“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)

Newsletter CEC: Septembrie 2012
Cuprins:
 Comisia Electorală Centrală a participat la Congresul al V-lea al diasporei
moldovenești, desfăşurat la Chişinău........................................................................2
 O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a participat la un seminar
internaţional BRIDGE la Bucureşti..........................................................................2
 Comisia Electorală Centrală informează că a fost finalizată procedura de
desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de primar.................................3
 Duminică, 21 octombrie 2012, a avut loc referendumul local privind revocarea
dlui Iuri Ivanov din funcţia de primar al satului Nihoreni, raionul Rîșcani...........4
 Comisia Electorală Centrală anunță constituirea secţiilor de votare pentru
desfășurarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012........................................4
 Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea
alegerilor parlamentare din Ucraina.........................................................................4
 Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan, a avut pe 31 octombrie
2012 o întrevedere cu Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae
Timofti.........................................................................................................................5

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

“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)

Newsletter CEC: Septembrie 2012
Comisia Electorală Centrală a participat la Congresul al V-lea al diasporei
moldovenești
Data publicării: joi, 11 octombrie 2012
Descarcă fişier:

prezentare ocv final.ppt

Chişinău, CEC – 11 octombrie2012, dr. Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, a
participat la Congresul al V-lea al diasporei moldovenești, care s-a desfășurat la Chișinău. La Congres,
preşedintele CEC a vorbit despre exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor RM în secţiile de votare
constituite în afara țării și politica statului în domeniul susținerii și utilizării potențialului diasporei.
În cadrul prezentării dr. Iurie Ciocan s-a referit și la realizările Comisiei Electorale Centrale în această
direcție, particularitățile organizării şi desfăşurării alegerilor peste hotarele ţării, legislația ce
reglementează votarea peste hotare, instruirea funcționarilor electorali, informarea alegătorilor din afara
țării, problemele întîlnite și soluțiile propuse.
La Congres au participat autorităţile administrației publice centrale și asociații ale diasporei moldovenești
din diferite state.

O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a participat la un seminar internaţional
BRIDGE la Bucureşti
Data publicării: miercuri, 17 octombrie 2012
În perioada 15-19 octombrie 2012 o delegaţie a
Comisiei Electorale Centrale, constituită din cinci
membri ai CEC şi funcţionari ai Aparatului, a
participat la seminarul internaţional BRIDGE cu
genericul „Dimensiunea de gen şi alegerile”.
Seminarul s-a desfăşurat la Bucureşti, România, şi
a fost organizat de către Comisia Electorală
Centrală, Autoritatea Electorală Permanentă din
România, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare/România
(PNUD/România)
şi
Programul
Naţiunilor
Unite
pentru
Dezvoltare/Moldova (PNUD/Programul pentru
Democraţie şi Alegeri) cu suportul financiar al
Programului Global pentru susţinerea ciclului electoral (GPECS) şi Guvernului Suediei.
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La seminar au participat şi reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente din România şi societăţii
civile atît din Republica Moldova, cît şi din România. Scopul seminarului a fost de a le face cunoscute
funcţionarilor electorali principalele aspecte ale dimensiunii de gen în alegeri, cadrul legislativ naţional
(din statele participante) şi internaţional, precum şi recomandările înaintate în acest domeniu de către
organismele internaţionale. Pe parcursul a 5 zile, participanţii, repartizaţi în grupuri mici, au abordat
subiecte sensibile ce ţin de controversele legate de cote, balanţa de gen în autorităţile electorale,
repartizarea în circumscripţiile uninominale şi impactul asupra echilibrului de gen, partidele politice şi
participarea femeilor, activitatea organizaţiilor neguvernamentale în domeniul asigurării egalităţii de gen,
finanţarea partidelor politice prin prisma dimensiunii de gen.
Menţionăm că participarea la seminar se înscrie în şirul de acţiuni prevăzute în Planul strategic al
Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012 – 2015, unul din obiectivele căruia este sporirea
cunoştinţelor atât a membrilor CEC cît şi a funcţionarilor aparatului Comisiei privind egalitatea de gen şi
drepturile omului.
Stagiul face parte din lanţul de instruiri în cadrul programului internaţional de dezvoltare profesională
pentru pregătirea formatorilor şi a specialiştilor în domeniul Creării Resurselor pentru Îmbunătăţirea
Democraţiei, Guvernării şi Alegerilor (BRIDGE).

