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Notă informativă privind deplasarea reprezentantului CEC la Tbilisi, Georgia
Data publicării: miercuri, 7 noiembrie 2012
În perioada 28-30 octombrie 2012 şeful Aparatului Comisiei Electorale Centrale, doamna Mariana Musteaţă,
s-a deplasat la Tbilisi, Georgia, pentru a lua parte la cea de-a doua întrunire a reprezentanţilor autorităţilor
electorale, ministerelor educaţiei şi organizaţiilor neguvernamentale din Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Ucraina şi Republica Moldova. Pe ordinea de zi a întrunirii s-au aflat subiecte, precum participarea tinerilor în
alegeri şi rolul procesului electoral într-un sistem democratic. Evenimentul s-a înscris în Programul Comun al
Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Suport pentru alegeri libere şi corecte în ţările Parteneriatului Estic”.
Discuţiile s-au axat pe experienţa statelor participante în ceea ce priveşte educaţia civică a tinerilor care
votează pentru prima dată şi pe Curriculum-ul „Introducere în procesul electoral pentru elevii cu vîrsta
cuprinsă între 12 şi 16 ani”, elaborat de domnul Patrick Trees, magistru în administraţia publică, secretar
general în Parlamentul cantonului Bern, Elveţia, şi doamna Isabelle Bichsel, magistru în arte, profesor de
educaţie civică, Şcoala medie din Biel-Bienne, Elveţia. S-a subliniat că acest curriculum vine în ajutor
profesorilor, propunîndu-se introducerea a 3 ore de educaţie electorală a cîte 45 de minute pe tematici, cum ar
fi alegerile democratice în societate, procesul de luare a deciziilor, etapele procesului electoral, importanţa
campaniilor electorale ale candidaţilor, rolul mass-mediei în alegeri, al observatorului şi al alegătorului,
importanţa existenţei organelor electorale şi funcţiile acestora. Au fost propuse conţinuturile, metodele de
pregătire şi organizare a lecţiilor, materiale didactice pentru profesori, exerciţii practice pentru elevi, pe care
autorii le-au plasat în anexele manualelor.
Conform agendei de lucru, doamna M. Musteaţă a susţinut o prezentare despre activităţile de educaţie civică
desfăşurate de Comisia Electorală Centrală, menţionînd că în afara perioadei electorale se organizează acţiuni
cu ocazia Zilei internaţionale a alegerilor şi Zilei tînărului alegător, acestea fiind marcate anual de Comisie. La
dispoziţia publicului este pus Biroul de informare şi documentare pentru cetăţeni unde persoanele interesate
pot obţine informaţii pe subiecte legate de alegeri. În perioada electorală Comisia derulează campanii de
informare a alegătorilor, în 2009-2012 avînd loc 5 evenimente electorale naţionale: alegeri locale generale, 3
alegeri parlamentare şi un referendum constituţional, de asemenea s-a organizat o campanie de informare
privind implementarea proiectelor-pilot ce ţin de „Registrul electronic al alegătorilor”. Au fost punctate, în
linii generale, obiectivele ce se urmăresc în cadrul activităţilor de educaţie civică şi electorală, care sunt
provocările cu care se confruntă Comisia, subliniindu-se că prin activităţile de educaţie civică se promovează
imaginea organelor electorale.
La sfîrşitul lucrărilor participanţii au propus elaborarea în colaborare cu ministerul educaţiei a trei manuale pe
