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Dragi prieteni,
De la primii pași pe calea construcției tânărului stat independent repu-
blica moldova, bazat pe pluripartidism, supremația legii, alegeri libere și 
democratice, au trecut peste trei decenii. În acest răstimp statul moldove-
nesc a cunoscut o serie de reforme îndreptate spre dezvoltarea proceselor 
și instituțiilor democratice. 

un punct de reper îl constituie unificarea legislaţiei în materie electorală 
prin adoptarea, la 21 noiembrie 1997, a codului electoral care a reunit toa-
te legile cu privire la alegeri. conform prevederilor acestuia, a fost înfiin-
ţată comisia electorală centrală ca organ de stat cu statut permanent, 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor.

pe 21 noiembrie 2022 se împlinesc 25 de ani de activitate continuă a 
instituției. cu acest prilej, am decis să edităm un „Almanah Electoral” 
care să cuprindă evenimente legate de procesul electoral începând cu 
anul 1988. Această publicație o vedem și ca pe un instrument util de colec-
tare, sistematizare și prezentare a informațiilor relevante în context electo-
ral. Formatul Almanului permite ca el să fie accesibil oricui, in clusiv elevi-
lor. Almanahul este adresat nu numai persoanelor implicate în activitățile 
electorale, ci și academicienilor, experților, politicienilor. 

pe paginile Almanahului veți găsi înșiruite evenimente în ordine cronologi-
că, fără comentarii care să exprime opinii. Am pledat pentru acest format 
ca să oferim posibilitate cititorului de a trage propriile concluzii vizavi de 
un fapt sau altul. 

În cei 25 de ani de activitate continuă, instituţia a fost condusă de opt pre-
ședinţi și a avut șase componenţe. comisia a administrat 9 alegeri parla-
mentare, 2 prezidenţiale, 6 locale generale, 3 referendumuri republicane 
și numeroase alegeri locale noi. Acești 25 de ani au însemnat dezvoltare 
și afirmare atât pe plan intern, cât și pe cel extern. Fiecare dintre mem-
brii organelor electorale a avut contribuția sa. Grație responsabilității, 
dedicației și profesionalismului de care au dat dovadă funcționarii elec-
torali, astăzi comisia a ajuns să se bucure de aprecierea actorilor politici 
și a cetăţenilor, poziționându-se ca o organizație de referință în regiune.

legislaţia electorală a republicii moldova se află în continuă dezvoltare, 
acest proces fiind determinat atât de noile realități social-politice și anga-
jamentul de ajustare la standardele internaţionale, cât și de necesitatea 
lichidării unor lacune și contradicţii din reglementările existente. continu-
ând aceeași dorință - de a evolua în materie electorală, astăzi ne aflăm în 
plin proces de reformă, parcurgem o nouă treaptă în evoluţia democraţiei 
autohtone. 

sperăm că efortul depus la editarea acestui Almanah va genera un rezul-
tat pe măsură și fiecare dintre cei care vor ține în mâini această ediție o 
va aprecia corespunzător. 
Lectură plăcută!

„AlmAnAh electorAl” – o eDiție ineDită  
cu prilejul Aniversării De 25 De Ani A cec 

Angelica caraman, 
președinta comisiei 
electorale centrale a 
republicii moldova
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ACRONIME:
ACEEEO  - Asociaţia Oficialilor Electorali din Europa
ADEPT   - Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” 
AMN   - Alianța „Moldova Noastră” 
APL   - Autorităţile Publice Locale  
BE ASL „MN”  - Blocul Electoral Alianţa Social-Liberală  
     „Moldova Noastră” 
CA   - Curtea de Apel 
CC   - Curtea Constituțională 
CEC   - Comisia Electorală Centrală 
CICDE   - Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 
CSJ   - Curtea Supremă de Justiție 
IFES   - Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale 
MAEIE   - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
NATO   - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
OSCE/ODIHR  - Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice  
    și Drepturile Omului
PAS   - Partidul Acțiune și Solidaritate 
PCRM   - Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 
PDM   - Partidul Democrat din Moldova 
PL   - Partidul Liberal 
PLDM   - Partidul Liberal Democrat din Moldova 
PNUD  - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
PPCD   - Partidul Popular Creștin Democrat 
PPPDA   - Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
PPPN   - Partidul Politic „Partidul Nostru”
PPR   - Partidul Popular Românesc 
PPȘ   - Partidul Politic „Șor”
PSRM   - Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 
PUN   - Partidul Unității Naționale 
RM   - Republica Moldova
RSA  - Registrul de Stat al Alegătorilor
RSSM   - Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
SIAS „Alegeri”  - Sistemul Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” 
SUA   - Statele Unite ale Americii 
UE   - Uniunea Europeană
UTA Găgăuzia  - Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
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1988

1989

01.07  Baza primelor alegeri pluraliste. 
la cea de-a XiX-a conferință a partidului 
comunist al uniunii sovietice a fost 
adoptată rezoluţia „Democratizarea 
societății sovietice și reforma sistemului 
politic”, care a constituit punctul de 
pornire pentru organizarea primelor alegeri 
pluraliste, bazate pe principiul alternativei.

25.08  Start pluripartidismului. A 
fost adoptată hotărârea prezidiului 
sovietului suprem „cu privire la modul 
provizoriu de înregistrare a asociațiilor 
obștești ale cetățenilor republicii 
sovietice socialiste moldovenești” 
(rssm), pe care mulţi o consideră 
startul pluripartidismului.

25.10  Înregistrarea primelor formaţiuni 
democratice. consiliul de miniștri al rssm 
a înregistrat Frontul popular din moldova, 
mișcarea internaționalistă în Apărarea 
restructurării „unitatea-edinstvo”, mișcarea 
populară „Gagauz-halcî”. Anume aceste 
formațiuni politice noi au făcut concurență 
partidului comunist la primele alegeri 
parlamentare pluraliste din februarie-
martie 1990.

22.11  Modificarea Constituţiei. A fost 
adoptată legea nr. 3616-Xi cu privire la 
unele modificări și completări în constituţia 
(legea fundamentală) rssm, ce includea 
și perfecţionarea sistemului electoral, 
element ce lipsea în constituţia rssm din 
15 aprilie 1978. Articolul 84, capitolul 10 în 
redacţia legii nr. 3616-Xi din 22 noiembrie 
1989, consacrat sistemului electoral, stipula 
că alegerile deputaţilor se efectuează în 
circumscripţii electorale cu un mandat în 
baza dreptului de vot universal, egal, direct, 
liber și secret.

23.11  Lege adoptată. A fost adoptată 
legea nr.144 cu privire la alegerile 
deputaților poporului ai rssm. primul 
parlament democratic a fost ales în baza 
acestei legi.

24.11  Crearea primei Comisii Electorale Centrale. prin hotărârea sovietului suprem al 
rssm nr. 3625-Xi din 24 noiembrie 1989, a fost creată comisia electorală centrală pentru 
alegerea de deputaţi ai poporului. comisia era formată din 21 de membri, cu un mandat 
de 5 ani, numiţi la propunerea sovietelor raionale și orășenești de deputaţi ai poporului, 
precum și ale organelor republicane ale organizaţiilor obștești. președinte a fost ales 
vladimir chictenco. Această comisie a activat în perioada 1989-1993 și a fost responsabilă 
de organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 1990 și a celor prezidenţiale din 
decembrie 1991.
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1990

25.02 - 10.03  Primele alegeri democratice. pe 
data de 25 februarie 1990 a avut loc primul tur al 
primelor alegeri parlamentare democratice, iar 
la 10 martie - al doilea tur de scrutin. la alegeri 
au participat circa 1900 de concurenţi electorali 
care reprezentau următoarele formaţiuni social-
politice: Frontul popular din moldova, partidul 
comunist al rssm, mișcarea pentru egalitate în Drepturi „unitate-edinstvo”, mișcarea 
populară „Gagauz-halkî”. Alegerile s-au desfășurat în 380 de circumscripții uninominale 
constituite pe teritoriul rssm. Aveau dreptul de a propune candidați colectivele de muncă, 
organizațiile obștești, colectivele de elevi și studenți ale instituțiilor de învățământ mediu de 
specialitate și superior, adunările alegătorilor de la locul de trai și ale militarilor în unitățile 
militare. Învingători erau declarați candidații care obțineau majoritatea simplă de voturi, 
în caz de necesitate organizându-se al doilea tur, între primii doi candidați identificați în 
primul tur de scrutin. În două tururi de scrutin au fost aleși 371 de deputați.

26.04  Oficializarea Parlamentului. Din 26 aprilie 1990 sovietul suprem a început să se 
numească parlament. Anume acestui prim parlament i-a revenit misiunea istorică de a pune 
bazele democratizării societăţii.

10.05  Legea privind modificarea 
Constituţiei RSSM. parlamentul a adoptat 
legea cu privire la introducerea unor 
modificări în constituţia rssm și astfel 
o serie de articole au apărut în redacţie 
nouă: „Art. 6. partidele politice, alte 
organizaţii obștești și mișcări de masă 
participă la elaborarea politicii republicii, 
la conducerea treburilor de stat și obștești 
prin reprezentanţii lor, aleși în sovietele de 
deputaţi ai poporului, precum și sub alte 
forme; Art. 7. partidele politice, celelalte 
organizaţii obștești și mișcări de masă 
activează în cadrul constituţiei rssm, 
constituţiei urss și a legilor în vigoare. 
nu este admisă activitatea unor partide, 
organizaţii și mișcări care au drept scop 
schimbarea prin violenţă a orânduirii 
constituţionale sovietice și a integrităţii 
statului moldovenesc, subminarea 
securităţii lui, aţâţarea vrajbei sociale, 
naţionale și religioase; Art. 49. cetăţenii 
rssm au dreptul să se asocieze în partide 
politice și organizaţii obștești, să participe 
la mișcările de masă. organizaţiilor obștești 
le sunt garantate condiţii pentru realizarea 
sarcinilor statutare”.

03.09  Instituirea funcției de Președinte 
al RSSM. parlamentul a adoptat legea 
nr. 250-Xii cu privire la instituirea funcției 
de președinte al republicii sovietice 
socialiste moldovenești și la introducerea 
unor modificări și completări în constituția 
rssm. În conformitate cu legea 
respectivă, în constituție a fost introdus 
un capitol special cu titlul președintele 
rssm. președintele urma să fie ales de 
către cetățenii cu drept de vot, în baza 
dreptului de vot universal, secret, egal, 
direct și liber exprimat, pe un termen de 
cinci ani. totodată, legea prevedea că 
primul președinte al rssm se alege pe un 
termen de cinci ani de sovietul suprem al 
rssm prin majoritatea simplă de voturi a 
tuturor deputaților poporului din rssm. 
candidaturile la postul de președinte al 
rssm urmau să fie propuse, la aceste 
alegeri, de către deputații poporului rssm 
și se acceptau dacă erau susținute de cel 
puțin o treime din numărul deputaților 
poporului din rssm. În aceeași zi, la 3 
septembrie 1990, mircea snegur, fiind ales, 
a devenit primul președinte al rssm.
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1991

04.09  Alexandru 
Moșanu a fost 
ales Președinte al 
Parlamentului. Alexandru 
moșanu a fost ales în 
funcția de președinte al 
parlamentului (sovietul 
suprem al rssm).

11.12  Statutul deputatului poporului 
– reglementat. A fost adoptată legea 
nr. 404 cu privire la statutul deputaţilor 
poporului în rssm. legea prevedea inclusiv 
că împuternicirile deputaţilor începeau 
din momentul validării lor de către sovietul 
respectiv și expirau în ziua alegerilor 
deputaţilor de o nouă legislatură.

21.02  Adresarea lui Mircea Snegur către 
Parlament. președintele mircea snegur 
s-a adresat parlamentului cu solicitarea 
de a-i accepta demisia, urmând să fie 
adoptată legea cu privire la alegerea 
președintelui republicii moldova prin vot 
direct și desfășurarea scrutinului respectiv. 
parlamentul a respins cererea de demisie 
cu 267 de voturi, acceptând, totodată, 
să formeze o comisie specială pentru 
pregătirea reformei executive.

18.09  Reglementarea alegerii Președin-
telui prin vot direct. parlamentul a adoptat 
legea cu privire la alegerile președintelui 
republicii moldova prin vot direct. legea a 
dezvoltat principiile constituționale referi-
toare la alegerea șefului statului.

08.12  Alegerile prezidențiale. Au avut 
loc alegerile prezidențiale directe. iniţial, 
în calitate de candidați pentru funcția 
de președinte al republicii moldova s-au 
înscris trei persoane – mircea snegur, 
Grigore eremei și Gheorghe malarciuc. 
ultimii doi s-au retras ulterior din competiția 
electorală. pentru desfășurarea alegerilor 
au fost create 48 de comisii electorale 
teritoriale și 1950 de secții de votare. pe 
listele electorale au fost înscriși 2 568 287 
cetățeni ai republicii moldova. Buletine 
au primit 1 989 473 cetățeni. la alegeri au 
participat 1 988 384 persoane (83,96%). 
pentru candidatul propus au votat  
1 952 143 alegători (98,18%), împotrivă -  
35 451 alegători (1,78%). Au fost declarate 
nevalabile 791 buletine de vot.17.09  Legea privind partidele și alte 

organizaţii social-politice. la 17 septembrie 
1991, parlamentul a adoptat legea nr.718-Xii 
privind partidele și alte organizaţii social-
politice, ce definea locul și rolul partidelor 
în sistemul politic, reglementa modalităţile 
de formare, funcţionare și finanţare a lor. 
prin organizaţii social-politice se înţelegeau 
fronturile, ligile, mișcările politice de  
masă etc.
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26.05  Legea cu privire la referendum.
parlamentul a adoptat legea nr.1040-Xii cu privire la 
referendum. Adoptarea legii în cauză a fost necesară 
pentru „dezvoltarea și adâncirea procesului de 
democratizare”, ce presupunea „crearea de garanţii 
reale pentru exercitarea de către cetăţenii republicii 
moldova a dreptului de a participa la conducerea 
treburilor de stat și obștești”.

