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La 3 iulie curent a fost prezentat raportul privind îmbunătăţirea sistemului de 

înregistrare a alegătorilor din Republica Moldova şi capacităţii CEC în domeniul 

tehnologiei informaţionale 
 

Data publicării: joi, 04 iulie 2013 

 

La 3 iulie 2013 a avut loc o masă rotundă 

unde a fost prezentat şi supus dezbaterilor 

raportul ”Îmbunătăţirea sistemului de 

înregistrare a alegătorilor din Republica 

Moldova şi capacităţii CEC în domeniul 

tehnologiei informaţionale”, elaborat de către 

dl Shalva Kipshidze, consultant şi mentor în 

domeniul tehnologiei informaţionale şi 

înregistrării alegătorilor, cu suportul PNUD 

Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanţi 

ai mai multor instituţii de stat, precum şi ai 

societăţii civile. 

 

Consultantul internaţional a avut sarcina de a se documenta asupra modelului de înregistrare a alegătorilor 

din Republica Moldova. De asemenea, de a acorda asistenţă Comisiei Electorale Centrale (CEC) în 

elaborarea foii de parcurs privind înregistrarea alegătorilor şi consolidarea modelului convenit de a intra 

în vigoare din 2015, precum şi pentru viitoarele alegeri naţionale din 2015. 

 

Autorul raportului a menţionat că timp de mai mulţi ani CEC a implementat un şir de iniţiative pozitive 

pentru a îmbunătăţi toate domeniile de management electoral, sistemul de înregistrare a alegătorilor încă 

mai rămîne a fi un punct slab din cauza factorilor interni şi externi, avînd nevoie de perfecţionare 

continuă. 

 

În cadrul mesei rotunde s-a remarcat că sistemul actual de înregistrare a alegătorilor, precum şi cel propus 

pentru viitor, este unul pasiv. Un astfel de sistem de înregistrare prevede că statul este în totalitate 

responsabil pentru înregistrarea alegătorilor şi pentru asigurarea faptului că fiecare cetăţean îşi poate 

exercita dreptul său fundamental şi constituţional de a vota la alegeri şi referendumuri.  

 

În vederea elaborării acestui raport au fost organizate întrevederi cu toate instituţiile de stat, participante 

în procesul de pregătire a listelor electorale sau a Registrului de Stat al Populaţiei, cu personalul CEC, cu 

reprezentanţi ai ONG-urilor implicate în dezvoltarea democraţiei sau în monitorizarea alegerilor, precum 

şi cu toate partidele politice. 

 

În acest context, au fost identificate activităţi ce urmează să fie desfăşurate în continuare, şi anume 

identificarea şi analiza capacităţii actuale a Departamentului tehnologii informaţionale (TI) al CEC şi 

planificarea activităţilor posibile de dezvoltare a capacităţii sau altor soluţii relevante, cum ar fi 

externalizarea unor module ale lucrului legat de TI contractorilor externi, acordarea îndrumării şi 



                          
 

 

 Newsletter CEC: August 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 3 

“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) 

prezentarea bunelor practici CEC cu privire la grupurile de lucru interguvernamentale şi grupurile 

operaţionale legate de procesul de înregistrare a alegătorilor, susţinerea CEC în elaborarea foii de parcurs 

pentru înregistrarea alegătorilor şi elaborarea unui plan detaliat de implementare a foii de parcurs privind 

înregistrarea alegătorilor. 

 

Se preconizează că majoritatea sarcinilor enumerate mai sus se bazează pe colaborare şi necesită 

participarea deplină a CEC în proces.  

 

În concluzie, s-a remarcat că CEC a Republicii Moldova este un organ progresist, proactiv şi inclusiv de 

management electoral, care a avansat în toate domeniile de management electoral. Planul strategic al CEC 

pentru perioada 2012-2015 a fost apreciat pozitiv de către toate părţile interesate şi conţine direcţii vitale, 

adică un proces de înregistrare a alegătorilor, şi obiective proprii. 

 

Trebuie de menţionat faptul că sistemul actual de înregistrare a alegătorilor din Republica Moldova are 

potenţial de dezvoltare şi poate face faţă nevoilor fundamentale ale ţării. Cu toate acestea, există multiple 

probleme ce ţin de angajament, responsabilităţi, relaţii inter-instituţionale şi divergenţe legislative şi 

tehnice ce au împiedicat procesul înregistrării alegătorilor.  

