate. 

  

În cadrul discuţiilor s-a propus examinarea minuţioasă a proiectului de lege şi delimitarea clară a 

competenţelor ce vor reveni CEC şi CCA, precum şi separarea domeniilor de reglementare prin 

regulamentul CEC privind reflectarea campaniei electorale (reflectarea publicităţii electorale, declaraţiile 

radiodifuzorilor, dezbaterile electorale) şi Codul electoral. 

  

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

menţionînd că acestea ar putea deriva în dezvoltarea unor proiecte de cooperare pe viitor. 

  

Clubul de discuţii electorale reprezintă o platformă de discuţii neformale care are drept scop dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii ce abordează problematici electorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

 

 Newsletter CEC: Noiembrie 2013         
 

 

str. Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 6 

“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) 

Duminică, 10 noiembrie 2013 au avut loc alegeri locale noi în com. Ucrainca, raionul 

Căuşeni 
Data publicării: luni, 11 noiembrie 2013 

 
La 11 noiembrie curent, Comisia Electorală Centrală a comunicat rezultatele preliminare pentru alegerea 

primarului comunei Ucrainca, raionul Căuşeni, care a avut loc duminică, 10 noiembrie 2013. 

 

La votare s-au prezentat 750 de persoane din totalul celor 1292 incluse în listele electorale, rata de 

participare constituind 58,05%. Şapte buletine de vot au fost declarate nevalabile. 

 

La scrutin au participat 3 candidaţi, desemnaţi de partide politice, rezultatele votării fiind următoarele: 

 

-      Crivoi Ion (PLDM) – 336 voturi (45,2 %); 

-      Banari Nicolae (PCRM) – 233 voturi (31,3 %); 

-      Odainic Rodica (PDM) – 174 voturi ( 23,4 %). 

 

Menţionăm că, în conformitate cu art. 134 din Codul electoral, în cazul în care nici un candidat nu 

întruneşte mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va 

proceda la al doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul 

tur de scrutin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                          
 

 

 Newsletter CEC: Noiembrie 2013         
 

 

str. Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 7 

“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 în domeniul electoral BRIDGE cu tema 

„Accesul la procesul electoral” 
 

Data publicării: marţi, 19 noiembrie 2013 

 

În perioada 11 – 15 noiembrie 2013 

Comisia Electorală Centrală, cu 

suportul Programului PNUD pentru 

Democraţie/Alegeri, a desfăşurat un 

curs internaţional în domeniul 

electoral BRIDGE cu tema „Accesul la 

procesul electoral”. 

  

Training-ul a avut loc în mun. 

Chişinău şi a fost organizat pentru 

reprezentanţi ai Comisiei Electorale 

Centrale, Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral de pe 

lîngă Comisia Electorală Centrală, 

Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene. 

  

Participanţii au avut posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele şi deprinderile în domeniul accesului la 

procesul electoral, familiarizîndu-se cu cele mai bune practici ce vizează asigurarea unui proces electoral 

liber, corect şi transparent, elaborarea de strategii electorale pe categorii ţintă. 

  

În cadrul grupurilor de lucru, participanţii au abordat tematici referitoare la: metodele corespunzătoare de 

vot pentru alegătorii de peste hotare, pentru persoanele cu dizabilităţi, accesul la educarea alegătorilor, 

instruirea funcţionarilor electorali privind conştientizarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi etc. 

  

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. Vedeţi galeria foto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=84&l=
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O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale s-a aflat într-o vizită de studiu la Comisia 

Electorală Centrală din Lituania 

 
Data publicării: luni, 18 noiembrie 2013 

 
În perioada 18-22 noiembrie 2013, o delegaţie 

a Comisiei Electorale Centrale, condusă de 

către vicepreşedintele CEC, Ştefan Urîtu, s-a 

aflat într-o vizită de studiu la Comisia 

Electorală Centrală a Lituaniei, la Vilnius. 

  

Scopul vizitei l-a constituit schimbul de 

experienţă şi de bune practici în domeniul 

egalităţii de gen. 

