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Comisia Electorală Centrală a organizat seminare de instruire a membrilor  

organelor inferioare 

 

Data publicării: joi, 04 aprilie 2013 

  

În perioada 3-17 aprilie Comisia Electorală 

Centrală a desfăşurat seminare de instruire a 

membrilor organelor electorale inferioare. 

Beneficiarii instruirii sînt persoanele 

desemnate în consiliile electorale de 

circumscripţie, ce urmează a fi constituite 

pentru desfăşurarea alegerilor locale noi din 

19 mai 2013. 

  

Scopul seminarelor constă în acumularea şi 

consolidarea cunoştinţelor participanţilor 

referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor.  

  

De asemenea, au fost puse în discuţie subiecte privind examinarea şi soluţionarea contestaţiilor, 

responsabilităţile consiliului electoral de circumscripţie în ziua alegerilor, recepţionarea documentelor de 

la birourile electorale ale secţiilor de votare şi totalizarea alegerilor. 

  

Programul de instruire a conţinut o serie de exerciţii practice - simularea numărării voturilor şi totalizării 

rezultatelor votării, vizionarea şi discutarea filmului instructiv. 

  

Participanţii au primit certificate de funcţionar electoral. (Galerie foto) 

  

Amintim că pe 19 mai curent vor avea loc alegeri locale noi în cinci localităţi din Republica Moldova, şi 

anume în com. Mincenii de Jos din r-nul Rezina, sat. Olişcani din r-nul Şoldăneşti, com. Manta din r-nul 

Cahul, sat. Visoca din r-nul Soroca şi com. Chetrosu din r-nul Anenii Noi. 

 

  

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=74&l=
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Comisia Electorală Centrală a prezentat spre consultare publică proiectul 

Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier 

 

Data publicării: joi, 04 aprilie 2013 

Chişinău, CEC – În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală a inițiat consultările publice asupra 

proiectului de Regulament cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier. 

Textul integral al proiectului poate fi consultat pe pagina web a Comisiei www.cec.md, compartimentul 

„Transparenţă decizională”, rubrica „Proiecte de documente”. 

Persoanele interesate sînt invitate să facă propuneri şi comentarii pe marginea documentului, pînă la data 

de 22 aprilie curent la adresa de e-mail: info@cec.md sau prin poştă: str. V. Alecsandri, nr.119, mun. 

Chişinău, MD-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cec.md/
http://cec.md/index.php?pag=proiecte&opa=view&ptip=proiecte_de_documente&id=76&start=&l=
mailto:info@cec.md
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Comisia Electorală Centrală a organizat un training pentru reprezentanţii instituţiilor 

mass-media în domeniul finanţării partidelor politice 

 

Data publicării: luni, 08 aprilie 2013 

În perioada 9-10 aprilie 2013 Comisia 

Electorală Centrală, în colaborare cu 

Reprezentanţa în Moldova a Fundaţiei 

Internaţionale pentru Sisteme Electorale 

(IFES), a desfăşurat un seminar cu tema 

„Finanţarea partidelor politice şi 

campaniei electorale”, destinat 

reprezentanţilor instituţiilor mass-media. 

 

Scopul instruirii a fost de a oferi 

participanţilor cunoştinţe în domeniul 

investigaţiilor jurnalistice privind 

acumularea şi utilizarea fondurilor de 

către concurenţii electorali. Seminarul a 

fost moderat de experţi locali şi un expert în investigaţii jurnalistice din Franţa. 

De asemenea, au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de reforma finanţării partidelor politice din 

Republica Moldova, rolul şi mentalitatea jurnaliştilor în cadrul elaborării materialelor de investigaţie. 

Training-ul a inclus şi un compartiment care a fost axat pe problemele care ar putea apărea la realizarea 

unui material de investigație despre finanțarea partidelor. 

Evenimente similare au fost organizate pentru reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiilor social-

politice.  (Galerie Foto) 

Seminarul a avut loc în sala de conferinţe „London” a Centrului „Summit Events”. 

  

http://cec.md/index.php?pag=album&opa=view&id=73&l=
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Comisia Electorală Centrală a constituit consiliile electorale de circumscripţie pentru 

alegerile locale noi din 19 mai 2013 

 

Data publicării: marţi, 09 aprilie 2013 

 

 În şedinţa din 9 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală a constituit consiliile electorale de 

circumscripţie în localităţile unde urmează să se desfăşoare alegeri locale noi. 