1992

1993
12.10  Hotărârea privind alegerile 
anticipate. parlamentul a adoptat 
hotărârea nr.1608-Xii privind alegerile 
anticipate.

14.10  Noua Lege privind alegerea 
Parlamentului. A fost adoptată legea 
nr.1609-Xii privind alegerea parlamentului. 
legea prevedea că parlamentul se alege 
prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat. Aveau dreptul de vot cetăţenii 
republicii moldova care până în ziua 
alegerilor inclusiv au împlinit vârsta de 18 
ani; aveau dreptul de a fi aleși cetăţenii 
republicii moldova care au împlinit vârsta 
de 21 de ani. pentru alegerea deputaţilor 
în parlament urmau să se înfiinţeze 
circumscripţii electorale cu mai multe 
mandate, ce corespundeau unităţilor 
administrativ-teritoriale ale republicii de 
nivelul al doilea (județele). mandatele de 
deputaţi urmau să fie atribuite partidelor, 
organizaţiilor social-politice, blocurilor 
electorale care în urma alegerilor au 
întrunit cel puţin 4% din voturile valabil 
exprimate pe întreaga ţară. parlamentul se 
alegea pe un termen de 4 ani. norma de 
reprezentare pentru alegerea parlamentului 
era de un deputat la 28 000 de alegători 
(urmau să fie aleși 104 deputați). ea nu a 
fost pusă în aplicare din cauză că proiectul 
reformei administrativ-teritoriale (trecerea 
la un număr limitat de județe) nu a mai fost 
votat de parlament.

19.10  Soluţia Parlamentului pentru 
aplicarea Legii. Deoarece legea din 14 
octombrie nu putea fi pusă în aplicare, 
parlamentul a adoptat hotărârea nr.1613-Xii 
„pentru punerea în aplicare a legii privind 
alegerea parlamentului”.

16.11  Stabilirea numărului de mandate 
de deputat. comisia electorală centrală 
(cec), prin hotărârea nr.29 „cu privire 
la numărul de mandate pentru alegerea 
parlamentului republicii moldova”, a 
stabilit numărul de mandate de deputat în 
parlament de 104.
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27.01  Hotărârea Prezidiului Parlamentului privind sondajul sociologic 
„La sfat cu poporul”. În perioada campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare anticipate, fixate pentru ziua de 27 februarie 
1994, președintele mircea snegur a lansat inițiativa privind efectuarea 
sondajului sociologic „la sfat cu poporul”, care să aibă loc în aceeași zi 
cu alegerile parlamentare. prezidiul parlamentului republicii moldova a 
susținut inițiativa șefului statului, adoptând, la 27 ianuarie 1994, hotărârea 
nr.1672-Xii, prin care a recomandat comisiei electorale centrale să 

accepte efectuarea sondajului sociologic menţionat în ziua propusă de președinte și să 
contribuie la organizarea lui prin colaborare cu președintele republicii moldova.

1994

02.02  Reacţia CEC la recomandarea 
Prezidiului Parlamentului. cec, ca  
reacţie la recomandarea prezidiului 
parlamentului, a adoptat hotărârea 
nr.212 cu privire la efectuarea sondajului 
sociologic „la sfat cu poporul”. 
organizarea sondajului a fost stabilită 
pentru data de 6 martie 1994.

04.02  Decretul Președintelui privind 
sondajul sociologic. președintele mircea 
snegur a semnat Decretul nr.4 privind 
modul de pregătire și efectuare a 
sondajului sociologic „la sfat cu poporul”.

27.02  Alegeri parlamentare. Au avut 
loc primele alegeri parlamentare de după 
declararea independenței republicii 
moldova, la care au participat individual 
9 partide și organizații social-politice 
înregistrate la ministerul justiției. Alte 12 
formațiuni au participat în cadrul a 4 
blocuri electorale. În total au participat 23 
de formațiuni dintre cele 26 înregistrate la 
ministerul justiției. De asemenea, la alegeri 
au participat 20 de candidați independenți. 
la scrutin au participat 79,31% din numărul 
total de alegători. partidul Democrat 
Agrar din moldova a obţinut 43,18% din 
voturile valabil exprimate și i s-au atribuit 
56 mandate; Blocul electoral „partidul 
socialist și mișcarea unitate-Единство” a 
obţinut 22% din voturile valabil exprimate și 
i s-au atribuit 28 mandate; Blocul electoral 
„Blocul Ţăranilor și intelectualilor” a obţinut 

9,21% din voturile valabil exprimate și i s-au 
atribuit 11 mandate; Blocul electoral „Alianţa 
Frontului popular creștin Democrat” a 
obţinut 7,53% din voturile valabil exprimate 
și i s-au atribuit 9 mandate.

06.03  Sondajul „La sfat cu poporul”. 
A avut loc sondajul sociologic „la sfat cu 
poporul”, în cadrul căruia alegătorilor 
li s-a propus să răspundă la întrebarea: 
„sunteți pentru ca republica moldova să se 
dezvolte ca un stat independent și unitar, în 
frontierele recunoscute în ziua proclamării 
suveranității moldovei (23.06.1990), care 
să promoveze o politică de neutralitate 
și să mențină relații economice reciproc 
avantajoase cu toate țările lumii și să 
garanteze cetățenilor săi drepturi egale, 
în conformitate cu normele dreptului 
internațional?”. pentru participarea la 
sondaj, în listele cetățenilor cu drept de vot 
au fost introduse 2 407 964 de persoane. Au 
participat 1 808 294 (75,1%) de persoane, 
dintre acestea 95,4% au răspuns cu „Da” la 
întrebarea din buletin, 2% – „nu”, iar 2,6% 
din buletine au fost recunoscute nevalabile.

29.07  Adoptarea Constituției. A fost 
adoptată constituția republicii moldova, 
ceea ce a avut o importanţă deosebită 
pentru reformarea sistemului electoral. 
legea fundamentală stipula detaliat rolul 
partidelor politice, altor organizaţii social-
politice în exprimarea voinţei cetăţenilor și 
în alegerea reprezentanţilor poporului.
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07.12  Adoptarea Legii cu privire la alegerile locale. 
A fost adoptată legea nr.308-Xiii cu privire la alegerile 
locale. legea conținea următoarele prevederi de 
bază: consiliile raionale, orășenești (municipale) 
și sătești (comunale), primarii orașelor și satelor 
(comunelor) se alegeau pe un termen de 4 ani prin 
vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat; 
Dreptul de vot îl aveau cetăţenii republicii moldova 
de la vârsta de 18 ani împliniţi până la ziua alegerilor 
inclusiv; puteau fi aleși consilieri cetăţenii republicii moldova de la vârsta de 21 de ani, care 
domiciliau pe teritoriul localităţii respective cel puţin 2 ani. primari puteau fi aleși cetăţenii 
de la vârsta de 25 de ani, care domiciliau pe teritoriul localităţii respective cel puţin 5 ani.

1995

16.04  Alegerile locale generale. Au fost desfășurate alegeri locale. În cursa electorală 
s-au înscris șase partide și organizaţii social-politice, două blocuri electorale, inclusiv Alianţa 
Forţelor Democratice compusă din 10 formaţiuni, precum și mulţi candidaţi independenţi. 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor s-a constituit comisia electorală centrală 
compusă din 7 judecători ai judecătoriei supreme și 4 reprezentanţi ai procuraturii 
republicii moldova. Alegerile s-au desfășurat în 851 de sate din 37 raioane și în 51 de orașe 
și municipii. În afara scrutinului au rămas 74 sate, 9 orașe și 2 municipii controlate de 
autorităţile autoproclamate din stânga nistrului. cele 1 223 de mandate în consiliile raionale 
au fost adjudecate de către partidul Democrat Agrar din moldova (643 mandate), urmat de 
Blocul electoral „Alianţa Forţelor Democratice” (252 mandate) și partidul comuniștilor din 
republica moldova (200 mandate) etc. cele mai multe mandate în consiliile orășenești și 
sătești le-a obținut partidul Democrat Agrar din moldova (6 501 mandate), Blocul electoral 
„Alianţa forţelor democratice” (2 333 mandate) și partidului comuniștilor din republica 
moldova (848 mandate). De asemenea, partidul Democrat Agrar din moldova a obţinut 
513 mandate de primar, Blocul electoral „Alianţa Forţelor Democratice” – 83 de mandate, 
partidul comuniștilor din republica moldova – 43 de mandate.

1996

16.05  Legea privind alegerile pentru 
funcţia de Președinte. parlamentul a 
adoptat legea nr.833-Xiii privind alegerile 
pentru funcţia de președinte al republicii 
moldova. legea a dezvoltat prevederile 
Articolului 78 al noii constituții, ce prevedea 
următoarele: președintele republicii 
moldova este ales prin vot universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat; pentru 
funcţia de președinte al republicii moldova 
pot candida cetăţenii republicii moldova 
care au împlinit vârsta de 35 de ani, au 
locuit sau locuiesc pe teritoriul ei nu mai 
puţin de 10 ani și posedă limba de stat etc.

12.07  Constituirea CEC pentru alegerile 
prezidenţiale. În vederea organizării și 
desfășurării alegerilor pentru funcţia de 
președinte al rm, parlamentul a adoptat 
hotărârea nr. 924-Xii privind confirmarea 
componenţei nominale a cec pentru 
alegerile președintelui țării. 

14.08  Desemnarea Comisiei medicale. 
În premieră absolută, cec a adoptat 
hotărârea nr.14 privind desemnarea 
comisiei medicale pentru examinarea 
stării sănătăţii candidaţilor la funcţia de 
președinte al republicii moldova.
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17.11 – 01.12  Alegerile prezidenţiale. la turul întâi al alegerilor prezidențiale 
ordinare, din 17 noiembrie 1996, au participat nouă candidați, care au 
obţinut următoarele rezultate: mircea snegur - 38,75%, petru lucinschi 
- 27,67%, vladimir voronin - 10,27%, Andrei sangheli - 9,4%, valeriu matei - 
8,9%, marina leviţchi - 2,13%, Anatol plugaru -1,81%, iuliana Gorea-costin 
- 0,64%, veronica Abramciuc - 0,42%. la cel de-al doilea tur de scrutin au 

participat primii doi candidaţi, învingător devenind petru lucinschi cu 54,07% de voturi, 
faţă de 45,93% acumulate de mircea snegur.

21.11  Adoptarea Codului 
electoral. A fost adoptat 
codul electoral, prin care 
au fost unificate procedurile 
electorale. În baza codului 
electoral a fost constituită 
comisia electorală centrală 
ca organ de stat cu 
statut permanent pentru 
realizarea politicii electorale, 
organizarea și desfășurarea 
alegerilor.

1997
16.12  Prima ședință a CEC cu 
statut permanent. componenţa 
nominală a cec permanente a 
fost confirmată de parlament: 
televco nicolae, puica Anatolie, 
Arteni nicoale, cucu ion, Doneva 
tamara, Bușuleac mihail, 
Gurschi constantin, volosiuc 
vasile, plămădeală mihai. primul 
președinte al comisiei a fost 
Dumitru nidelcu, care a ocupat 
această funcţie timp de 6 ani.

1998

18.02  Interpretarea Parlamentului. 
parlamentul a adoptat hotărârea nr.1508-
Xiii, prin care a interpretat norma legală 
privind pragul electoral pentru candidaţii 
independenţi, stabilindu-l de 4%, ca și 
pentru formaţiunile politice.

13.03  Regulamentul privind statutul 
observatorilor. comisia electorală centrală 
a aprobat „regulamentul privind statutul 
observatorilor din partea concurenţilor 
electorali”, ce reglementa acreditarea 
acestui tip de observatori de către consiliile 
electorale de circumscripţie.

22.03  Alegeri parlamentare. Au avut 
loc alegerile parlamentului, organizate 
într-o singură circumscripţie electorală 
naţională, în care au fost aleși 101 deputaţi. 
pragul minim de reprezentare era de 4% 
din voturile valabil exprimate în ansamblu 
pe ţară pentru fiecare concurent electoral, 
inclusiv și pentru candidaţii independenţi. 

la scrutin au participat 69,12% din 
alegători. partidul comuniștilor din 
republica moldova a acumulat 30,01% (40 
de mandate), Blocul electoral „convenţia 
Democrată din moldova” - 19,42% (26 
mandate), Blocul electoral „pentru o 
moldovă Democratică și prosperă” - 
18,16% (24 mandate) și partidul Forţelor 
Democratice - 8,84% (11 mandate).

27.11  Semnarea 
cartei ACEEEO. 
la conferinţa 
Asociaţiei oficialilor 
electorali din 
europa (Aceeeo), 
comisia electorală centrală din republica 
moldova a semnat carta Aceeeo, astfel 
devenind membru instituţional al acestei 
organizaţii. Aceeeo era o organizaţie 
regional independentă a organismelor de 
management electoral, cu un statut juridic, 
bazat pe dreptul internațional.
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19.02  Deciziile Parlamentului 
privind alegerile locale. parlamentul 
republicii moldova, prin hotărârea 
nr.293-Xiv, a fixat pentru data de 23 
mai 1999 desfășurarea alegerilor locale 
generale. În aceeași zi, parlamentul 
a adoptat legea nr.295-Xiv cu privire 
la prelungirea mandatelor consiliilor 
sătești (comunale), orășenești 
(municipale) și ale primarilor satelor 
(comunelor), orașelor (municipiilor), 
deoarece în legislaţie nu era prevăzută 
durata exercitării mandatului primarului 
și consilierilor locali.