  

Pe parcursul perioadei menţionate, membrii 

delegaţiei au avut întrevederi cu reprezentanţii 

Comisiei Electorale Centrale din Lituania, 

reprezentanţi ai Parlamentului şi Ministerului 

Securităţii Sociale şi Muncii. 
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Comisia Electorală Centrală a fost vizitată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale 

Permanente a României şi Comisiei Electorale Centrale a Letoniei 
 

Data publicării: joi, 21 noiembrie 2013 

 
În perioada 18-22 noiembrie curent, 

reprezentanţii Autorităţii Electorale 

Permanente a României şi Comisiei 

Electorale Centrale ai Letoniei s-au aflat 

într-o vizită de studiu la Comisia Electorală 

Centrală a Republicii Moldova. Scopul 

vizitei ambelor delegaţii l-a constituit 

schimbul de experienţă în vederea 

îmbunătăţirii practicilor şi a bazei normative 

în domeniul electoral. 

  

Membrii delegaţiilor au avut întrevederi cu 

preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan, 

secretarul Comisiei, Andrei Volentir şi 

funcţionarii aparatului de lucru al CEC. În 

cadrul întrevederilor au fost purtate discuţii privind implementarea Registrului de Stat al Alegătorilor, 

creşterea transparenţei şi încrederii în autorităţile electorale şi procesul electoral, noile tehnologii 

informaţionale utilizate în cadrul scrutinelor, precum şi despre finanţarea partidelor politice. 

  

Din componenţa delegaţiei letone au făcut parte Arnis Cimdars, preşedintele comisiei, Karlis Kamradzis, 

adjunctul acestuia, Kristine Berzina, şeful departamentului comunicare şi informare, Daiga Plume, 

consultant în cadrul Direcţiei juridice, iar din partea delegaţiei române au fost prezenţi Daniel Duţă, 

directorul Direcţiei management, monitorizare şi logistică electorală, Gabriel Săucă, directorul 

Departamentului tehnologii informaţionale şi Cristian Petraru, şeful Departamentului organizarea 

proceselor electorale. 

  

Vizita celor două delegaţii se înscrie în contextul dialogului bilateral între Comisia Electorală Centrală a 

Republicii Moldova cu Autoritatea Electorală Permanentă a României şi Comisia Electorală Centrală a 

Letoniei, acesta reflectînd obiectivele comune asumate privind intensificarea cooperării şi asistenţei în 

domeniul 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) 

16 ani de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale 

 
Data publicării: joi, 21 noiembrie 2013 

 

La 21 noiembrie 2013, Comisia 

Electorală Centrală a marcat 16 ani de 

activitate permanentă. 

            

Comisia Electorală Centrală a fost creată 

în baza Codului electoral, adoptat în 

anul 1997. Scopul principal pentru care 

a fost înfiinţată autoritatea electorală 

ierarhic superioară în stat este realizarea 

politicii electorale şi aplicarea uniformă 

a legislaţiei în domeniu, organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor. 

  

Pe parcursul acestor ani, Comisia a organizat scrutine naţionale şi locale şi a urmărit ca acestea să se 

desfăşoare în strictă conformitate cu prevederile Codului electoral şi bunelor practici internaţionale în 

domeniul electoral.  

 

Comisia Electorală Centrală este o instituţie deschisă, independentă, transparentă şi profesionistă şi în 

permanenţă pregătită să-şi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel, asigurînd un cadru electoral 

accesibil, în care cetăţenii au încredere. 

 

Pe parcursul anilor de activitate, Comisia Electorală Centrală a înregistrat progrese în realizarea 

următoarelor direcţii ale politicii electorale, şi anume în domeniul finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, informatizării proceselor electorale,  actualizării şi verificării listelor electorale, 

perfecţionării cadrului legal şi creşterii capacităţilor instituţionale. 

 

Comisia va depune în continuare eforturi susţinute pentru asigurarea unui climat favorabil principiilor 

democratice şi înaltelor standarde de organizare şi desfăşurare a alegerilor libere şi corecte. 

  

Cu prilejul acestei aniversări, Comisia Electorală Centrală a adresat felicitări tuturor funcţionarilor 

electorali şi aleşilor poporului.  
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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) 

Vicepreşedintele CEC, Ştefan Urîtu, a participat la Conferinţa statelor europene ”Cum 

să integrăm egalitatea de gen în activitatea cotidiană” 
 

Data publicării: joi, 28 noiembrie 2013 

 

În cadrul vizitei de studiu la Vilnius, Republica Lituania, o delegaţie a Comisiei Electorale Centrale din 

Republica Moldova a participat la Conferinţa statelor europene cu genericul ”Cum să integrăm egalitatea 

de gen în activitatea cotidiană”. 