Conform prevederilor legale, consiliile urmează să formeze secţiile de votare şi birourile electorale ale 

acestora. 

În perioada 3 - 5 aprilie curent, CEC a organizat şi desfăşurat cursuri de instruire pentru membrii 

organelor electorale inferioare, oferind certificate de funcţionar electoral pentru 55 persoane. 

Amintim că pe 19 mai curent vor avea loc alegeri locale noi în cinci localităţi din Republica Moldova, şi 

anume în com. Mincenii de Jos din r-nul Rezina, sat. Olişcani din r-nul Şoldăneşti, com. Manta din r-nul 

Cahul, sat. Visoca din r-nul Soroca şi com. Chetrosu din r-nul Anenii Noi. 
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Secretarul Comisiei Electorale Centrale a participat la un training pentru observatorii 

internaţionali în Serbia 

 

Data publicării: joi, 11 aprilie 2013 

 

 În perioada 8 – 12 aprilie 2013 secretarul Comisiei Electorale 

Centrale, Andrei Volentir, a participat la un training pentru 

observatorii internaţionali în misiunile de scurtă durată “Short-

Term Observers (STO)”. 

Evenimentul a avut loc în orașul Belgrad, Republica Serbia, şi a 

fost organizat de către Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice 

şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO).  

  Scopul training-ului a fost de a îmbunătăți cunoștințele 

participanţilor, dar și de a spori continuu competențele acestora în 

desfășurarea unor alegeri libere, democratice și corecte, în 

conformitate cu standardele internaționale şi metodologia OSCE de observare a alegerilor. 

  La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi reprezentanţi ai diferitor ONG-uri care 

se preocupă de drepturile omului din 15 ţări membre ale OSCE, şi anume Albania, Macedonia, Serbia, 

Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Armenia, Belarus, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, 

Kazahstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina, precum şi doi reprezentanţi ai Tunisiei, ţara 

care deşi nu este membru al OSCE, împărtăşeşte valorile şi standardele acestei organizaţii. 
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Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea alegerilor 

europarlamentare din Croaţia 

 

 

Comisia Electorală Centrală a dat curs 

invitaţiei de a observa alegerile 

deputaţilor croaţi pentru Parlamentul 

European desfăşurate în 14 aprilie 

curent. În acest scop o delegaţie 

compusă din vicepreşedintele CEC, dl 

Ştefan Urîtu, şi şefa Aparatului CEC, 

dna Mariana Musteaţă, s-a deplasat la 

Zagreb în perioada 12 – 16 aprilie 

pentru a monitoriza alegerile 

europarlamentare          în calitate de 

observatori  internaţionali. Detaliile  

vizitei au fost stipulate în hotărîrea 

CEC nr. 1841 din 19 martie 2013. Monitorizarea scrutinelor din alte state reprezintă un instrument 

internaţional pentru familiarizarea cu experienţa electorală a altor ţări şi îmbunătăţirea practicii şi 

legislaţiei electorale naţionale.  

 

Pentru delegaţie obiectivul vizitei a fost oarecum dublu: pe de o parte, de a monitoriza alegerile, iar, pe de 

altă parte, de a cunoaşte sistemul electoral din Republica Croaţia şi de a studia experienţa Comisiei 

Electorale de Stat a Croaţiei (CESC) în vederea găsirii unor soluţii pentru problemele actuale ale 

sistemului electoral din Republica Moldova. Interesul pentru experienţa acestei ţări balcanice este legat de 

faptul că atît Republica Moldova, cît şi Croaţia sînt ţări care au făcut parte din federaţii cu sisteme 

socialiste similare şi care şi-au dobîndit independenţa în anii 90 ai secolului trecut. Ambele state sînt 

asemănătoare nu numai ca mărime, număr de populaţie (Croaţia are o populaţie de circa 4 mln. locuitori), 

ci şi după componenţa etnică (în Croaţia peste 80 la sută sînt croaţi, iar în Republica Moldova peste 70% 

sînt vorbitori de limba română). În ambele state după declararea independenţei au fost declanşate 

conflicte militare. În 1995 războiul de independenţă croat s-a încheiat cu victoria Croaţiei, iar procesul de 

reîntregire a ţării a luat sfîrşit în 1998, zonele ocupate revenind la Croaţia. Urmare a războaielor din 

aceste regiuni, dar şi a modului de organizare a sistemelor din care provin – ambelor ţări le sînt 

caracteristice probleme etnice, lingvistice şi de altă natură, cărora trebuie să le facă faţă.  