1999
22.03  Decretul prezidenţial privind 
referendumul. A fost semnat decretul 
prezidenţial nr.930 privind organizarea unui 
referendum republican consultativ pe data 
de 23 mai 1999 privind schimbarea sistemului 
de guvernare în republica moldova.

9-10.04  Seminar internaţional dedicat 
alegerilor locale. seminarul internaţional 
„Alegerile locale și impactul lor asupra 
societăţii”, organizat de Asociaţia primarilor 
și colectivităţilor locale din republica 
moldova, și-a desfășurat lucrările în chișinău, 
întrunind peste 80 de participanţi.

23.05  Alegeri locale generale și re-
ferendum. Au fost desfășurate alegeri 
locale generale. circumscripţiile elec-
torale au fost constituite în conformi-
tate cu noua organizare administrativ- 
teritorială, ce prevedea formarea jude-
ţelor. În calitate de concurenţi electorali, 
de către comisia electorală centrală, 
au fost înregistrate 4 blocuri electorale 
și 10 partide și organizaţii social-politi-
ce, dar și candidaţi independenţi. nu-
mărul de alegători, incluși în listele electorale de bază și în cele suplimentare, a fost de 2 265 
852, iar la votare au participat 1 324 469 de alegători (58,45%). Au fost aleși 312 consilieri 
în consiliile judeţene, 6 105 consilieri în consiliile municipale, orășenești, sătești (comunali) și 
628 de primari.
În aceeași zi, a avut loc referendumul republican consultativ cu următoarea întrebare: „sunteţi 
pentru modificarea constituţiei în scopul instituirii sistemului prezidenţial de guvernare în 
republica moldova, în cadrul căruia președintele republicii ar fi responsabil de formarea 
și conducerea Guvernului, precum și de rezultatele guvernării ţării?”. pentru referendumul 
republican consultativ în listele electorale și în cele suplimentare au fost incluși 2 382 457 
alegători, la votare au participat 1 389 731 de alegători (58,33%). În urma numărării voturilor 
s-a constatat că 192 153 de buletine erau nevalabile. Din numărul total de voturi valabil 
exprimate - 1 197 611, pentru opţiunea „DA” s-au pronunţat 768 905 alegători (64,2%), pentru 
opţiunea „nu” - 428 706 alegători (35,80%). prin hotărârea comisiei electorale centrale 
nr.536 din 28 mai 1999 s-a aprobat doar procesul-verbal privind rezultatele acestuia. 
Documentele au fost remise curţii constituţionale spre examinare, dar materialele în cauză 
au fost trimise înapoi comisiei electorale centrale. la 4 iunie 1999, curtea supremă de 
justiţie a decis că, comisia electorală centrală urma să se pronunţe clar și univoc asupra 
rezultatelor referendumului republican și să adopte în acest sens o hotărâre suplimentară 
privind valabilitatea sau nevalabilitatea acestuia. la 5 iunie 1999, cec a adoptat o hotărâre 
prin care a declarat valabil referendumul.
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06.06  Turul doi al alegerilor locale. În 406 circumscripţii electorale, unde niciun 
candidat pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi 
valabil exprimate ale alegătorilor în cadrul turului întâi din data de 23 mai, a fost organizat 
turul doi de scrutin.

13.10  Masă rotundă dedicată proceselor 
electorale. A fost organizată o masă 
rotundă, în cadrul căreia au fost discutate 
diferite aspecte ale proceselor electorale 
din moldova și străinătate, în special rolul și 
necesitatea promovării educaţiei electorale 
a alegătorilor.

11.11  Inaugurarea programului „Şcoli 
electorale”. reprezentanţi ai cec au 
participat la inaugurarea programului 
„Şcoli electorale”, școlile fiind organizate 
de asociaţiile obștești „stelele europei” 
și „cDm XXi”. scopul a fost de a instrui 
„aripile tinere” ale partidelor politice.

2000
22.03  Seminarul „Particularităţile 
sistemelor electorale”. cec a organizat, 
în comun cu Fundația internațională 
pentru sisteme electorale - moldova (iFes-
moldova), seminarul „particularităţile 
sistemelor electorale”. seminarul și-a 
desfășurat lucrările în orașul Bălţi și a 
întrunit reprezentanţi ai societăţii civile, 
partidelor politice și mass-media.

23.03  Modificarea Codului electoral. 
A fost adoptată legea nr.894 pentru 
modificarea și completarea codului 
electoral, prin care s-a stabilit pragul 
minim de reprezentare pentru partide de 
6%, pentru blocul electoral format din 
două partide - 9% și 12% - pentru blocurile 
electorale formate din trei și mai multe 
partide, iar pentru candidații independenţi 
- 3%. De asemenea, s-a redus termenul de 
organizare a alegerilor de la 90 la 60 de 
zile, fiind introdusă în premieră și noţiunea 
„alegeri anticipate”.

Martie-iunie  Seminare despre alegeri 
- în judeţe. În lunile martie-iunie 2000, 
cec a organizat, cu sprijinul iFes-
moldova, un ciclu de seminare cu tema 
„organele electorale. organizarea și 
desfășurarea alegerilor - realizarea 
dreptului constituţional al cetăţenilor de 
a alege și a fi aleși”. seminarele au avut 
loc în majoritatea centrelor judeţene din 
republica moldova.

05.07  Reforma constituţională. 
parlamentul a modificat constituţia. În 
rezultat, din legea supremă a fost eliminat 
titlul dedicat alegerilor prezidențiale, ca 
urmare a trecerii la alegerea indirectă a 
șefului statului (de către deputaţi).

28.12  Reglementări privind votul peste 
hotare. parlamentul a adoptat legea 
nr.1439-Xiv, prin care a fost completat art. 
49 alin.(3) din codul electoral, conform 
căruia pentru birourile electorale ale 
secţiilor de votare constituite în afara 
republicii moldova se tipăreau buletine 
de vot cu un supliment de cel mult 5% 
la numărul de alegători înscriși în listele 
electorale de bază.

31.12  Fixarea datei 
alegerilor parlamentare 
anticipate. președintele 
republicii moldova, 
petru lucinschi a 
semnat decretul nr.1 
843-ii prin care a 
dizolvat parlamentul și a 
stabilit data de 25 februarie 2001 pentru 
desfășurarea alegerilor parlamentare. 
cauza dizolvării parlamentului a constat 
în incapacitatea parlamentului de a 
alege președintele republicii moldova, în 
conformitate cu procedura constituţională 
și în termenele stabilite de legislaţia în 
vigoare.
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25.02  Alegeri parlamentare anticipate. Au avut loc alegeri parlamentare anticipate. la 
alegeri au participat 27 de concurenţi electorali, inclusiv 5 blocuri electorale, 12 partide 
și mișcări social-politice și 10 candidaţi independenţi. rata de participare la scrutin a 
constituit 67,52%. partidul comuniștilor din republica moldova a acumulat 50,07% (71 
mandate), Blocul electoral „Alianţa Braghiș” - 13,36% (19 mandate) și partidul popular 
creștin-Democrat - 8,24% (11 mandate).

2001

2002
24.04  Înregistrarea grupului de iniţiativă 
condus de Dumitru Braghiș. comisia 

electorală centrală 
a înregistrat 
grupul de iniţiativă 
(președinte - 
Dumitru Braghiș) 
pentru colectarea 
semnăturilor în 
vederea iniţierii 
referendumului 
republican legislativ 

pentru modificarea codului electoral. 
Grupul propunea introducerea sistemului 
electoral mixt - 50 de deputaţi să fie aleși 
în circumscripţii uninominale, iar 51 de 
deputați - într-o singură circumscripţie 
electorală naţională. De asemenea, se 
propunea și modificarea sistemului de 
alegeri ale consilierilor locali în raioane, 
unităţi administrativ-teritoriale cu statut 
special.

29.07  Decizia CEC privind referendumul.
comisia electorală centrală a adoptat 
hotărârea nr.1960 „cu privire la iniţierea 
referendumului republican legislativ privind 
modificarea codului electoral”, după ce 
i-au fost prezentate listele de subscripţie 
cu peste 200 de mii de semnături valabile, 
colectate de grupul de iniţiativă condus 
de Dumitru Braghiș. cec a decis să 
transmită documentele Biroului permanent 
al parlamentului republicii moldova. Dar 
parlamentul nu s-a expus asupra acestui 
referendum.

24-25.09  Conferinţa internaţională 
„Procesul electoral și participarea civică”.
cec a participat la lucrările conferinţei 
internaţionale „procesul electoral și 
participarea civică”, organizate de 
Asociaţia pentru Democraţie participativă 
„ADept” și Ambasada statelor unite ale 
Americii (suA) în republica moldova, cu 
suportul financiar al Guvernului suA și 
comisiei europene.

07.10  Convenţie importantă semnată 
la Chișinău. la chișinău a fost semnată 
convenţia privind standardele alegerilor 
democratice, drepturilor și libertăţilor 
electorale în statele membre ale 
comunităţii statelor independente.

13.12  Condiţii instituite de Parlament 
pentru participare la alegeri. parlamentul 
a introdus condiţii suplimentare partidelor 
ce doreau să participe la alegeri - acestea 
urmau să prezinte ministerului justiţiei lista 
membrilor cu informaţii personale detaliate 
și semnătura a cel puţin 5000 dintre ei, 
care domiciliau în cel puţin jumătate din 
cele 32 de raioane, dar nu mai puţin de 600 
în fiecare raion.
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21.12  Adunarea cetăţenilor în vederea 
demarării unui referendum. la chișinău 
s-a desfășurat o adunare a cetăţenilor (1 
353 de persoane cu drept de vot), care au 
decis iniţierea organizării unui referendum 
republican consultativ privind aderarea 
republicii moldova la uniunea europeană 
(ue) și la organizaţia tratatului Atlanticului 
de nord (nAto).

27.12  Adresarea grupului de inițiativă 
condus de Iurie Rosca. Biroul executiv 
al grupului de iniţiativă, condus de iurie 
roșca, care pleda pentru organizarea 
unui referendum republican consultativ 
privind aderarea republicii moldova la ue 
și la nAto, a depus la cec o cerere pentru 
înregistrarea grupului de iniţiativă.

2003

11.01  Decizia CEC privind grupul de iniţiativă. cec a adoptat decizia nr.2028, prin 
care a respins înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfășurarea referendumului 
republican consultativ privind aderarea republicii moldova la ue și nAto.

20.03  Hotărârea Parlamentului privind 
alegerile locale. parlamentul republicii 
moldova a adoptat hotărârea nr.128-X, prin 
care a fixat pentru data de 25 mai 2003 
desfășurarea alegerilor locale generale.

16.04  Regulamentul privind acreditarea 
observatorilor naţionali – aprobat.
A fost aprobat regulamentul care 
reglementa acreditarea observatorilor 
naţionali.

25.05  Au fost desfășurate alegeri locale generale. la alegerile locale generale au 
înaintat candidaţi 19 partide și organizaţii social-politice dintre cele 26 înregistrate de 
ministerul justiţiei, 11 partide participând independent, iar 8 partide - în cadrul a două 
blocuri electorale. pe lângă partide, în cursa electorală s-au înregistrat 1 500 de candidaţi 
independenţi. În cursa electorală s-au înscris peste 47 000 de candidaţi. numărul de 
alegători, incluși în listele electorale de bază și cele suplimentare, a fost de 2 205 221, iar 
la votare au participat 1 293 955 de alegători (58,68%). cel mai mare număr de mandate 
în consiliile raionale și municipale au obţinut: partidul comuniștilor din republica moldova 
(pcrm) - 615; Blocul electoral Alianța social-liberală „moldova noastră” (Be Asl „mn”) 
- 227; partidul Democrat din moldova (pDm) - 92 și partidul popular creștin Democrat 
(ppcD) - 82. În consiliile orășenești și sătești cel mai mare număr de mandate au obţinut: 
pcrm - 5 416; Be Asl „mn” - 2 402; pDm - 936. pcrm a obţinut 368 mandate de primari, 
Be Asl „mn” - 191, pDm - 73, Blocul electoral „psD-psl” - 44, ppcD - 20, partidul Democrat 
Agrar din moldova - 18, partidul socialist din moldova - 3, mișcarea profesioniștilor 
„speranţa-Надежда” - 3. primar general al municipiului chișinău a fost ales urechean 
serafim, candidat independent.

18.12  O nouă componență a CEC. 
parlamentul a confirmat o nouă 
componenţă nominală a cec: ion cucu, 
valentin vizant, nicolai chiseev, victor 
Kostețki, mihail poalelungi, iulia cimpoi, 
iurie ciocan, maria moraru, președinte 
fiind confirmat eugeniu clim. În legătură 
cu demisia acestuia, președinte a fost 
confirmat petru railean.
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16.07  Ratificarea Convenţiei privind standardele alegerilor. prin legea nr.267-Xv, a fost 
ratificată convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor și libertăţilor 
electorale în statele membre ale comunităţii statelor independente.