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 22-

23 noiembrie curent şi a întrunit experţi în 

materie de gender din cele 28 state, 

membre ale Uniunii Europene.   

  

Dr. Ştefan Urîtu, vicepreşedintele Comisiei 

Electorale Centrale, a făcut o prezentare a 

activităţilor instituţiei noastre în domeniul 

integrării dimensiunii de gen în realizarea 

drepturilor electorale ale cetăţenilor 

Republicii Moldova. Participanţii la 

eveniment au apreciat realizările CEC 

privind efectuarea unui audit gender în 

rîndul organelor electorale şi elaborarea 

Planului de acţiuni în domeniul integrării dimensiunii de gen pentru anii 2013-2015. 

  

„Exemplul Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova este unul demn de urmat, or acesta este 

una dintre puţinele instituţii electorale care îşi propun să implementeze asemenea activităţi”, a menţionat 

Ligia Noberga, expert gender din cadrul Institutului European pentru Egalitate între Genuri din Vilnius.   

  

Lucrările conferinţei au oferit delegaţiei CEC Moldova ocazia de a se familiariza cu principiile şi 

standardele UE în sfera integrării dimensiunii de gen, dar şi cu practicile ţărilor-membre privind 

asigurarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei. 
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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) 

Duminică, 24 noiembrie 2013, a avut loc turul al doilea de scrutin pentru alegerea 

primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni 

 
Data publicării: luni, 25 noiembrie 2013 

 

Chişinău, CEC – La 25 noiembrie curent Comisia Electorală Centrală a comunicat rezultatele 

preliminare ale turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni 

care avut loc ieri, 24 noiembrie 2013, după cum urmează: 

  

Denumirea 

circumscripţiei 

Nr. total de 

alegători 

Au 

participat la 

votare 

Rata de 

participare 
Candidaţii Voturi acumulate 

comuna Ucrainca, 

nr. 25 

raionul Căuşeni 

1291 718 54,84 

Crivoi Ion 

(PLDM) 

410 

(57,9%) 

  

Banari Nicolae 

(PCRM) 

300 

(42,3%) 

  

  

Prin urmare, conform numărului de voturi acumulate, în comuna Ucrainca, raionul Căuşeni, a fost ales 

primar candidatul Crivoi Ion (PLDM). 

  

Comisia Electorală Centrală va face publice rezultatele finale ale alegerilor după ce consiliul electoral de 

circumscripţie va prezenta toate documentele electorale în original. 
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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 CEC au participat la cel de-al cincilea seminar din cadrul programului 

Facilităţii pentru Parteneriatul Estic 

 
Data publicării: luni, 25 noiembrie 2013 

 

În perioada 25-26 noiembrie 2013, o 

delegaţie a Comisiei Electorale Centrale, 

condusă de preşedintele CEC, dr. Iurie 

Ciocan, a participat la cel de-al cincilea 

seminar din cadrul programului Facilităţii 

pentru Parteneriatul Estic cu tema 

„Observarea alegerilor”. Evenimentul este 

organizat de Comisia europeană pentru 

democraţie prin drept a Consiliului Europei 

(Comisia de la Veneţia) şi se desfăşoară la 

Strasbourg, Franţa. 

  

Preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a făcut o 

prezentare despre observarea procesului 

electoral în Republica Moldova. 

  

Acest eveniment a întrunit reprezentanţi ai autorităţilor electorale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 

Republica Moldova şi Ucraina, experţi ai Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 

Omului (OSCE/ODIHR). 

  

Seminarul a făcut parte din cadrul programului comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei – 

„Suport pentru Alegeri Libere şi Corecte în ţările membre ale Parteneriatului Estic”. 
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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) 

La 29 decembrie 2013 va avea loc referendumul local privind revocarea primarului 

oraşului Anenii Noi 
 

Data publicării: marţi, 26 noiembrie 2013 

 

În cadrul şedinţei din 26 noiembrie 2013, 

Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 

29 decembrie curent pentru desfăşurarea unui 

referendum local privind revocarea primarului 

oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi. 