 

Un alt interes este de a prelua experienţa privind organizarea alegerilor deputaţilor în Parlamentul 

European, care mai devreme sau mai tîrziu ar putea fi de actualitate şi pentru Republica Moldova.  
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Cei 12 europarlamentari aleşi în urma 

scrutinului din 14 aprilie îşi vor deţine 

mandatele pînă la alegerile ordinare 

pentru Parlamentul European din 

primăvara anului 2014, ce se vor 

desfăşura concomitent în toate ţările 

membre ale UE. 

 

Cetăţenii croaţi, la fel ca şi cetăţenii 

altor ţări balcanice, votează în prezent 

pe „liste închise”  unde un vot este 

pentru întreaga listă de candidaţi a unui 

partid. În premieră la alegerile 

europarlamentare cetăţenii croaţi au 

votat pe „liste deschise”, fiind aplicat 

votul preferenţial. În acest sistem de vot, alegătorul votează pentru o anumită listă, totodată avînd posibilitatea 

să îşi dea votul pentru un singur candidat de pe lista concurentului electoral. 

Delegaţia Republicii Moldova a avut o întrevedere la sediul CESC cu preşedintele acesteia, dl Branko Hrvatin. 

La întrevedere a participat şi o delegaţie din partea Georgiei. Potrivit Constituţiei Croaţiei, preşedintele CESC 

este din oficiu şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie. Deşi, în viziunea delegaţiei noastre, această 

conexiune a sistemului judecătoresc cu cel electoral ar putea conduce la apariţia anumitor conflicte de interese 

în cadrul examinării contestaţiilor electorale, membrii CESC sînt convinşi că acest aparent conflict se 

soluţionează prin delimitarea competentei, avînd în vedere ca anume Curtea Constituţională are competenţa de 

a confirma legalitatea alegerilor. 

Pe parcursul vizitei delegaţia a avut 

posibilitatea să ia cunoştinţă de modul de 

organizare şi funcţionare a CESC, de a 

observa care este comportamentul părţilor 

implicate în procesul electoral pînă şi după 

ziua votării, inclusiv în ziua tăcerii (ultima 

zi înaintea votării). 

 

De remarcat că, spre deosebire de 

Republica Moldova, Croaţia nu practică 

traducerea tuturor documentelor electorale 

într-o altă limbă, ceea ce îi permite să 

canalizeze o parte importantă a bugetului 

pentru alte scopuri, cum ar fi cel de 

acumulare şi procesare a documentelor electorale şi totalizare a rezultatelor alegerilor. De asemenea, numărul 

maxim de alegători arondaţi la o secţie de votare în Croaţia este de cel mult 1500, şi nu 3000 ca în Republica 

Moldova. Respectiv, după 6 ore de la închiderea secţiilor de votare CESC avea procesate deja circa 99% din 

voturi. Este o experienţă ce poate fi preluată de Republica Moldova, pentru că în felul acesta se oferă un 

răspuns mai prompt alegătorilor şi rămîne mai puţin loc pentru presupuneri şi interpretări eronate. 

Foto 2.  Cabinele de vot în secţiile de votare din Zagreb, Croaţia 

  Foto 3.  În timpul votării la o secţie de votare din oraşul Samobor, Croaţia 
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O alta experienţă demnă de atenţie este legată 

de cabinele de vot şi asigurarea secretului 

votului. În Croaţia urnele şi cabinele pentru 

vot secret sînt confecţionate din carton şi sînt 

de o singură folosinţă (vezi foto 4), ceea ce 

permite economisirea cheltuielilor 

administraţiilor publice locale, în ţara noastră 

fiind acordate spaţii importante pentru 

păstrarea cabinelor şi a urnelor de vot 

confecţionate din lemn şi material textil, care 

pot prezenta pericol de incendiu.  

 

Dacă pentru instalarea cabinelor şi urnelor de 

vot într-o secţie de votare din Republica 

Moldova sînt angajaţi 2-3 oameni timp de o zi 

lucrătoare, apoi în Croaţia acest lucru durează cel mult 20-30 minute şi se execută de o singură persoană. În 

opinia delegaţiei, la noi cabinele ar putea fi confecţionate din trei pereţi laterali şi o placă superioară pentru a 

elimina presupunerile de fotografiere de sus sau urmărire prin camere amplasate în sistemele de iluminare sau 

antiincendiare de pe tavanul încăperilor unde se desfăşoară votarea. 