01.11  Decizia CEC privind referendumul propus de grupul condus de Valentin Crîlov. 
prin hotărârea nr.486-r, cec a refuzat înregistrarea grupului de iniţiativă, condus de 
valentin crîlov, care își dorea iniţierea unui referendum republican legislativ privind 
introducerea în concepţia politicii externe a republicii moldova a normei: „Direcţia 
principală a politicii externe a republicii moldova la nivel regional este activitatea orientată 
spre aderarea ţării noastre la spaţiul economic unic format de republica Belarus, 
republica Kazahstan, Federaţia rusă și republica ucraina”. cec și-a argumentat decizia 
prin imposibilitatea înregistrării grupului din cauza apropiatelor alegeri parlamentare 
și demararea activităţilor electorale (desemnarea candidaţilor, verificarea listelor de 
subscripţie etc.). totodată, comisia menţiona că, concepţia politicii externe a republicii 
moldova nu exclude posibilitatea de aderare a republicii moldova la spaţiul economic unic, 
recomandând soluţionarea acestei probleme în cadrul legislativului.

2004

2005

06.03  Alegeri parlamentare. la alegerile 
parlamentare au participat 8 partide, 1 mișcare 
social-politică, 2 blocuri electorale și 12 candidaţi 
independenţi, pragul electoral constituind 6% pentru 
partide și blocuri electorale și 3% pentru candidaţii 
independenţi. numărul de alegători incluși în listele 
electorale și listele suplimentare a fost de 2 430 537, 
iar la votare au participat 1 576 079 de alegători sau 
64,84%. pcrm a acumulat 45,98% (56 mandate), 
Blocul electoral „moldova Democrată” - 28,53% (34 
mandate) și ppcD - 9,07% (11 mandate).

22.07  Modificări la legislația
electorală. la data de 29 iulie 2005, 
parlamentul a adoptat legea nr.176- Xvi, 
care prevedea reducerea de la 6 la 5 ani a 
mandatului membrilor comisiei electorale 
centrale; reducerea pragului electoral pentru 
partide - la 4%; pentru blocurile electorale 
pragul a fost stabilit la 8%, indiferent de 
numărul subiecților constituenți etc.

14-17.09  CEC - la Conferinţa Globală 
a Oficialilor Electorali. În ungaria a 
avut loc conferinţa Globală a oficialilor 
electorali, în cadrul căreia s-a lansat 
iniţiativa de a institui o Zi mondială a 
alegerilor. cec din republica moldova 
a participat la conferinţă în calitate 
de membră a Aceeeo, unul dintre 
organizatorii evenimentului.
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14.02  Regulamentul cu privire 
la activitatea CEC. A fost adoptat 
regulamentul cu privire la activitatea 
comisiei electorale centrale.

09.03  Masa rotundă „Perfecţionarea 
legislaţiei electorale”. cec a organizat 
o masă rotundă cu tema „perfecţionarea 
legislaţiei electorale” în comun cu Asociaţia 
pentru Democraţie participativă „ADept”. 
evenimentul a avut drept obiectiv evaluarea 
prevederilor cadrului normativ electoral 
care necesitau a fi revizuite.

21.03  Regulamentul privind acreditarea 
jurnaliștilor. prin hotărârea cec nr.172 a 
fost aprobat regulamentul cu privire la 
acreditarea reprezentanţilor mijloacelor 
de informare în masă pe lângă comisia 
electorală centrală.

16.04  CEC - lipsită de competenţa de 
aplicare a sancţiunilor. prin legea nr.79-
Xvi, cec a fost lipsită de competenţa 
de a aplica sancţiuni pentru încălcările 
legislaţiei electorale.

11.11  CEC - în 
formulă nouă. 
mandatul cec 
confirmat în 
2003 era de 
5 ani, dar a 
încetat odată 
cu adoptarea 
hotărârii 
parlamentului 
nr. 290/ 

2005, prin care a fost confirmată o 
altă componenţă, stabilindu-se o nouă 
modalitate de desemnare a membrilor. 
componența numerică a rămas aceeași, 
însă formula după care erau desemnați 
acei 9 membri ai comisiei cu drept de vot 
deliberativ a fost una nouă: un membru 

era desemnat de către președintele 
republicii moldova, un membru – de către 
Guvern și 7 membri – de către parlament, 
inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, 
proporţional numărului de mandate 
deţinute de acestea. eugeniu Ştirbu 
a fost ales președinte, renata lapti – 
vicepreședinte, iurie ciocan – secretar, alți 
membri: mihail Bușuleac, vasile Gafton, 
nicolae Gîrbu, victor Kostețki, pavel 
midrigan, valentin vizant. 

17.12  Masă rotundă dedicată 
absenteismului electoral. A avut loc 
masa rotundă cu tema „Absenteismul 
cetăţenilor la alegerile primarului general al 
municipiului chișinău: motive, consecinţe, 
soluţii”.

2006
11-12.05  Conferinţă internaţională la 
Chișinău. conferinţa internaţională cu 
tema „sisteme și proceduri electorale. 
practica internaţională”, organizată de 
cec, s-a desfășurat la chișinău.

21.07  Modificări la Codul
electoral. odată cu adoptarea legii nr. 
248/2006, parlamentul a împuternicit 
comisia electorală centrală să-și aprobe 
în mod independent statul de personal al 
Aparatului său, or, până la acel moment 
acesta era aprobat de Guvern, la 
propunerea comisiei. totodată, în premieră 
a fost definit termenul de „registrul 
alegătorilor”.
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01-02.09  Primele acorduri de colaborare 
bilaterală semnate de CEC. la data 
de 1 septembrie, președintele comisiei 
electorale centrale din republica moldova, 
eugeniu Ştirbu și președintele comisiei de 
Asistență electorală din statele unite ale 
Americii, paul s. De Gregoriu au semnat 
un acord de colaborare. totodată, pe 2 
septembrie, a fost semnat un acord și cu 
președintele comisiei electorale centrale 
a letoniei, Arnis cimdars. Documentele au 
fost semnate în cadrul conferinței Asociației 
oficialilor electorali din europa, organizată 
la iurmala, letonia. Acordurile presupuneau 
realizarea cooperării prin constituirea 
grupurilor comune de lucru, efectuarea de 
schimburi de rezultate ale cercetărilor și 
de proiecte de acte legislative, efectuarea 
de schimburi de specialiști, organizarea 
de seminare, conferințe și alte evenimente 
și desemnarea de reprezentați pentru 
monitorizarea alegerilor.

04.10  Educaţia civică – preocupare 
a CEC. În scopul eficientizării activităţii 
de educaţie electorală a alegătorilor și 
de instruire a diverșilor actori electorali, 
comisia electorală centrală a adoptat 
hotărârea nr.312, ce prevedea constituirea 
secţiei educaţie civică, traininguri și 
secretariat, componentă a Direcţiei 
management alegeri.

04.10  Instituirea Zilei tânărului alegător. 
cec a adoptat hotărârea privind 
desfășurarea Zilei tânărului alegător la 
nivel naţional. De atunci, ziua respectivă e 
marcată anual.  

04.10  Comisia a aprobat structura 
aparatului de lucru. cec a aprobat 
prima structură a Aparatului său, în 
număr de 32 de unităţi permanente, 
incluzând următoarele subdiviziuni: Direcţia 
management alegeri (secţia alegeri și 
referendumuri, secţia educaţie civică, 
traininguri și secretariat), Direcţia juridică 
și relaţii cu publicul, Direcţia financiară și 
audit și Direcţia informatizare.

24.10  Noua versiune a Regulamentului 
cu privire la acreditarea observatorilor. 
cec a aprobat o nouă versiune a 
regulamentului cu privire la acreditarea 
observatorilor străini și locali, având drept 
scop clarificarea și detalierea procedurii de 
acreditare a observatorilor și a drepturilor, 
și obligaţiilor acestora.

2007
23.03  Fixarea datei alegerilor locale. 
parlamentul, prin hotărârea nr.77-Xvi, a fixat 
pentru data de 3 iunie 2007 desfășurarea 
alegerilor locale generale.

17-18.03  Seminarul „Mass-media și 
alegerile”. la chișinău s-a desfășurat seminarul 
„mass-media și alegerile”, organizat de Biroul de 
informare al consiliului europei, în cadrul căruia 
au participat experţi ai consiliului europei, 
membrii cec și ai consiliului coordonator al 
Audiovizualului, reprezentanţi ai societăţii civile 
și ai mass-media.
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03.06  Alegeri locale generale. Au fost 
desfășurate alegeri locale generale. Au 
desemnat candidaţi pentru alegeri 21 partide, 
organizaţii social-politice și 1 bloc electoral. 
De asemenea, în cursă s-au înscris 1 375 
candidaţi independenţi. numărul de alegători, 
incluși în listele electorale de bază și în cele 
suplimentare, a fost de 2 403 239, iar la votare 
au participat 1 257 868 alegători (54,61%). În 
primul tur au fost aleși 417 primari (nivelul întâi) 
și primarul municipiului Bălţi. De asemenea, 
au fost aleși 1 122 de consilieri în consiliile 
municipale și raionale, 10 621 de consilieri în 
consiliile orășenești (municipal comrat), sătești 
(comunale).

17.06  Turul doi al alegerilor locale. A avut loc 
turul doi de scrutin pentru alegerea primarilor 
în 472 de circumscripţii electorale.

12.11  Acord de colaborare dintre 
autoritățile electorale din RM și 
Ucraina. A avut loc semnarea Acordului 
de colaborare între comisiile electorale 
centrale din republica moldova și 
ucraina, în cadrul conferinței jubiliare 
organizate de autoritatea electorală la 
Kiev, ucraina.

05-06.12  Conferinţă internaţională 
jubiliară. cec a organizat o conferinţă 
internaţională jubiliară. la eveniment 
au fost prezenţi numeroși oaspeţi de 
peste hotare. În paralel cu conferinţa 
jubiliară, a fost organizată o prezentare 
a sistemului securizat de e-voting pentru 
angajaţii cec, reprezentanţi ai Î.s. 
„moldData”, Î.s. „registru”, ai centrului 
de telecomunicaţii speciale.

18.03  Înregistrarea grupului de iniţiativă condus de Vlad Filat. 
cec a înregistrat un grup de iniţiativă condus de vlad Filat, ce-
și propunea drept scop organizarea unui referendum republican 
constituţional de modificare a constituţiei prin efectuarea 
alegerilor parlamentare în baza sistemului electoral mixt și alegerea 
președintelui republicii moldova prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat, aplicându-se sistemul uninominal majoritar.

2008

15.05  Concepţia SIAS „Alegeri” - aprobată. 
parlamentul a aprobat legea nr.101 cu privire la 
concepţia sistemului informaţional automatizat de 
stat (siAs) „Alegeri”. sistemul era necesar pentru 
automatizarea proceselor de pregătire, desfășurare și de 
totalizare a rezultatelor alegerilor și referendumurilor.

10.04  Reguli noi introduse 
prin Legea nr.76. parlamentul 
a adoptat legea nr.76, ce 
ridica pragul electoral pentru 
partide la 6%, iar blocurile 
electorale erau interzise. 
De asemenea, deţinătorilor 
dublei cetăţenii li s-a interzis 
să devină parlamentari. 
legea mai acorda dreptul 
cec să intervină în cazul 
în care era sesizată asupra 
încălcării legislaţiei electorale 
comise de către unii subiecţi 
implicaţi în procesul electoral 
și să aplice măsuri de 
sancţionare faţă de aceștia.
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24.06  Propunerea de organizare a 
referendumului - respinsă. cec a respins 
propunerea de a efectua un referendum 
de modificare a constituţiei (modificarea 
sistemului electoral de alegere a 
parlamentului și alegerea președintelui prin 
vot direct), anulând și înregistrarea grupului 
de iniţiativă. motivul a fost că, după 
expirarea termenului pentru colectarea 
semnăturilor susţinătorilor referendumului, 
grupul de iniţiativă nu a prezentat la cec 
procesul-verbal și listele de subscripţie cu 
semnăturile colectate.

08.07  Strategia privind instruirea 
funcţionarilor electorali și educaţia 
civică a alegătorilor - aprobată. comisia 
electorală centrală, prin hotărârea nr.1765, 
a adoptat strategia privind instruirea 
funcţionarilor electorali și educaţia civică 
a alegătorilor, pentru anii 2008-2013, în 
care pentru prima dată a fost menționată 
necesitatea permanentizării instruirii 
electorale, prin instituirea unui centru 
specializat.

14-18.07  Seminar pentru ex-membrii 
consiliilor electorale. cec, cu suportul 
Guvernului ungariei și Aceeeo, a 
organizat în premieră o instruire cu tema 
„consolidarea capacităților electorale ale 
cec” pentru reprezentanții comisiei și 
pentru foștii membri ai consiliilor electorale, 
în afara perioadei electorale.

13.09  Acord de colaborare cu CEC 
Bosnia-Herțegovina. comisiile electorale 
centrale din republica moldova și 
Bosnia-herțegovina au semnat un acord 
de colaborare, în cadrul conferinței 
Asociației oficialililor electorali din europa, 
organizată la constanța, românia.

20-21.11  Instruire privind finanțarea campaniei electorale. În cadrul proiectului molico, 
cec a organizat, cu suportul consiliului europei, un seminar cu tema „Finanțarea 
campaniei electorale” pentru reprezentanții partidelor politice.