categorii de vîrstă: 12-14 ani, 14-16 ani şi 17-19 ani.
Scopul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Suport pentru alegeri libere şi corecte
în ţările Parteneriatului Estic” este de a oferi asistenţă ţărilor-partenere (Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) în reformarea procesului electoral şi ajustarea acestuia la standardele
europene. Programul creează un mediu favorabil abordării problemelor identificate de structurile Consiliului
Europei şi facilitează schimbul de bune practici ale statelor participante.
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La 11 noiembrie 2012 vor avea loc alegeri locale noi în unele localităţi
Data publicării: duminică, 11 noiembrie 2012
La 11 noiembrie 2012 vor avea loc alegeri locale
noi ale primarilor în următoarele localităţi: com.
Danu din r-nul Glodeni, s. Cîrpeşti din r-nul
Cantemir, s. Hristici din r-nul Soroca, com. Albina
din r-nul Cimişlia şi com. Morenii Noi din r-nul
Ungheni.
Au candidat la funcţia de primar:
- al comunei Danu din r-nul Glodeni – 4 persoane
(pe listele electorale de bază fiind înscrişi 2443
alegători):
· Ursu Mihail din partea Partidului Democrat din
Moldova (PDM),
· Timinscaia Zinovia, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM),
· Ivancenco Serghei, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM),
· Ursul Mihail, candidat independent;
- al satului Hristici din r-nul Soroca – 4 persoane (pe listele electorale de bază - 986 alegători):
· Cebotari Dumitru din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM),
· Morau Mihai, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM),
· Alexei Ivan, Partidul Liberal (PL),
· Răileanu Eugenia, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM);
- al satului Cîrpeşti din r-nul Cantemir – 3 persoane (pe listele electorale de bază - 1444 alegători):
· Bîzu Ion din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM),
· Dogaru Veaceslav, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM),
· Butuc Sergiu, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM);
- al comunei Albina din r-nul Cimişlia – 2 persoane (pe listele electorale de bază - 1720 de alegători):
· Mazur Iurie din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM),
· Bîcos Nicolae, candidat independent;
- al comunei Morenii Noi din r-nul Ungheni – 2 persoane (pe listele electorale de bază - 820 de
alegători):
· Suprovoci Serghei din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM),
· Radeţchii Vladislav, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM).
În comunele Danu şi Morenii Noi alegerile au fost stabilite în legătură cu faptul că primarii acestor
localităţi decedaseră, în satul Hristici şi în comuna Albina primarii au demisionat, iar în satul Cîrpeşti
alegerile locale desfăşurate în iunie 2011 au fost declarate nule printr-o hotărîre irevocabilă a instanţei de
judecată.
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Duminică, 11 noiembrie 2012, au avut loc alegeri locale noi în cinci localităţi
Data publicării: luni, 12 noiembrie 2012
Comisia Electorală Centrală a comunicat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi care s-au
desfăşurat la 11 noiembrie:
Denumirea
circumscripţiei