 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei şi buna funcţionare a sistemului de înregistrare a alegătorilor, acest raport 

propune o serie de recomandări specifice, şi anume: 

 

 Conformarea deplină a registrului civil cu necesităţile Registrului alegătorilor; 

 Analiza şi armonizarea cadrului legislativ; 

 Iniţierea unei elaborări strategice a modalităţilor de îmbunătăţire a analizei listelor alegătorilor şi 

standardizarea instrucţiunilor CEC cu privire la înregistrarea alegătorilor; 

 Necesitatea unui angajament clar din partea diferitor instituţii implicate în proces prin semnarea 

unui Memorandum de Înţelegere între diverse organizaţii; 

 Uniformizarea în proceduri şi sincronizarea procedurilor utilizate de diferite organe de stat; 

 Necesitatea sporirii percepţiei publicului asupra corectitudinii listelor alegătorilor; 

 Discutarea diferitor metode de adaptare a bazei de date ”Registru” în vederea compatibilităţii cu 

listele alegătorilor, pentru a evita probleme legate de extragerea şi schimbul de date; 

 Iniţierea discuţiilor privind problema votului în afara ţării, cu examinarea sugestiilor IFES 

prezentate CEC în luna aprilie 2013. 
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La 7 iulie 2013 a avut loc referendumul local privind revocarea dnei Tatiana Pinti din 

funcţia de primar al comunei Lebedenco, raionul Cahul 
 

Data publicării: luni, 08 iulie 2013 

 

La 8 iulie 2013 Comisia Electorală Centrală a comunicat rezultatele prealabile ale referendumului local 

privind revocarea dnei Tatiana Pinti din funcţia de primar al comunei Lebedenco, raionul Cahul. 

  

Menţionăm că la votare s-au prezentat 516 persoane din totalul celor 1958 incluse în listele electorale 

(25,53 % - prezenţa la vot, ceea ce constituie mai puţin decît 1/3). Patru buletine de vot au fost declarate 

nevalabile. Pentru întrebarea supusă referendumului s-au pronunţat 454 alegători, contra – 58. 

  

Conform Codului electoral, referendumul local se consideră nevalabil dacă la el au participat mai puţin de 

1/3 din numărul cetăţenilor înscrişi în listele electorale. Totodată, decizia privind revocarea primarului se 

consideră adoptată prin referendum local, dacă pentru ea a votat un număr egal sau mai mare de alegători 

decît au votat în cazul alegerii primarului. Menţionăm că la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 dna 

Tatiana Pinti a fost aleasă în calitate de primar al comunei Lebedenco în cadrul turului al doilea de scrutin 

cu votul a 469 de alegători.  

  

Comisia Electorală Centrală a făcut publice rezultatele finale după ce Consiliul electoral de circumscripţie 

electorală Lebedenco a prezentat Comisiei Electorale Centrale toate documentele electorale în original. 
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Comisia Electorală Centrală a fost vizitată de către Preşedintele Parlamentului 

Republicii Moldova, dl Igor Corman 
 

Data publicării: vineri, 19 iulie 2013 

 

La 19 iulie 2013, Comisia Electorală Centrală 

(CEC) a fost vizitată de către dl Igor Corman, 

Preşedintele Parlamentului Republicii 

Moldova. 

 

În cadrul discuţiilor cu membrii Comisiei şi 

funcţionarii Aparatului CEC, dr. Iurie Ciocan 

a trecut în revistă realizările instituţiei şi a 

punctat domeniile prioritare de activitate. 

Subiectele abordate au vizat perfecţionarea 

cadrului legal în domeniul electoral, 

informatizarea proceselor electorale, 

întocmirea şi actualizarea listelor electorale şi 

crearea condiţiilor de votare pentru cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotarele ţării. 

 

În acest context, Preşedintele Parlamentului, dl Igor Corman a subliniat necesitatea stabilirii unor relaţii 

de colaborare eficientă între instituţiile statului, responsabile de asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea alegerilor, menţionînd că „este în interesul tuturor să avem campanii electorale, alegeri 

locale şi parlamentare corecte, libere şi democratice, care să fie apreciate atît de cetăţeni, cît şi de 

structurile internaţionale”. 

 

La finalul întrevederii, speakerul a asigurat membrii şi funcţionarii CEC de susţinerea sa în încercările de 

a promova iniţiativele Comisiei şi de a încuraja deputaţii din Parlament pentru a le vota. 

 

Vizita de documentare la Comisia Electorală Centrală a fost a zecea din seria de vizite efectuate, la 

iniţiativa Preşedintelui Parlamentului Igor Corman, în instituţiile publice aflate sub control parlamentar. 

 