24-25.11  Seminar pentru potențialii 
funcționari electorali. cec, cu suportul 
iFes, a organizat în premieră 4 seminare 
regionale pentru potențialii funcționari 
ai organelor electorale – reprezentanți 
ai partidelor politice parlamentare și ai 
autorităților publice locale, pentru a-i 
pregăti pentru alegerile parlamentare din 
aprilie 2009. 03-04.12  Expoziţie și conferinţă 

tematică. A avut loc expoziţia pArtiDe.
mD și conferinţa cu tema „Alegerile 
2009 - un test democratic”, evenimente 
organizate de cec și ADept, cu suportul 
financiar al Fondului naţiunilor unite pentru 
Democraţie. În cadrul expoziţiei, partidele 
politice au avut posibilitatea de a se 
prezenta alegătorilor și mass-media.
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2009

05.04  Alegeri parlamentare. Au avut loc alegeri parlamentare. În campania electorală 
au fost înregistraţi 18 concurenţi electorali (partide) și 6 candidaţi independenţi, dintre care 
au participat la scrutin numai 15 concurenţi electorali (partide) și 5 candidaţi independenţi. 
numărul total de alegători incluși în listele electorale de bază și listele suplimentare a fost 
de 2 665 616, la votare au participat 1 555 577 de alegători sau 58,35%. pcrm a acumulat 
49,48% (60 mandate), pl - 13,13% (15 mandate), plDm -12,43% (15 mandate) și Amn - 9,77% 
(11 mandate). totodată, prin decizia nr.1 din 12 aprilie 2009, curtea constituţională, a dispus 
renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în ansamblu 
pe ţară. comisia electorală centrală, prin hotărârea nr.2512 din 13 aprilie 2009, a luat act 
de decizia curţii constituţionale și a hotărât efectuarea, la 15 aprilie 2009, a procedurii 
de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, 
buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate și anulate. În urma renumărării, 
s-a constatat că numărul total al alegătorilor incluși în listele electorale a rămas același ca 
și în ziua alegerilor.

15.06  Decretul prezidenţial privind 
alegerile anticipate. Dat fiind faptul că 
deputaţii nu au putut alege președintele 
ţării, prin decretul prezidenţial nr.2243-
iv, parlamentul de legislatura a Xvii-a a 
fost dizolvat, fiind stabilită data de 29 
iulie 2009 pentru desfășurarea alegerilor 
parlamentare anticipate. 

15.06  Reducerea pragului electoral 
la 5%. parlamentul a modificat codul 
electoral, reducând de la 6% la 5% 
pragul electoral pentru partide, de 
la 50% la minimum o treime rata de 
prezenţă la alegeri pentru ca să fie 
validate și restabilind dreptul partidelor 
de a participa la scrutine în blocuri. De 
asemenea, parlamentul a stabilit că 
alegerile parlamentare anticipate pot avea 
loc în maximum 45 de zile de la dizolvarea 
legislativului.

29.07  Alegerile 
parlamentare 
anticipate.
Au avut 
loc alegeri 
parlamentare 
anticipate. 
pentru scrutin 
au fost înregistraţi 10 concurenţi electorali 
(partide), dar au participat numai 8 dintre 
ei. numărul total de alegători incluși 
în listele electorale de bază a fost de 2 
603 158, iar în listele suplimentare – 105 
223. numărul de alegători care au primit 
buletine de vot a fost de 1 591 835, au 
participat la votare 1 591 757 alegători 
sau 57,77%. pcrm a obţinut 44,69% (48 
mandate), plDm - 16,57% (18 mandate), 
pl -14,68% (15 mandate), pDm - 12,54% (13 
mandate) și Amn - 7,35% (7 mandate).

02-03.11  Conferinţa internaţională 
„Managementul proceselor electorale 
în Republica Moldova: Evoluţii și 
perspective”. conferinţa internaţională 
„managementul proceselor electorale în 
republica moldova: evoluţii și perspective” 
s-a desfășurat la chișinău. evenimentul a 
fost organizat de cec cu suportul pnuD 
moldova, iFes-moldova și cu participarea 
consiliului europei.
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07-20.12  Primul curs BRIDGE în 
Moldova. În republica moldova a fost 
desfășurat primul curs internațional de 
instruire de tip BriDGe - anume modulul 
„Formare de formatori”. BriDGe este 
un acronim din engleză și înseamnă 
crearea resurselor pentru Democraţie, 
Guvernare și Alegeri și reprezintă 
un curriculum de perfecţionare 
profesională pentru administratorii 
electorali, elaborat în comun de către iternational iDeA, Diviziunea Asistenţă electorală a 
onu și comisia electorală Australiană.

2010
21.04  O nouă conferinţa 
internaţională. A avut loc 
conferinţa internaţională 
„noile tehnologii în formarea 
și utilizarea listelor electorale. 
evoluţii și perspective” în 
contextul intenţiei de a 
implementa registrul electronic 
al alegătorilor ca primă etapă 
a sistemului informaţional 
Automatizat de stat „Alegeri”. 

În aceeași zi, urma să fie desfășurată și ședința Biroului executiv al Aceeeo, iar cec 
moldova să transmită președinția Asociației către cec Georgia, însă evenimentul a fost 
amânat din cauza izbucnirii vulcanului din islanda și anularea curselor avia.buletin  informativ  nr. 510

mentare a tehnologiilor informaţionale în domeniul 
electoral, inclusiv în Republica Moldova, este unul 
corect şi trebuie continuat, indiferent de greutăţile 
cu care ne confruntăm.

Reprezentanţii autorităţilor electorale, prezenţi 
la conferinţă, au reuşit să găsească răspunsuri la 
multe dintre problemele cu care se confruntă în 
procesul de întocmire, utilizare a listelor electora-
le şi aplicare a noilor tehnologii în acest domeniu. 

Delegaţiile străine care nu au 
reuşit să participe la conferinţă 
au transmis prezentările sale, 
care vor fi ulterior publicate în-
tr-o broşură.

Beneficiind de prezenţa re-
prezentantului oficiului central 
al Fundaţiei Internaţionale pen-
tru Sisteme Electorale (IFES) şi 
confirmînd dorinţa de a continua 
relaţiile în spiritul existent de 
cooperare, bună-credinţă şi pri-
etenie, la 22 aprilie 2010 Comi-
sia Electorală Centrală (CEC) a 
semnat cu această instituţie un 
acord de colaborare în domeniul 
alegerilor. 

În concret părţile au convenit să colaboreze în 
ceea ce priveşte: listele electorale şi gestionarea 
procesului de actualizare a datelor din Registrul 
alegătorilor, instruirea funcţionarilor electorali de 
toate nivelurile, procesul de planificare strategică, 
susţinerea reformelor cadrului juridic, educaţia ci-
vică a alegătorilor, protejarea drepturilor electorale 
constituţionale ale cetăţenilor.

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor 
electorale. Evoluţii şi perspective”, Chişinău, 21 aprilie 2010

Conferinţa internaţională „Noile tehnologii în formarea şi utilizarea listelor electorale. Evoluţii şi perspective”, 
Chişinău, 21 aprilie 2010
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CEC și IFES. cec a semnat un acord de 
colaborare cu Fundația internațională 
pentru sisteme electorale, în vederea oferirii 
asistenței tehnice pentru consolidarea 
procesului electoral din republica moldova.

04.06  Înregistrarea grupului de iniţiativă 
condus de Valeriu Pasat. cec a înregistrat 
un grup de iniţiativă, în număr de 2 958 
de persoane (președinte - valeriu pasat), 
care-și propunea drept scop desfășurarea 
unui referendum republican legislativ 
cu privire la predarea disciplinei „Bazele 
ortodoxiei” în învăţământul preuniversitar 
din republica moldova.

15.06  Hotărâre anulată. colegiul civil 
și de contencios administrativ al curţii de 
Apel chișinău a anulat hotărârea cec de 
înregistrare a grupului de iniţiativă condus 
de valeriu pasat pe motiv că, la adoptarea 
ei, nu au fost respectate cerinţele legii 
privind transparenţa în procesul decizional, 
nu a fost făcută publică informaţia legată 
de subiect ce prezenta un interes deosebit 
pentru societate. totodată, instanţa a 
considerat că desfășurarea referendumului 
republican legislativ privind textul legii 
propus pentru consultare contravenea 
art.35 alin. (8) din constituţia republicii 
moldova.
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18.06  Adoptarea Legii nr.119. A fost 
adoptată legea nr.119, care a presupus mai 
multe modificări și completări importante 
ale codului electoral. În special, prin acea 
lege, s-a renunţat la formula d’hondt 
de distribuire strict proporțională a 
mandatelor de deputați în parlament. 
De asemenea, pragul electoral pentru 
candidaţii independenţi a fost fixat de 
2%, pentru partide a fost redus la 4%, 
pentru blocuri electorale formate de două 
partide - 7%, iar pentru cele formate din trei 
și mai multe partide - 9%. De asemenea, 
legea a introdus un șir de noţiuni noi 
ca, spre exemplu, „registrul de stat al 
alegătorilor”. totodată, codul electoral a 
fost completat cu art.291 - „particularitatile 
constituirii și funcţionării secţiilor de votare 
din străinătate și a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate”.

07.07  Stabilirea datei referendumului 
republican constituţional. prin hotărârea 
nr.150-Xviii, parlamentul a stabilit pentru 
data de 5 septembrie 2010 desfășurarea 
referendumului republican constituţional, 
întrebarea supusă referendumului urmând 
să aibă următorul conţinut: „sunteţi pentru 
modificarea constituţiei care să permită 
alegerea președintelui republicii moldova 
de către întreg poporul?”.

20.07  A fost aprobat Regulamentul 
privind înregistrarea prealabilă a 
cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi 
în străinătate. A fost aprobat primul 
regulament privind înregistrarea prealabilă 
a cetăţenilor republicii moldova aflaţi 
în străinătate. procesul avea drept 
scop stabilirea numărului estimativ al 
alegătorilor care pot vota în străinătate și a 
buletinelor de vot ce vor fi distribuite.

buletin  informativ  nr. 526

De menţionat că numai o iniţiativă din cele 5 
pornite s-a finalizat cu desfăşurarea referendumului 
local, celelalte propuneri nu au primit curs din dife-
rite motive: în trei localităţi cetăţenii au înregistrat la 
judecătoriile respective grupuri de iniţiativă, dar mai 
tîrziu nu au întreprins alte acţiuni necesare pentru 
organizarea referendumului; a patra iniţiativă de re-
vocare a primarului a venit din partea consiliului să-
tesc, dar mai tîrziu primarul şi-a dat singur demisia, 
pe care consiliul a acceptat-o.

Referendumul local în această perioadă s-a 
desfăşurat doar în satul Filipeni din raionul Leova 
(anul 2006), unde cetăţenii şi-au realizat dreptul la 
participarea activă în viaţa comunităţii, exprimîn-
du-şi nemulţumirea faţă de activitatea primarului 
care, în opinia lor, neglija interesele oamenilor din 
sat şi nu îşi îndeplinea obligaţiunile funcţionale. Ca 
rezultat, un grup de cetăţeni au iniţiat referendu-
mul, respectînd toate procedurile cerute de Codul 
electoral. Deşi la referendum au participat mai pu-
ţin de jumătate din numărul cetăţenilor înscrişi în 
listele electorale şi, ca urmare, el a fost declarat 
nevalabil, iar primarul satului nu a fost revocat13, 
acest caz reprezintă un exemplu al democraţiei di-
recte la nivel naţional local şi demonstrează cum 
sînt realizate mecanismele referendumului prevă-
zute de legislaţie.  

13   Hotărîrea CEC nr. 207 din 05.04.06 cu privire la rezultatele 
referendumului local privind revocarea primarului satului Fili-
peni, raionul Leova din 2 aprilie 2006.

Totodată, există probleme care nu pot fi supuse 
referendumului. În acest context este interesantă 
experienţa unor state din Europa Centrală şi de Est. 
În Ungaria, de exemplu, se interzice desfăşurarea 
referendumurilor privind conţinutul legilor referitoare 
la bugetul de stat, impozitele naţionale şi de vamă, 
obligaţiunile internaţionale, resursele umane, dizol-
varea Parlamentului şi altele.14

În Letonia nu se permit referendumurile pe 
tema bugetului, tarifelor la calea ferată, serviciului 
militar, tratatelor de pace etc.15

În Armenia sînt interzise referendumurile asu-
pra unor prevederi constituţionale, cum sînt carac-
terul independent şi democratic al ţării, drepturile 
omului, prelungirea mandatelor Preşedintelui ţării 
sau Guvernului.16

Cu toate că legislaţia europeană reglementea-
ză detaliat instituţia referendumului, totuşi există 
un şir de probleme care nu sînt prevăzute sau care 
apar din practica referendumurilor. De exemplu, are 
dreptul guvernul de a participa în campania elec-
torală? Care sînt garanţiile că referendumul este 
justificat din punctul de vedere al societăţii, dar nu 
al interesului politic?17 Care proceduri electorale ar 
asigura desfăşurarea referendumului în modul cel 
mai eficient, rapid şi cu costuri minime şi fără în-
călcarea drepturilor fundamentale electorale? Ce 
practici în domeniul referendumului pot fi preluate 
de către Republica Moldova de la alte ţări şi ce mo-
dificări justificate trebuie introduse în legislaţia Re-
publicii Moldova?18

Aceste şi alte întrebări necesită un studiu atent, 
ele urmează a fi discutate la diferite niveluri şi cu 
implicarea tuturor actorilor interesaţi. 

De asemenea, este important ca reglementarea 
legală a instituţiei referendumului să fie ajustată la 
cerinţele contemporane ale tehnologiilor (e-voting, 
sms-voting) cu păstrarea esenţei acestei instituţii 
care să contribuie la dezvoltarea statului de drept 
şi democratic.