Revocarea a fost iniţiată de către un grup de 

cetăţeni din această localitate. 

 

În cadrul organizării referendumului, CEC a 

constituit circumscripţia electorală orăşenească 

Anenii Noi şi a aprobat Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor de 

organizare şi desfăşurare a referendumului 

local din 29 decembrie curent. 

  

În conformitate cu prevederile legislaţiei electorale, autorităţile locale din Anenii Noi şi partidele 

reprezentate în Parlament vor înainta candidaturile lor în componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale orăşeneşti Anenii Noi, iar primăria din localitate va asigura întocmirea listelor 

electorale de bază pentru desfăşurarea plebiscitului. 

  

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 11 mai 2014 desfăşurarea 

alegerilor locale noi pentru alegerea Consiliului comunal Cealîc, raionul Taraclia, dizolvat în legătură cu 

neadoptarea de către acesta a deciziilor timp de 6 luni consecutiv. 
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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) 

O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a efectuat o vizită de studiu în Republica 

Armenia 
 

Data publicării: miercuri, 27 noiembrie 2013 

 

În perioada 26-28 noiembrie 2013, o 

delegaţie a Comisiei Electorale Centrale 

a efectuat o vizită de studiu la Comisia 

Electorală Centrală a Republicii 

Armenia, la Erevan. Organizarea vizitei a 

fost posibilă datorită suportului 

Programului Naţiunilor Unite pentru 

dezvoltare (PNUD) pentru 

Democraţie/Alegeri în Moldova. 

 

Scopul vizitei l-a constituit schimbul de 

experienţă şi de bune practici în 

domeniul implementării sistemului de 

management al calităţii şi sistemului de 

management al securităţii informaţiei, în 

conformitate cu prevederile standardului 

internaţional. De asemenea, în timpul 

întrevederilor reprezentanţii autorităţii electorale armene au făcut o prezentare a sistemului informaţional 

automatizat de stat „Alegeri”. 

  

Pe parcursul perioadei menţionate, membrii delegaţiei au avut întrevederi cu reprezentanţii Comisiei 

Electorale Centrale a Republicii Armenia şi ai Institutului Naţional de Standardizare din Armenia. 
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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) 

Practica estoniană în domeniul votării electronice a fost discutată în cadrul Comisiei 

Electorale Centrale 

 
Data publicării: joi, 28 noiembrie 2013 

 

În perioada 27-30 noiembrie curent, la 

Comisia Electorală Centrală s-a aflat 

într-o vizită de lucru o delegaţie a 

Comitetului pentru Votul Electronic de 

pe lîngă Autoritatea Electorală din 

Estonia, avînd drept scop informarea 

autorităţilor din Republica Moldova 

despre necesităţile şi condiţiile de 

implementare a votării electronice. 

  

La 28 noiembrie curent, a fost 

organizată o masă rotundă, la care au 

participat membri şi funcţionari ai 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale, 

dar şi reprezentanţi ai fracţiunilor 

parlamentare, Cancelariei de Stat, Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Apărării şi ai Centrului de Telecomunicaţii 

Speciale. 

  

Experţii estonieni au făcut o prezentare a sistemului e-voting din Estonia. Subiectele au vizat 

administrarea electronică, baza legală şi cea materială pentru votarea prin Internet. O atenţie deosebită a 

fost acordată sistemului informaţional electoral şi registrului electronic al populaţiei. Dl Tarvi Martens, 

preşedintele Comitetului pentru Votul Electronic din Estonia, a remarcat că Registrul electronic al 

populaţiei a fost elaborat şi implementat timp de 10 de ani. 

  

Dna Epp Maaten, vicepreşedintele Comitetului, a relatat despre metodele de votare în Estonia, precum şi 

despre mecanismele şi etapele de organizare şi desfăşurare a alegerilor. Un factor interesant reprezintă 

observarea proceselor electorale care durează două luni şi este o provocare pentru misiunile de 

observatori naţionali şi internaţionali. 

  

Vizita experţilor estonieni a fost posibilă datorită suportului oferit de către Programul Naţiunilor Unite 

pentru dezvoltare (PNUD) pentru Democraţie/Alegeri în Moldova. 

 

 