com. Danu,
r-nul Glodeni

Au
Nr. total de
Rata de
participat
alegători
participare
la votare

2443

1312

53,70 %

s. Cîrpeşti,
r-nul Cantemir

1444

996

68,98 %

s. Hristici,
r-nul Soroca

986

551

55,88 %

com. Albina,
r-nul Cimişlia

1720

776

45,12 %

com. Morenii Noi,
820
r-nul Ungheni

492

60,00 %

Candidaţii
Ursu Mihail (PDM)
Timinscaia Zinovia (PCRM)
Ursul Mihail
(candidat independent)
Ivancenco Serghei (PLDM)
Bîzu Ion (PDM)
Dogaru Veaceslav (PLDM)
Butuc Sergiu (PCRM)
Cebotari Dumitru (PDM)
Răileanu Eugenia (PLDM)
Alexei Ivan (PL)
Moraru Mihai (PCRM)
Bîcos Nicolae
(candidat independent)
Mazur Iurie (PCRM)
Suprovoci Serghei (PDM)
Radeţchii Vladislav (PLDM)

Voturi
acumulate
557
358
262
125
601
380
12
254
189
94
4
681
76
248
239

În satul Cîrpeşti din r-nul Cantemir primar a fost ales candidatul PDM, Bîzu Ion, în com. Albina din r-nul
Cimişlia primar a devenit candidatul independent Bîcos Nicolae, iar în com. Morenii Noi candidatul din
partea PDM, Suprovoci Serghei, a obţinut funcţia de primar.
În localităţile Danu din r-nul Glodeni şi Hristici din r-nul Soroca urmează să se desfăşoare turul al doilea
de scrutin.
Comisia Electorală Centrală face publice rezultatele finale ale alegerilor, după ce consiliile electorale de
circumscripţie prezintă toate documentele electorale în original.
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Promovarea egalităţii de gen în finanţarea partidelor politice
Data publicării: luni, 12 noiembrie 2012
Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Ştefan Urîtu, a
prezentat, în cadrul unui interviu, acordat Asociaţiei Presei
Independente, aspectele promovării egalităţii de gen în finanţarea
partidelor politice, în contextul noului proiect de lege pentru modificarea
legislaţiei în vigoare de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor
electorale.
API: De ce Comisia Electorală Centrală a insistat să fie promovată
egalitatea de gen prin finanţarea publică a partidelor politice?
Dr. Ştefan Urîtu: Subiectul egalităţii de şanse, problema genurilor (sau
gender), nu este ceva nou pe agenda Comisiei Electorale Centrale, nici în
Republica Moldova şi nici chiar în lume. Noi vedem legea privind
finanţarea partidelor politice ca un instrument ce ne permite să aducem o
anumită contribuţie la soluţionarea problemei despre care vorbim. Dacă
analizaţi proiectul de lege, vedeţi cum acest instrument va lucra în practică.
Cel puţin, în prezent, se pare că acest mijloc va fi unul eficient, cel puţin pentru partidele care doresc echitatea
în societate şi îşi propun să obţină şi o contribuţie financiară din bugetul de stat, contra unei transparenţe mai
mari şi a disciplinei financiare în cadrul partidului respectiv.
API: Cum credeţi, de ce în Republica Moldova nivelul de reprezentare a femeilor în parlament este sub
media globală, fiind circa 19 la sută?
Dr. Ştefan Urîtu: În primul rînd, nu mi se pare că nivelul reprezentării femeilor în Legislativul Republicii
Moldova este unul inferior mediei globale, asta dacă ţinem cont de erorile la prelucrarea datelor statistice. În al
doilea rînd, trebuie să recunoaştem că nivelul de reprezentare a femeilor în parlamentele lumii, inclusiv în ţara
noastră, este cu mult mai jos, decît ar trebui să fie sau decît ne-am fi dorit la acest moment. După mine, sunt
mai multe cauze ce favorizează această situaţie, printre care tradiţia, dependenţa financiară a femeii de voinţa
bărbatului, nedorinţa femeilor de a se implica în politică (pentru că nu vor să schimbe "confortul" pe care îl
au/un fel de conservatism/să nu fie mai rău/ne este bine şi aşa/politica este murdară). Tot aici, aş menţiona şi
lipsa solidarităţii între femei (în Republica Moldova avem circa 52% femei şi 48% bărbaţi), însă femeile, cu o
mai mare afecţiune, votează pentru bărbaţi, pentru genul opus. Un motiv ar fi şi altruismul, mai dezvoltat în
cazul femeilor. Ar mai fi şi alte cauze ce generează situaţia, doar că acestea încă n-au fost stabilite cu
certitudine. Dacă eforturile de pînă acum, chiar şi la nivel de ONU, nu s-au încununat de succes, înseamnă ca
ceva nu e bine...
API: Cine sau ce le împiedică pe femeile din ţara noastră să se implice mai activ în viaţa politică?
Dr. Ştefan Urîtu: Cred că sărăcia, dar şi alte probleme. În ţara noastră grija pentru copii tradiţional este pusă
pe seama femeii şi, dacă bărbatul se implică în politică, atunci femeii ii revine să aibă grijă de casă. Este chiar
o vorbă la noi: „Jupînul ţine drumul, iar jupîneasa ţine casa”. Poate că femeile au simţul acesta de proprietar
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mai dezvoltat decît în rîndul bărbaţilor şi, dacă bărbatul riscă orice, deseori îşi pune în pericol viaţa, atunci
femeia caută să păstreze ceea ce a fost adunat.
Eu cred că e prea puţin timp de cînd am început să vorbim despre problema de gen, în general, dar şi mai puţin
timp a trecut de cînd încercăm să facem ceva concret pentru a o soluţiona, şi încă mai puţin timp e de cînd
femeile, bărbaţii, societatea au început (dacă au început?!) să realizeze că aceste discuţii se poartă la modul
serios. Iar, odată cu subvenţionarea partidelor politice din partea statului, la care ne-am referit mai sus,
consider că acest car se va mişca din loc şi poate va avea şi o acceleraţie pozitivă.