14   Vivien Parragi. Idem, p. 26. 
15   Idem, p. 26.
16   Idem, p. 26.
17   Idem, p. 30.
18   Iulian Muntean. Problemele supuse referendumului (studiu 
în drept comparat). // Autoreferat al tezei de doctor în drept. 
Chişinău, 2009, p. 20-24.
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13-15.08  Traning pentru jurnaliști. A avut 
loc un training pentru jurnaliști cu tema 
„reflectarea referendumului constituţional 
în mass-media 2010”, la care au participat 
peste 20 de jurnaliști din toată ţara.

05.09  Referendum republican 
constituţional. A avut loc referendumul 
republican constituţional în problema 
revenirii la alegerea președintelui de către 
popor. pentru desfășurarea referendumului 
au fost constituite 2 035 de secţii de 
votare și birouri electorale ale secţiilor 
de votare. În calitate de participanţi la 
referendumul republican constituţional au 
fost înregistrate 25 de partide și organizaţii 
social-politice. Formaţiunile politice și-au 
exprimat opţiunea faţă de participarea la 
scrutin în felul următor: pentru - 16, contra 
- 1, îndemn de a nu participa - 3, nicio 
opţiune - 5. În listele electorale de bază și 
cele suplimentare au fost incluși 2 721 623 
de cetăţeni. la referendum au participat 
818 429, sau 30,29%, dintre cetăţeni. Au 
votat „pentru” 707 468 cetăţeni, „contra” 
97 999 cetăţeni. Deoarece la referendum 
au participat mai puţin de o treime din 
numărul total de alegători, acesta a fost 
declarat nevalabil.
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05.09  Constituirea secțiilor de votare suplimentare în afara țării. constituirea secțiilor 
de votare suplimentare și în alte localități s-a realizat pentru prima dată la referendumul 
republican constituțional din 5 septembrie 2010, în baza înregistrării prealabile a 
cetățenilor aflați în străinătate. pentru respectivul referendum au fost constituite 
suplimentar 43 de secții și birouri electorale, iar împreună cu cele 35 secții de pe lângă 
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale republicii moldova au funcționat în total 78 
secții în 30 de state.

17.09  Spațiu de emisie gratuit 
pentru concurenții electorali. 

parlamentul 
a adoptat 
legea 
nr.216, prin 
care a fost 

prevăzută acordarea de spaţiu de 
emisie gratis concurenţilor electorali 
la instituţiile audiovizuale publice. prin 
aceeași lege, s-a anulat suplimentul 
de 5% de buletine pentru secţiile de 
vot de peste hotare, fiind stabilit un 
tiraj de buletine de vot în funcţie de 
numărul estimativ de alegători, în baza 
informaţiei mAeie și a cec.

28.09  Decretul privind desfășurarea 
alegerilor parlamentare anticipate. A fost 
emis Decretul președintelui republicii moldova 
nr.563-v privind dizolvarea parlamentului de 
legislatura a Xviii-a și stabilirea datei de 28 
noiembrie 2010 pentru desfășurarea alegerilor 
în noul parlament de legislatura a XiX-a.

29.09  Intenţia de a organiza un nou 
referendum. A fost depusă, la cec, cererea de 
înregistrare a grupului de iniţiativă (condus de 
igor tuleanţev), în număr de 494 de persoane, 
pentru desfășurarea referendumului republican 
constituţional privind revizuirea constituţiei în 
scopul acordării limbii ruse a statutului de a 
doua limbă de stat.

16.11  Decizia CEC privind intenţia grupului condus de Igor Tuleanţev. cec a adoptat 
hotărârea nr.3834, prin care a dispus restituirea documentelor depuse de iniţiatorii 
referendumului republican constituţional privind revizuirea constituţiei în scopul acordării 
limbii ruse a statutului de a doua limbă de stat. motivul a fost că s-a constatat conflictul 
dintre două acte legislative cu aceeași forţă juridică, ce reglementau în mod diferit 
procesul iniţierii procedurii de revizuire a constituţiei - codul electoral și legea nr. 387-Xv 
din 19 iulie 2001 cu privire la iniţiativa populară de revizuire a constituţiei.

28.11  Alegerile parlamentare anticipate. Au avut loc 
alegeri parlamentare anticipate. la scrutin au participat 
20 de partide politice și organizaţii social-politice și 19 de 
candidaţi independenţi. numărul de alegători incluși în 
listele electorale de bază și cele suplimentare a fost de 
2 811 469, la votare au participat 1 732 944 alegători sau 
63,35%. pcrm a obţinut 39,34% (42 mandate), plDm - 
29,42% (32 mandate), pDm - 12,7% (15 mandate) și pl - 9,96% (12 mandate). la 6 decembrie 
2010, pcrm și 3 candidaţi independenţi au solicitat curţii constituţionale să dispună 
renumărarea voturilor în ansamblu pe ţară. curtea constituţională, prin Decizia nr.5 din 
10 decembrie 2010, a dispus renumărarea voturilor. În urma renumărării voturilor, au fost 
depistate divergenţe de ordinul unităţilor în distribuirea voturilor valabil exprimate pentru 
unii concurenţi electorali. ulterior, cec, prin hotărârea nr.3981 din 18 decembrie 2010, a 
declarat valabile alegerile anticipate în parlamentul republicii moldova de legislatura a 
XiX-a din 28 noiembrie 2010.
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11.02  Noua 
componență 
a CEC. prin 
legea nr. 119/ 
2010, din nou a 
fost stabilită o 
altă procedură 
de constituire 
a cec. Astfel, 
comisia se 
constituia din 
9 membri, unul 
fiind desemnat 

de președintele republicii moldova, iar 
ceilalţi 8 membri – de către parlament, cu 
respectarea reprezentării proporţionale a 
majorităţii și a opoziţiei. mandatul cec era 
de 5 ani.
membrii componenței noi a comisiei au 
fost: iurie ciocan, ales președinte,  Ştefan 
urâtu – vicepreședinte, Andrei volentir 
– secretar și membrii: svetlana Guțu, 
vadim moțarschi, vasile Gafton, Alexandru 
simionov, igor vremea, eduard răducan, 
Ştefan creangă, vitalie modrângă. În luna 
octombrie a anului 2015, Ştefan urâtu a fost 
revocat din funcția de vicepreședinte, însă 
până la expirarea mandatului comisiei o 
altă persoană din rândul membrilor nu a 
fost aleasă în această funcție.

31.03  Stabilirea datei alegerilor locale 
generale. parlamentul a adoptat hotărârea 
nr.51, prin care a fost stabilită data de 5 
iunie 2011 pentru desfășurarea alegerilor 
locale generale.

2011
29.04  Acord de parteneriat cu Coaliția 
Civică. comisia electorală centrală a 
semnat un acord de parteneriat cu coaliția 
civică pentru Alegeri libere și corecte, ce 
avea drept scop colaborarea în domeniul 
educației electorale în contextul alegerilor 
locale generale din 5 iunie 2011.

05.06  Alegeri locale generale. Au fost 
desfășurate alegeri locale generale. la 
scrutin au participat 21 de formaţiuni 
politice, inclusiv 1 bloc electoral, și 1 882 de 
candidaţi independenţi. consiliile electorale 
de circumscripţie de nivelul al doilea au 
înregistrat în total 62 075 de candidaţi: la 
funcţia de primar – 4 316 persoane, dintre 
care 511 de candidaţi independenţi; la 
funcţia de consilier în consiliile de nivelul al 
doilea - 8 019, dintre care 150 de candidaţi 
independenţi; la funcţia de consilier în 
consiliile de nivelul întâi – 49 740, dintre care 
1 221 de candidaţi independenţi. numărul de 
alegători, incluși în listele electorale de bază 
și cele suplimentare, a fost de 2 702 003, iar 
la votare au participat 1 475 137 de alegători 
(54,59%). În alegerile din 5 iunie 2011 au fost 
alese 1 120 persoane în consiliile de nivelul 
al doilea; 10 630 persoane - în consiliile de 
nivelul întâi; 386 primari.

01.04  Dreptul de vot – extins. 
parlamentul a adoptat legea nr.64, 
prin care a exclus prevederea abuzivă 
introdusă la 18 iunie 2010 ce stipula că 
nu au dreptul de a alege persoanele 
care au fost lipsite de vot prin hotărâre 
judecătorească definitivă. În consecinţă, 
dreptul de vot a fost extins fără limitare 
pentru persoanele condamnate.
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19.06  Turul doi al alegerilor locale. A avut loc turul al doilea de scrutin în 512 
circumscripţii electorale, în care niciun candidat pentru funcţia de primar nu întrunise mai 
mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate de alegătorii participanţi la votare 
în primul tur.

21-25.08  CEC – la reuniunea 
președinţilor comisiilor electorale din 
spaţiul francofon. la Quebec, canada, a 
avut loc reuniunea președinţilor comisiilor 
electorale din spaţiul francofon, la care a 
participat și cec a rm. principalul scop 
al reuniunii a fost constituirea „reţelei 
competenţelor electorale francofone” 
(receF). Astfel, rm a devenit stat fondator 
al receF și a obținut statutul de membru al 
Biroului executiv al organizației.

13.09  Hotărârea CEC privind alegerile 
noi. prin hotărârea nr.706, cec a stabilit 
a doua zi de duminică din lunile mai 
și noiembrie ale fiecărui an ca zi de 
desfășurare a alegerilor noi.

27-28.10  Conferinţă dedicată finanţării 
partidelor. A avut loc conferinţa „reforma 
finanţelor partidelor politice în republica 
moldova”, organizată de cec în cooperare cu 
iFes și Biroul osce pentru instituţii Democratice 
și Drepturile omului (osce/oDihr).

28.11  Un nou grup de lucru - creat de 
președintele CEC. prin dispoziţia președintelui 
cec, a fost creat grupul de lucru responsabil 
de elaborarea propunerilor de modificare a 
legislaţiei în domeniul finanţării partidelor 
politice și campaniilor electorale.

09.12  Modificarea structurii Aparatului CEC. 
În vederea realizării reformei de personal, cec 
a adoptat o nouă structură funcţională, cu 
un efectiv limită de personal din 37 de unităţi, 
instituind 8 subdiviziuni: Direcţia tehnologii 
informaţionale și gestionarea listelor electorale; 
Direcţia management alegeri; Direcţia analiză 
și documentare; Direcţia juridică; Direcţia 
financiar-economică; serviciul metodologic 
și rapoarte financiare din cadrul Direcţiei 
financiar-economice; Direcţia comunicare,  
relaţii publice și mass-media; serviciul resurse 
umane; serviciul audit intern.

09.12  Adoptarea primului Plan strategic  
al CEC. cec a aprobat primul plan strategic 
al instituției pentru anii 2012-2015. Documentul 
conținea mai multe compartimente, printre 
care misiunea, viziunea, valorile cec și 4 
direcţii de dezvoltare, precum și obiectivele 
strategice pe care comisia și le propunea  
să le realizeze.

09.12  Constituirea CICDE. cec a constituit 
oficial centrul de instruire continuă în Dome-

niul electoral (cicDe) 
și a aprobat regula-
mentul de activitate al 
acestuia.

16.09  Listele electorale – preocuparea 
CEC. prin dispoziţia președintelui cec, 
a fost creat un grup de lucru care urma 
să analizeze listele electorale (parvenite 
la cec în format electronic), pentru a 
depista deficienţele și problemele aparente 
în menţinerea corectă a acestora și să 
elaboreze propuneri de îmbunătăţire a 
situaţiei, pentru implementarea registrului 
de stat al alegătorilor. După crearea 
grupului de lucru privind listele electorale, a 
fost aprobat un plan de acţiuni, ce urma să 
fie realizat în perioada 2011-2012.
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06-17.02  Seminar pentru APL pe tema listelor electorale. cec, în comun cu iFes, au 
desfășurat, pentru prima dată, în toate raioanele republicii, un seminar pentru autorităţile 
administraţiei publice locale (Apl) privind întocmirea și actualizarea listelor electorale de 
bază.

2012

05-09.03  SIAS „Alegeri” - subiect de 
interes pentru OSCE/BIDDO. un grup 
de experţi în domeniul tehnologiilor 
informaţionale și înregistrării alegătorilor, 
din partea osce/BiDDo, a efectuat o 
vizită de lucru la cec. scopul vizitei a 
fost înregistrarea progreselor obţinute în 
implementarea sistemului informaţional 
Automatizat de stat „Alegeri” (siAs 
„Alegeri”), precum și eforturile depuse de 
către comisie în vederea îmbunătăţirii 
sistemului de înregistrare a alegătorilor.

12.03  Semnarea Protocolului de la 
Sighnaghi. După participarea la cea 
de-a doua reuniune a reprezentanţilor 
autorităţilor electorale - „schimb regional 
de experienţă”, care s-a desfășurat la 
Batumi (Georgia), președintele cec, 
iurie ciocan, a semnat „protocolul 
participanţilor la prima reuniune a 
reprezentanţilor instituţiilor electorale, 
organizată la sighnaghi, Georgia, în 
perioada 9-11 februarie 2011”. Acesta 
era unul dintre documentele de la baza 
cooperării statelor din regiunea europa de 
est și Asia centrală.

11.04  Referendum propus de grupul de 
iniţiativă condus de Valentin Todercan.
un grup de iniţiativă, condus de valentin 
todercan, a depus, la cec, o cerere de 
înregistrare. Grupul își propunea drept 
scop iniţierea unui referendum republican 
consultativ cu întrebarea: „Aveţi încredere 
în actualul parlament de legislatura a 
XiX-a?”.