Comisia Electorală Centrală informează că a fost finalizată procedura de desemnare şi
înregistrare a candidaţilor la funcţia de primar
Data publicării: vineri, 19 octombrie 2012
Descarcă fişier:

candidaturi aln.docx (22KB)

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală informează că în data de 18 octombrie 2012 a fost finalizată
procedura de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de primar pentru alegerile locale noi ale
primarilor care se vor desfăşura în unele localităţi la 11 noiembrie curent.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul electoral, organul electoral înregistrează
candidaţii desemnaţi în alegeri se efectuează de către organul electoral în decursul a 7 zile de la data
recepţionării actelor, care se prezintă acestuia cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor.
Potrivit Codului electoral şi Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi
desfăşurare a acestor alegeri, consiliile electorale de circumscripţie au înregistrat în total 16 candidaţi
(lista se anexează).
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Duminică, 21 octombrie 2012, a avut loc referendumul local privind revocarea dlui Iuri
Ivanov din funcţia de primar al satului Nihoreni, raionul Rîșcani
Data publicării: luni, 22 octombrie 2012
Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală comunică rezultatele prealabile ale referendumului local
privind revocarea dlui Iuri Ivanov din funcţia de primar al satului Nihoreni, raionul Rîșcani.
Menţionăm că la votare s-au prezentat 566 alegători din totalul celor 2406 înscriși în listele electorale.
Astfel, prezența la vot a constituit 23,52%, ceea ce este mai puțin decît minimul necesar. Șase buletine de
vot au fost declarate nevalabile. Pentru revocarea primarului s-au pronunțat 406 alegători, contra – 100.
Conform Codului electoral, referendumul local se consideră nevalabil, dacă la el au participat mai puţin
de 1/3 din numărul de cetăţeni înscrişi în listele electorale.
Rezultatele finale vor fi făcute publice după ce Consiliul electoral de circumscripție Nihoreni va prezenta
Comisiei Electorale Centrale toate documentele electorale în original.

Comisia Electorală Centrală anunță constituirea secţiilor de votare pentru desfășurarea
alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012
Data publicării: luni, 22 octombrie 2012
Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală anunță că pentru desfășurarea alegerilor locale noi din 11
noiembrie 2012 s-au constituit secțiile de votare. Amplasarea acestora le găsiți aici.
În conformitate cu Planul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 11
noiembrie 2012, secțiile de votare se constituie cu 35 de zile înainte de alegeri.

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea alegerilor
parlamentare din Ucraina
Data publicării: joi, 25 octombrie 2012
Chişinău, CEC – În perioada 26 – 29 octombrie curent, o delegaţie a Comisiei Electorale Centrale, în
componența domnului Ștefan Urîtu, vicepreședintele CEC, și a domnului Eduard Răducan, membru, vor
participa la observarea alegerilor parlamentare, care vor avea loc la 28 octombrie curent în Ucraina.
Pe parcursul perioadei menționate, delegația CEC a avut întrevederi cu reprezentanţi ai organelor electorale
din Ucraina, inclusiv cu președintele Comisiei Electorale Centrale din Ucraina, Vladimir Shapoval. În ziua
alegerilor, delegația a vizitat mai multe secţii de votare, monitorizînd nemijlocit scrutinul.
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Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan, a avut pe 31 octombrie 2012
o întrevedere cu Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti
Data publicării: miercuri, 31 octombrie 2012
Chişinău, CEC – Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan, a avut pe 31 octombrie 2012
o întrevedre cu Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti.
În cadrul întîlnirii, preşedintele CEC Iurie Ciocan a prezentat proiectul de lege pentru modificarea
legislației în vigoare privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Potrivit relatărilor președintelui CEC, proiectul a fost elaborat de către un grup de lucru, constituit din
reprezentanţi ai 25 de instituții publice și non-guvernamentale, care, pe parcursul unui an, au sistematizat
propunerile înaintate de acestea. Proiectul de lege prevede amendarea a 7 acte legislative, și anume:
Codul electoral, Legea privind partidele politice, Codul contravențional, Codul penal și cel de procedură
penală, Codul fiscal și Legea Curţii de Conturi.
Activitatea de modificare în acest sens a legislației face parte dintr-un amplu program de acțiuni în
vederea reformării sistemului de finanțare a partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv conține
reglementări privind alocarea contribuțiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice.
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