 

A suscitat interesul faptul că listele electorale 

conţin o rubrică despre sexul alegatorului. 

Menţiunea se face la momentul eliberării 

buletinului de vot prin aplicarea literei „M” 

sau „F”.  Din punctul de vedere al delegaţiei 

noastre, aceasta este mai avantajos decît să fie 

identificat sexul alegatorului din informaţia de 

la Registrul de Stat al Populaţiei, pentru că 

permite să se stabilească gradul de participare 

a femeilor şi bărbaţilor pe unităţi 

administrativ-teritoriale şi, respectiv, să fie 

elaborate anumite strategii şi proiecte privind 

egalitatea de gen. Considerăm că această 

experienţă poate fi nu doar preluată, ci şi dezvoltată. Foarte utilă ar fi practica de a menţiona în listele 

electorale (sau în alt mod) datele despre participarea la vot a persoanelor cu dizabilităţi şi altor categorii de 

alegători, ceea ce, de asemenea, va constitui un punct de pornire pentru elaborarea anumitor strategii şi 

programe sociale. 

Vizita a constituit un bun prilej 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-media în reflectarea procesului electoral, 

informarea alegătorilor şi educaţia civică – aspecte de interes pentru ambele părţi.  

 

În cadrul monitorizării alegerilor delegaţia CEC a RM a folosit ocazia de a-şi consolida relaţiile cu  

reprezentaţii CEC a Georgiei, discutînd la nivel informal aspecte ale sistemelor de votare aplicate în ţările 

noastre.  

 

       Foto 5. Delegaţiile din Republica Moldova şi Georgia 

Foto 4. O secţie de votare din Croaţia, pe stînga – cabinele, în centru – 

urna de vot 
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Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la un seminar în Georgia 

 
Data publicării: miercuri, 17 aprilie 2013 

În perioada 17-18 aprilie 2013, o 

delegaţie a Comisiei Electorale 

Centrale, condusă de preşedintele dr. 

Iurie Ciocan, a participat la un seminar 

cu tema ”Utilizarea resurselor 

administrative în timpul campaniei 

electorale”, desfăşurat la Tbilisi, 

Georgia. Evenimentul a fost organizat 

de către Comisia de la Veneţia în 

cooperare cu Comisia Electorală 

Centrală a Georgiei, în cadrul 

Facilitării Parteneriatului Estic.  

Această reuniune a întrunit 

reprezentanţi ai autorităţilor electorale 

din Armenia, Azerbaidjan, Republica 

Moldova, Ucraina şi Georgia şi 

oficiali ai Comisiei de la Veneţia (Consiliul Europei). De asemenea, au fost prezenţi experţi şi 

reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale care activează în domeniul asistenţei electorale, precum 

PNUD, IFES. 

Pe agenda seminarului au figurat subiecte privind experienţa statelor participante în domeniul combaterii 

utilizării resurselor administrative în campania electorală. 

Delegaţia CEC a Republicii Moldova a făcut o prezentare despre prevenirea utilizării resurselor 

administrative în perioada campaniei electorale. 

Seminarul a făcut parte din programul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei – „Suport 

pentru Alegeri Libere și Corecte în țările 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) 
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Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul cu privire la procedura de ridicare 

şi validare a mandatelor de consilier 

 

Data publicării: luni, 29 aprilie 2013 

Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier. Acesta reglementează procedura de ridicare a mandatelor de către consiliile 

locale şi Comisie, precum şi procedura de atribuire a mandatelor de consilier. 

Elaborarea Regulamentului a fost dictată de necesitatea aducerii în concordanţă a reglementărilor interne 

cu noile modificări aduse Legii privind administraţia publică locală şi Codului electoral, conform cărora 

Comisiei Electorale Centrale i-au fost atribuite noi competenţe.  Acestea vizează ridicarea mandatului de 

consilier în cazurile de incompatibilitate a funcţiei şi demisie a consilierului, precum şi declarare a 

mandatului vacant în caz de deces al consilierului. 

Documentul reglementează şi o serie de responsabilităţi pentru secretarii consiliilor locale în ceea ce 

priveşte prezentarea setului de documente în vederea încetării mandatului de consilier. Pentru a unifica şi 

facilita întocmirea actelor respective, Regulamentul propune modele ale actelor necesare. 

Textul Regulamentului poate fi consultat pe pagina web a Comisiei www.cec.md, compartimentul „Baza 

legală”, rubrica „Regulamente”. 

 

http://www.cec.md/