26.04  Adresarea CEC către procuratură.
În cadrul examinării cererii de înregistrare 
a grupului de iniţiativă pentru organizarea 

unui referendum 
consultativ, dar și a 
solicitării unui grup 
de cetăţeni privind 
respingerea cererii 
de înregistare, 
cec a constatat 
încălcarea 
procedurilor 
constituante în vederea desfășurării 
adunării cetăţenilor și alegerii grupului de 
iniţiativă, cu prezentarea unor materiale 
de probare. În consecinţă, cec a decis 
expedierea în adresa procuraturii Generale 
a documentelor respective și suspendarea 
examinării cererii de înregistrare a 
grupului de iniţiativă pentru desfășurarea 
referendumului republican consultativ, 
până la expunerea organului competent.

13.04  Grupul de iniţiativă, condus de 
Victor Şelin – înregistrat. urmare a cererii 
din 30 martie, cec, la 13 aprilie 2012, a 
înregistrat grupul de iniţiativă, condus 
de victor Şelin, în număr de 1 136 de 
persoane, pentru colectarea semnăturilor 
susţinătorilor referendumului republican 
legislativ privind aderarea republicii 
moldova la tratatele de constituire a 
comunităţii economice euroasiatice, de 
formare a teritoriului vamal unic și de 
constituire a uniunii vamale.

25-27.04  Instruire pentru partidele 
politice. un curs internaţional de 
administrare electorală BriDGe, destinat 
în exclusivitate partidelor politice, a fost 
organizat de cec, în colaborare cu 
reprezentanţa în moldova a iFes, având 
tema „Finanţarea partidelor politice și 
campaniei electorale”.
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15.06  Rolul observatorilor – subiect 
al unei mese rotunde. A avut loc masa 
rotundă cu tema „rolul observatorilor în 
procesul electoral. importanţa codurilor 
de conduită”, fiind organizată de cec în 
colaborare cu Asociaţia „promo-leX” și 
european exchange (Germania), sub egida 
coaliţiei civice pentru Alegeri libere și 
corecte.

19-20.06  Conferinţă dedicată Registrului 
de stat al alegătorilor. comisia electorală 
centrală, în cooperare cu iFes și proiectul 
„suport electoral pentru moldova” al pnuD 
în moldova, a organizat conferinţa „listele 
electorale - bază pentru crearea registrului 
de stat al alegătorilor”.

05.07  Club de discuţii electorale. cec 
a organizat clubul de discuţii electorale 
cu temă „sondajele de opinie în campania 
electorală: cercetare, informare sau 
manipulare?”. la eveniment au participat 
reprezentanţi ai mass-media, instituţiilor 
sociologice, onG-urilor de specialitate, 
Academiei de Ştiinţe, partidelor politice, 
aparatului cec și partenerilor de 
dezvoltare.

20.07  Liste cu semnături – depuse 
la CEC. Grupul de iniţiativă condus de 
victor Şelin a prezentat cec listele de 
subscripţie și procesul-verbal de finalizare 
a colectării semnăturilor în susţinerea unui 
referendum republican legislativ privind 
aderarea republicii moldova la tratatele 
de constituire a comunităţii economice 
euroasiatice, de formare a teritoriului vamal 
unic și de constituire a uniunii vamale. Au 
fost prezentate 7 758 de liste de subscripţie, 
conţinând 232 094 de semnături ale 
susţinătorilor.

26.07  Masă rotundă dedicată SIAS 
„Alegeri”. De către cec, în colaborare 
cu osce/ BiDDo, a fost organizată masa 
rotundă privind prezentarea raportului de 
evaluare a implementării siAs „Alegeri” și a 
sistemului de înregistrare a alegătorilor din 
republica moldova.

03.08  Propunerea de organizare a 
referendumului legislativ – respinsă.
cec a adoptat hotărârea nr.1383, prin 
care a respins propunerea de efectuare 
a referendumului republican legislativ 
privind aderarea republicii moldova la 
tratatele de constituire a comunităţii 
economice euroasiatice, de formare a 
teritoriului vamal unic și de constituire 
a uniunii vamale, precum și anulată 
înregistrarea grupului de iniţiativă. 
motivul a fost nerespectarea prevederilor 
codului electoral ce ţineau de colectarea 
semnăturilor susţinătorilor iniţierii 
referendumului republican legislativ – 
numărul de semnături a fost mai mic decât 
baremul minim prevăzut de lege.
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30.09  Memorandum semnat de 
autoritățile electorale din RM și Georgia. 
comisia electorală din republica 
moldova și cea din Georgia au semnat un 
memorandum de înțelegere.

15-19.10  Reprezentanţi ai CEC – la 
București. reprezentanţi ai cec au 
participat la o instruire organizată la 
București. Delegaţia a fost constituită din 
10 persoane - membri cec și funcţionari 
ai Aparatului. instruirea s-a desfășurat în 
format de seminar BriDGe cu genericul 
„Dimensiunea de gen și alegerile”.

28-30.10  Prima întrevedere în 
cadrul Programului comun. la tbilisi, 
Georgia, a avut loc prima întrevedere 
în cadrul programului comun al uniunii 
europene și consiliului europei „suport 
pentru alegeri libere și corecte în 
ţările parteneriatului estic” referitor la 
creșterea gradului de conștientizare a 
participării tinerilor la alegeri și rolul 
procesului electoral într-un sistem 
democratic. la eveniment au participat 
și reprezentanţii cec.

21-22.11  Conferință jubiliară - 15 ani 
ai CEC. comisia a desfășurat o serie de 
acțiuni dedicate celor 15 ani de activitate 
permanentă a cec, printre care și o masă 
rotundă cu tema „Forme și metode de 
instruire a funcţionarilor electorali”.

2013

16-19.02  Vizită de studiu în Republica 
Cipru. o delegaţie a cec s-a aflat într-o 
vizită de studiu în cipru, prilejuită de 
alegerile prezidenţiale din această ţară.

17-18.02  CEC a participat la observarea 
alegerilor din Armenia. reprezentanţii 
cec a republicii moldova au participat 
la observarea alegerilor prezidenţiale 
din Armenia, care s-au desfășurat la 18 
februarie 2013. totodată, la 17 februarie 
a avut loc o întrevedere comună cu 
conducerea comisiei electorale centrale 
a republicii Armenia și cu delegaţiile din 
letonia și lituania.

20-22.02  Reprezentanţi ai CEC – la 
Tbilisi. reprezentanţii cec au participat la 
cea de-a treia reuniune anuală a organelor 
electorale cu tema „managementul 
conflictelor în procesul electoral”, care a 
avut loc la tbilisi, Georgia.

04-08.03  Vizită de studiu la Varșovia. 
o delegaţie compusă din reprezentanţi ai 
cec și iFes-moldova au efectuat o vizită 
de studiu la varșovia, polonia, pentru a 
lua cunoștinţă de sistemul de finanţare și 
monitorizare a finanţării partidelor politice 
din această ţară.
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08-12.04  Seminar pentru observatori 
internaţionali. A avut loc un seminar 
pentru observatorii internaţionali în 
misiunile de scurtă durată „short-term 
observers”. evenimentul s-a desfășurat în 
orașul Belgrad, republica serbia, și a fost 
organizat de către osce/BiDDo.

12-16.04  Monitorizarea alegerilor în 
Parlamentul European. o delegaţie a 
cec s-a aflat la Zagreb, croaţia, pentru a 
monitoriza alegerile europarlamentare în 
calitate de observatori internaţionali.

17-18.04  Delegaţie a CEC – în Georgia.
o delegaţie a cec a participat la un 
seminar cu tema „utilizarea resurselor 
administrative în timpul campaniei 
electorale”, desfășurat la tbilisi, Georgia.

16.05  Memorandum cu CEC din 
Kazahstan. președintele cec a republicii 
moldova, iurie ciocan, și președintele 
comisiei electorale centrale din Kazahstan, 
Kuandîk turgankulov, au semnat un 
memorandum de Înţelegere ce prevedea 
schimbul de experienţă în vederea 
îmbunătăţirii practicii și legislaţiei în 
domeniul electoral.

30.05 - 04.06  Reprezentanţii CEC - în 
Letonia. o delegaţie a cec a participat 
la observarea campaniei electorale și a 
alegerilor locale care s-au desfășurat pe 
data de 1 iunie în republica letonia.

04-07.06  Vizită de studiu în Ucraina. o 
vizită de studiu a reprezentanţilor cec în 
ucraina a avut loc în perioada 4-7 iunie 
2013. Această vizită a fost efectuată în 
contextul modificărilor codului electoral, 
prin care a fost introdus, iar în scurt timp 
abrogat, sistemul mixt (paralel) de alegeri 
în parlamentul republicii moldova.

26-27.06  Conferinţa europeană a 
autorităţilor electorale – la Chișinău.
comisia de la veneţia și cec au 
organizat la chișinău cea de-a 10-a ediţie 
a conferinţei europene a autorităţilor 
electorale cu genericul „codul bunelor 
practici în materie electorală: puncte forte 
și evoluţii posibile”. evenimentul a reunit 107 
participanţi care au reprezentat 26 de ţări.

28.06  Acord de colaborare între 
autorităţile electorale din RM și 
România. președintele cec, iurie ciocan 
și președintele Autorităţii electorale 
permanente a româniei, Ana maria pătru, 
au semnat un Acord de colaborare între 
cele două instituţii.

25.09  Auditul de gen la CEC. A fost 
organizată o masă rotundă cu tema 
„integrarea dimensiunii de gen în 
activitatea cec”, fiind prezentat raportul 
privind rezultatele primului audit de gen 
realizat în cadrul comisiei și proiectul 
planului de acţiuni pentru integrarea 
dimensiunii de gen în următorii ani.

30.09 - 04.10  Ziua Tânărului Alegător.
cec a desfășurat acţiunea anuală Ziua 
tânărului Alegător. În acel an, aceasta a 
derulat sub genericul „cunoaște dreptul 
tău electoral”.

20-31.05  Schimb de experienţă între 
CEC Moldova și CEC Ucraina. o delegaţie 
a cec a efectuat o vizită de studiu la 
Kiev. vizita a avut drept scop schimbul 
de experienţă între cec moldova și cec 
ucraina privind ţinerea registrului de stat 
al Alegătorilor.
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04.10  Acord de colaborare - semnat. 
comisia electorală centrală a semnat 
un acord de colaborare cu Filiala din 
chișinău a institutului internaţional pentru 
monitorizarea Dezvoltării Democraţiei, 
parlamentarismului și respectării 
Drepturilor electorale ale cetăţenilor 
statelor-membre Aip csi.

26-29.10  Reprezentanţii CEC – la 
alegerile din Georgia. o delegaţie a 
cec s-a aflat la tbilisi, Georgia, pentru a 
observa alegerile prezidenţiale desfășurate 
în ziua de 27 octombrie.

07-10.12  Observarea alegerilor 
parlamentare din România. o delegaţie 
a cec s-a deplasat la București pentru 
a observa alegerile pentru camera 
Deputaţilor și senat din românia, care au 
avut loc pe 9 decembrie.

09.10  Monitorizarea alegerilor din 
Azerbaidjan. o delegaţie a cec a 
republicii moldova a monitorizat alegerile 
prezidenţiale din Azerbaidjan, care s-au 
desfășurat la 9 octombrie 2013.

14.10  Semnarea Cartei A-WEB. la seul, 
coreea de sud, în contextul desfășurării 
celei de-a șasea conferinţe a organizaţiei 
electorale Globale, a avut loc Adunarea 
de constituire a Asociaţiei mondiale a 
Autorităţilor electorale (A-WeB), cec 
moldova devenind membru al acestei 
organizații. rolul A-WeB – crearea unei 
reţele între autorităţile electorale din 
întreaga lume, în vederea realizării 
schimbului de informaţii și experienţă în 
domeniul electoral, precum și consolidarea 
capacităţilor profesionale a funcţionarilor 
electorali prin educaţie și instruiri.

17.06  Prima Strategie de 
comunicare a CEC. cec a adoptat 
prima strategie de comunicare a 
comisiei, pentru anii 2014-2018. 
Documentul descria modalitatea 
de organizare a comunicării 
instituționale interne și externe.

2014

04.08  Certificarea internațională ISO.
comisia electorală centrală a devenit prima 
autoritate electorală din europa și din spațiul csi 
care a fost complet certificată internaţional pentru 
standardul de calitate iso 9001:2008 în domeniul 
managementului calităţii și pentru standardul iso 
27001:2005 în domeniul securităţii informaţiei.
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04-06.09  CEC a preluat președinţia 
ACEEEO. o delegaţie a cec a participat la 
cea de-a 23-a conferinţă anuală a Aceeeo 
și la Adunarea Generală a Asociației, 
desfășurate la București, românia. În 
cadrul evenimentului, cec a preluat 
președinția celei mai importante organizații 
a instituțiilor de management electoral din 
europa.

05.11  Uniformizarea logisticii electorale.
În premieră, pentru alegerile parlamentare 
din 30 noiembrie, cec a uniformizat 
echipamentele electorale ale secţiilor de 
votare. Aceasta prevedea 6 940 cabine 
pentru vot secret și 10 000 de urne de vot, 
precum și alte materiale electorale, inclusiv 
pentru persoanele cu nevoi speciale.