Comisia Electorală Centrală a iniţiat procedura privind aprobarea unui nou model al
raportului privind finanţarea campaniei electorale
Data publicării: luni, 12 noiembrie 2012
Descarcă fişier:

proiect model raport.xls (115KB)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Comisia Electorală Centrală a anunţat publicul interesat despre iniţierea procedurii de aprobare a
unui nou model de raport privind finanţarea campaniilor electorale (anexat).
Recomandările şi opiniile pe marginea proiectului de raport supus discuţiilor publice au putut fi prezentate la
sediul Comisiei Electorale Centrale (mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 119) şi transmise la adresa electronică
info@cec.md pînă la data de 26 noiembrie 2012.

Comisia Electorală Centrală a organizat discuţii publice asupra noului model al
raportului privind finanţarea campaniei electorale
Data publicării: marţi, 13 noiembrie 2012
Comisia Electorală Centrală a anunţat
mass-media că la 16 noiembrie 2012, ora
14.00, et.3, în sala de şedinţe a Comisiei
(str. V. Alecsandri, 119) se vor organiza
discuţii publice asupra noului model al
raportului privind finanţarea campaniei
electorale, la care au fost invitate
partidele politice.
Evenimentul a fost deschis pentru massmedia.
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Preşedintele CEC: „Partidele trebuie să fie finanţate din bugetul de stat”
Data publicării: miercuri, 14 noiembrie 2012
„Partidele politice trebuie să fie finanţate din bugetul de stat”. De
această părere este preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie
Ciocan, care a argumentat, în cadrul unei emisiuni la postul public
de televiziune, proiectul de lege privind finanţarea partidelor
politice, elaborat de CEC şi înaintat spre aprobare Parlamentului.
Potrivit lui Iurie Ciocan, lipsa de transparenţă în acumularea
fondurilor de către partidele politice, precum şi lipsa monitorizării a
modului în care se cheltuiesc şi se raportează aceste fonduri fac
necesară introducerea finanţării din buget a partidelor.
„Partidele politice trebuie să beneficieze de bani din bugetul de stat.
Doar astfel vom putea aduce regulă în această arie de activitate.
Dacă partidele parlamentare vor fi finanţate din buget, statul va avea
mai multe beneficii, prin transparentizarea activităţii partidelor şi
monitorizarea eficientă din partea societăţii. La noi toţi vorbesc despre încălcări pe partea de gestionare a
cheltuielilor în campaniile electorale, dar nimeni nu oferă suficiente probe. Pentru a exclude încălcările,
am creat acest proiect de lege”, a declarat Iurie Ciocan în cadrul emisiunii.
Astfel, potrivit proiectului, care ar urma să modifice o serie de acte legislative, din bugetul anual vor fi
alocate 0,2%, aproximativ 40 de milioane de lei, sumă care va fi repartizată partidelor conform
performanţei electorale, adică conform numărului de mandate validate în Parlament. Din buget ar urma să
fie finanţate şi partidele extraparlamentare.
Alocaţiile din buget urmează a fi cheltuite pentru întreţinerea sediilor şi a personalului, materiale
promoţionale, deplasări, cotizaţii de membru în organizaţii internaţionale, birotică, audit şi investiţii
necesare activităţii partidului, în alte scopuri utilizarea mijloacelor fiind exclusă.
Proiectul de lege stabileşte şi modificări în cazul donaţiilor, cotizaţiilor de membru, raportării obligatorii a
cheltuielilor şi sancţionarea încălcărilor pentru lipsa raportărilor adecvate.
„Cetăţeanul trebuie să înţeleagă că el nu plăteşte pentru un anumit partid, dar pentru democraţie, libertate
şi dreptul de a trăi într-un stat democratic. E normal ca partidele parlamentare să aibă acest suport, pentru
că ei au suportul cetăţenilor, odată ce au fost votaţi şi au pondere în societate. Democraţia costă!”, a mai
adăugat Iurie Ciocan.
Sursa: unimedia.md
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Comisia Electorală Centrală – 15 ani de activitate permanentă
La 21 noiembrie 2012 Comisia Electorală Centrală a marcat 15 ani de activitate permanentă, acest
eveniment constituind o bună ocazie de a aprecia activitatea instituţiei şi rolul ei în sistemul instituţiilor
statului.
Comisia Electorală Centrală, ca organ cu statut permanent, a fost creată în baza Codului electoral, adoptat
în anul 1997. Scopul principal pentru care a fost înfiinţată această instituţie electorală ierarhic superioară
în stat este realizarea politicii electorale şi aplicarea unitară 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.
Comisia depune eforturi susţinute să asigure un cadru tehnic favorabil statornicirii principiilor
democratice şi încetăţenirii înaltelor standarde de organizare şi de desfăşurare a alegerilor. Succesele pe
care le-a obţinut pe acest plan se datorează, în mare parte, profesionalismului înalt al persoanelor angajate
în aparatul CEC şi asistenţei din partea partenerilor de dezvoltare, cum ar fi Uniunea Europeană, Consiliul
Europei, PNUD Moldova şi IFES Moldova.
Mai multă informaţie puteţi găsi pe acest link: http://cec.md/index.php?pag=page&id=59&l=

Festivitatea consacrată celei de-a 15 aniversări de activitate permanentă
a Comisiei Electorale Centrale, 22 noiembrie 2012, mun. Chişinău
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Masa rotundă “Forme şi metode de instruire a funcţionarilor electorali.
Experienţa Republicii Moldova”
Data publicării: vineri, 23 noiembrie 2012
Comisia Electorală Centrală, în comun cu
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme
Electorale (IFES), a organizat o masă
rotundă cu tema “Forme şi metode de
instruire a funcţionarilor electorali.
Experienţa Republicii Moldova”, care a
avut loc pe 22 noiembrie 2012, la
Chişinău.
Acţiunea a reunit reprezentanţi ai
autorităţilor electorale din 6 ţări
(Republica Moldova, România, Letonia,
Armenia, Georgia, Belarus, Ucraina),
precum şi ai organizaţiilor internaţionale,
parteneri de dezvoltare ai Comisiei IFES, UNDP şi USAID.
Scopul acestei întruniri a constat în realizarea unui schimb de informaţii privind experienţa instituţiilor
electorale centrale în domeniul instruirii funcţionarilor electorali.
În debutul reuniunii, preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a susţinut o prezentare despre procesul instruirii
membrilor organelor electorale, care, în opinia sa, reprezintă, în mare parte, o condiţie de asigurare a
desfăşurării unor scrutine electorale corecte. „În Republica Moldova, această prerogativă o are Centrul de
Instruire Continuă în Domeniul Electoral, ce activează pe lîngă Comisie. CEC a preluat experienţa
colegilor din Armenia în domeniul certificării funcţionarilor electorali, iar, odată cu punerea în aplicare a
Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” şi utilizînd tehnologiile informaţionale la o mai
mare capacitate, va fi posibilă testarea electronică a funcţionarilor electorali şi evidenţa acestora într-o
bază de date specială”, a conchis dr. Iurie Ciocan.
În cadrul mesei rotunde, cei prezenţi au avut ocazia să ofere informaţii despre experienţa în acest domeniu
a ţărilor pe care le reprezintă. Procesul de instruire a funcţionarilor electorali comportă un caracter
individual, dat fiind că în fiecare ţară scrutinele se desfăşoară într-un mod aparte în baza legislaţiei
naţionale.
De exemplu, în timp ce în Republica Moldova şi în Georgia există centre de instruire care organizează şi
desfăşoară cursuri specializate, în Letonia şi Belarus, aceste instruiri se efectuează sub formă de seminare
nemijlocit de către conducerea comisiilor electorale centrale.
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Totodată, în timp ce Georgia promovează instruirea şi testarea electronică a funcţionarilor, preşedintele
Comisiei Electorale Centrale din Republica Belarus, dna Lidia Ermoşina, a menţionat că mizează pe
contactul personal, optînd pentru instruirea interactivă prin utilizarea scenariilor de simulare a proceselor
electorale.
Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale din Ucraina au remarcat că practicile CEC din Republica
Moldova pot servi drept exemplu pentru instituţia omoloagă de la Kiev, dat fiind faptul că noile
modificări ale legislaţiei electorale îi obligă să organizeze şi să desfăşoare instruiri, iar în structura
Comisiei Electorale Centrale din Ucraina va fi înfiinţată o nouă subdiviziune responsabilă de pregătirea şi
instruirea funcţionarilor electorali.
Membrii delegaţiilor străine au salutat realizările CEC din Republica Moldova în ceea ce priveşte
procesul de instruire a funcţionarilor electorali, îndeosebi crearea Centrului de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral, organizarea campaniilor de informare şi educaţie civică în perioada electorală,
elaborarea materialelor didactice pentru funcţionarii electorali, manualelor pentru membrii consiliilor
electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare. În acelaşi timp, partenerii de
dezvoltare IFES şi UNDP au anunţat că vor acorda Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
de pe lîngă CEC tot sprijinul necesar în desfăşurarea activităţilor de instruire a membrilor birourilor
electorale, precum şi altor actori interesaţi.
Organizarea şi desfăşurarea mesei rotunde “Forme şi metode de instruire a funcţionarilor electorali.
Experienţa Republicii Moldova” face parte din programul de acţiuni organizate cu ocazia celei de-a 15
aniversări de activitate permanentă a Comisiei Electorale Centrale, marcată la 21 noiembrie curent.
Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media.
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Duminică, 25 noiembrie 2012, a avut loc turul al doilea de scrutin pentru alegerea
primarilor în două localităţi
Data publicării: luni, 26 noiembrie 2012
Comisia Electorală Centrală a comunicat rezultatele preliminare ale votării pentru alegerea primarilor în
com. Danu (Glodeni) şi s. Hristici (Soroca), după cum urmează:
Denumirea
circumscripţiei

Nr. total
Au
Rata de
de
participat la
participare
alegători
votare

com. Danu,
r-nul Glodeni

2479

s. Hristici,
r-nul Soroca

990

1241
637

49,72 %
64,28 %

Candidaţii

Voturi
acumulate

Ursu Mihail (PDM)

649

Timinscaia Zinovia (PCRM)

584

Cebotari Dumitru (PDM)
Răileanu Eugenia (PLDM)

340
288

Conform
numărului
de
voturi
acumulate, în localitatea Danu din r-nul
Glodeni primar a fost ales domnul Ursu
Mihail (PDM), cu 52,3% din sufragii,
iar în s. Hristici din r-nul Soroca
primar a devenit domnul Cebotari
Dumitru (PDM), cu 53,38%. În com.
Danu 8 buletine de vot au fost declarate
nevalabile (0,64%), iar în s. Hristici 9
buletine au fost nevalabile (1,41%).
Comisia Electorală Centrală face
publice rezultatele finale ale alegerilor
după ce consiliile electorale de
circumscripţie
prezintă
toate
documentele electorale în original.
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Comisia Electorală Centrală a aprobat un nou model al raportului privind finanţarea
campaniei electorale
Data publicării: miercuri, 28 noiembrie 2012
Descarcă fişier:

model raport fluxul mijloacelor financiare proiect.v.23.11.12.xls (199KB)

În şedinţa de marţi, 27 noiembrie curent, Comisia Electorală Centrală a aprobat un nou model al
raportului privind finanţarea campaniei electorale pe care concurenţii electorali vor fi obligaţi să-l
prezinte autorităţilor electorale. Necesitatea unui nou model al raportului a fost dictată de aspiraţia şi
angajamentele actualei componenţe a Comisiei Electorale Centrale de a spori gradul de transparenţă a
finanţelor politice.
Noul model al raportului financiar este mai detaliat şi implică mai multe exigenţe la completarea lui,
punctînd toate posibilele cheltuieli suportate de către concurenţii electorali în campania electorală ce
urmează a fi raportate.
Amintim că anterior au fost organizate discuţii publice pe marginea noului model de raport privind
finanţarea campaniei electorale cu participarea partidelor politice, mass-mediei şi societăţii civile.
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