30.11  Implementarea RSA. o altă 
noutate a scrutinului din 30 noiembrie a 
fost implementarea, la nivel naţional, a 
registrului de stat al Alegătorilor (rsA), 
parte componentă a siAs „Alegeri”. 
Acesta reprezintă un sistem informaţional 

unic integrat de evidenţă a alegătorilor 
din republica moldova, realizat în 
baza registrului de stat al populaţiei. 
pentru realizarea acestui obiectiv, au 
fost procurate 4200 de laptopuri, fiind 
repartizate câte 2 pentru fiecare birou 
electoral al secţiei de votare. În ziua 
alegerilor, operatorii siAs „Alegeri” verifică 
datele de identitate ale alegătorilor în rsA 
și înregistrează on-line participarea la 
votare. la totalizarea rezultatelor, informația 
este transmisă operativ la cec.

30.11  Alegeri parlamentare. Au avut loc 
alegerile parlamentului republicii moldova. 
În listele de bază au fost introduși 2 800 827 
alegători, în listele suplimentare - 155 443 
alegători. numărul de alegători care au 
primit buletine de vot a fost de 1 649 489, iar 
numărul de alegători care au participat la 
votare - 1 649 402. numărul buletinelor de 
vot declarate nevalabile - 50 884. la scrutin 
au participat 24 concurenți electorali, deși 
inițial fuseseră înregistrați 26. prezența la 
vot a fost de 57,28%. psrm a acumulat 
20,51% (25 mandate), plDm - 20,16% (23 
mandate), pcrm - 17,48% (21 mandate), 
pDm - 15,8% (19 mandate) și pl - 9,67% (13 
mandate).

09.12  Validarea alegerilor parlamentare.
curtea constituţională a confirmat că la 
30 noiembrie 2014 parlamentul republicii 
moldova a fost ales în mod legal, prin 
sufragiu universal, egal, direct, secret și 
liber exprimat. De asemenea, a validat 
mandatele celor 101 deputați aleși și a 
confirmat listele candidaților supleanți.

2015
27.02  Instituirea primarilor și consiliilor de sector în capitală – amânată. parlamentul 
a votat în prima și a doua lectură iniţiativa legislativă a liderului plDm, vlad Filat, care a 
propus amânarea cu patru ani a intrării în vigoare a prevederilor legii privind administraţia 
publică locală privind instituirea primarilor și consiliilor de sector în capitală. Dacă iniţiativa 
nu ar fi trecut, aceste prevederi urmau să fie aplicate în alegerile locale din 2015.
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23.03  Conferinţa de analiză post-electorală privind 
alegerile parlamentare. la chișinău a avut loc conferința 
internațională cu tema „Alegeri parlamentare 2014: lecții 
învățate și pași de urmat”, în cadrul căreia au participat 
reprezentanţi ai cec, experţi din ţară și de peste hotare. 
Aceștia s-au referit la climatul în care au avut loc alegerile 
și au venit cu recomandări privind îmbunătăţirea 
proceselor electorale în viitor.

03.04  Parlamentul a stabilit data 
alegerilor locale generale. parlamentul a 
adoptat hotărârea prin care a stabilit că 
alegerile locale generale se vor desfășura 
pe data de 14 iunie. Decizia a fost adoptată 
cu votul unanim al deputaţilor.

09.04  Interdicţie pentru străini. 
parlamentul a adoptat pe data de 9 aprilie 
2015 un proiect de lege care interzicea 
persoanelor străine să facă agitaţie 
electorală în republica moldova.

07.05  Premieră electorală. parlamentul 
a votat pe 7 mai în lectură finală modificări 
la o serie de legi prin care persoanelor cu 
deficienţe mintale li s-a acordat în premieră 
absolută drept de vot.

02.06  Decizia CEC în cazul alegerilor 
din municipiul Comrat. cec a aprobat 
modelul sub formă de broșură a buletinului 
de vot pentru alegerea consilierilor în 
consiliul municipal comrat, utA Găgăuzia, 
la alegerile locale generale din 14 iunie 
2015. s-a recurs la această procedură din 
cauza numărului mare de candidaţi, care în 
cazul includerii pe buletinul obișnuit de vot, 
acesta ar fi avut o lungime de circa 1,75 m.

14.06  Alegerile locale generale. În republica moldova s-au desfășurat alegeri locale 
generale, la care au participat 49,02% din alegători. Alegerile au fost validate în toate 
localităţile, cu excepţia a două sate: ulmu (ialoveni) și topala (cimișlia). În rezultat, au fost 
aleși 438 de primari din 898, 1 116 consilieri raionali și 10 564 consilieri sătești/comunali/
orășenești. pe primele două poziţii după numărul de primari și consilieri raionali și 
municipali s-au situat plDm și, respectiv, pDm.

28.06  Turul doi al alegerilor 
primarilor. În 457 de localităţi din 
moldova a avut loc turul doi al 
alegerilor locale generale, inclusiv 
în municipiul chișinău. totodată, 
în satul ulmu din ialoveni și în 
satul topala din cimișlia au 
avut loc alegeri repetate. rata 
de participare la votare pe ţară 
a fost de 47,73%. În municipiul 
chișinău în bătălia pentru funcţia 
de primar a învins liberalul Dorin 
chirtoacă.

30.06  Socialiștii au propus modificarea 
Constituţiei. psrm a lansat o inițiativă publică, 
prin care a îndemnat toate fracțiunile parlamentare 
să susțină modificarea constituției, astfel încât 
președintele ţării să fie ales de cetăţeni prin vot 
direct.

24.07  Modificarea Constituţiei – avizată.
curtea constituțională a avizat pozitiv inițiativa de 
modificare a art.78 din constituție, în sensul alegerii 
președintelui republicii moldova în cadrul a trei 
tentative: cu 61 voturi ale deputaţilor, cu 57 voturi și 
cu 51 voturi.
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20.08  CEC – membru în Comitetul Executiv al A-WEB. În cadrul celei de-a doua Adunări 
Generale a Asociaţiei mondiale a Autorităţilor electorale, care a avut loc în punta cana, 
republica Dominicană, cec moldova a fost aleasă membră în cadrul comitetului executiv 
al Asociației.

09-11.09  Conferința anuală a ACEEEO - 
la Chișinău. la chișinău a avut loc ediţia 
a 24-a a conferinței anuale a Aceeeo. pe 
agenda discuțiilor au fost două teme de 
mare interes pentru activitatea electorală 
și, implicit, pentru democrație: „egalitatea 
alegătorilor, egalitatea voturilor” și 
„instruirea continuă în domeniul electoral”. 
președintele cec, iurie ciocan, a transmis 
președinția Aceeeo președintelui comisiei 
electorale centrale a Albaniei, lefterije luzi.

 Cooperare în domeniul electoral între 
ACEEEO și Arab EMBs. iurie ciocan, 
președintele cec a republicii moldova și 
președinte al Aceeeo, și emad Al saiah, 
președintele Asociației Autorităților de 
management electoral din statele Arabe, 
au semnat un memorandum de cooperare 
în domeniul electoral.

05.10  Conferinţa post-electorală. 
la chișinău a avut loc conferința post-
electorală „rolul listelor electorale în 
asigurarea unui proces electoral corect și 
transparent”. Au fost abordate principalele 
probleme înregistrate în alegerile locale 
generale din acel an.

15-16.10  Ziua tânărului alegător. cec 
a marcat Ziua tânărului alegător. În acest 
context, cec a desfășurat seminare pentru 
elevii mai multor instituții de învățământ 
liceal din republica moldova, tema 
cărora s-a axat pe subiecte ce țineau de 
procedurile electorale din ziua alegerilor.

19.10  O nouă inițiativă pentru un 
referendum republican. consiliul marii 
Adunări naționale a înregistrat o notificare 
la primăria chișinău, consiliul municipal 
chișinău, dar și la cec, prin care a 
informat despre organizarea unui grup de 
inițiativă ce urma să se ocupe de adunarea 
de semnături privind alegerea președintelui 
ţării de către întreg poporul.

19.10  Noi obiective strategice ale CEC. cec a prezentat spre consultări publice proiectul 
planului strategic al comisiei pentru anii 2016-2019. Acesta a reprezentat principalul 
document de planificare managerială și strategică, care trasa direcțiile strategice de 
dezvoltare a politicii electorale, a mijloacelor de supraveghere în legătură cu finanţarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale, stabilea obiectivele și acțiunile strategice 
necesare pentru realizarea acestor priorităţi. De asemenea, reflecta și unele lacune privind 
capacităţile cec de a-și realiza misiunea.
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01.11  Start pentru referendum. platforma 
„Demnitate și Adevăr” a organizat o acţiune 
în piaţa marii Adunări naţionale în cadrul 
căreia a constituit grupul de iniţiativă 
privind organizarea unui referendum în 
problema revenirii la alegerea președintelui 
ţării de către întreg poporul.

19.11  „Majoratul” CEC. cec a marcat 
18 ani de activitate, dar și 18 ani de la 
adoptarea codului electoral al republicii 
moldova. În cadrul unei întruniri dedicate 
acestui eveniment, au fost făcute totalurile 
activității instituției, dar și anunțate 
planurile de viitor.

19.11  CEC a înregistrat grupul de iniţiativă pentru referendum. cec a înregistrat grupul 
de iniţiativă privind desfășurarea unui referendum constituţional în problema revenirii la 
alegerea președintelui ţării de către întreg poporul.

22-28.11  Vizita delegaţiei CEC în Lituania. o delegație a cec a efectuat o vizită de 
studiu la comisia electorală centrală a republicii lituania. cele două instituţii au făcut 
schimb de experienţă în domeniul finanțării partidelor politice și au semnat un Acord de 
colaborare.

04.12  Dezbateri privind finanțarea 
partidelor. cec a organizat o masă 
rotundă pentru dezbaterea publică 
a proiectului regulamentului privind 
finanțarea activității partidelor politice.

08.12  Planul 
strategic al 
CEC – aprobat. 
cec a aprobat 
planul strategic 
al instituției 
pentru anii 2016-2019. Documentul prezenta 
misiunea, viziunea, valorile și stabilea 
direcţiile de dezvoltare pentru următorii 4 
ani, precum și obiectivele strategice pe care 
comisia și-a propus să le realizeze.

15.12  CEC a aprobat Regulamentul 
privind finanţarea partidelor. cec a 
aprobat regulamentul privind finanțarea 
activității partidelor politice. Aprobarea 
acestui document a reieșit din legea 
privind finanţarea partidelor politice, 
adoptată anterior de parlament.
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26.01  Accesibilitatea procesului electoral - prioritate pentru CEC. cec a aprobat 
regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu 
dizabilități. Documentul a fost elaborat în contextul respectării drepturilor fundamentale 
ale omului în procesul electoral, adaptării rezonabile a procesului electoral la necesitățile 
persoanelor cu dizabilități și implementării prevederilor convenției onu privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, ratificată de republica moldova în anul 2010.

2016

04.02  Ziua Internațională a Alegerilor – 
ediția a XI-a. comisia electorală centrală 
a organizat un eveniment special dedicat 
celei de-a Xi-a ediții a Zilei internaționale 
a Alegerilor. Astfel, a fost improvizată o 
ședință a cec, ce a fost condusă de 
studenți. președintele cec, iurie ciocan 
a declarat că, în acel an, această zi 
profesională s-a pliat cu finalizarea 
mandatului cec.

09.02  Iniţiativa PLDM cu privire la 
modificarea Constituției. 11 dintre cei 
12 deputați ai fracțiunii parlamentare a 
plDm au semnat inițiativa legislativă cu 
privire la modificarea constituției, prin 
care se propunea revenirea la alegerea 
președintelui prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat.

10.02  Iniţiativa PLDM privind 
desemnarea membrilor CEC. Deputaţii 
plDm au propus o altă iniţiativă legislativă. 
Aceasta se referea la modificarea 
conceptului de desemnare a membrilor 
cec. potrivit proiectului de lege, noii 
membri ai cec urmau să fie selectaţi în 
cadrul unui concurs public transparent 
de către o comisie formată din experţi 
neafiliaţi politic și cu autoritate în domeniu, 
propuși de opoziţia parlamentară și 
societatea civilă.

15.02  Acord de colaborare între CEC 
și Promo-LEX. președintele cec, dr. 

iurie ciocan și 
directorul executiv 
al Asociației 
„promo-leX”, 
ion manole, au 
semnat un Acord 
de parteneriat, 
în vederea 

implementării proiectului „practica 
contenciosului electoral în rm – mecanism 
de consolidare și asigurare a respectării 
drepturilor electorale ale cetățenilor”.

29.02  „Nu” pentru proiectul de modificare a Constituţiei. curtea constituţională a 
avizat negativ proiectul de modificare a constituţiei, propus de către deputaţii socialiști și 
liberal-democraţi, ce prevedea alegerea președintelui ţării direct de către popor. instanţa a 
considerat că unele prevederi ale proiectului depășeau limitele de revizuire a constituţiei.

04.03  Decizia Curții privind revenirea la alegerea directă a Președintelui.  curtea 
constituţională a declarat neconstituţionale prevederile legii de revizuire a constituţiei 
referitoare la modul de alegere a președintelui republicii moldova de către parlament 
cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor. Astfel, curtea a decis că următorul președintele 
al republicii moldova va fi ales direct de către popor. practic toate partidele au făcut 
ulterior declaraţii la această temă, majoritatea apreciind că revenirea la alegerea directă a 
președintelui ţării este un lucru bun.
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04.03  Instrucțiune privind listele de subscripție pentru inițierea referendumului 
republican. În cadrul ședinței sale, cec a aprobat instrucțiunea privind organizarea 
procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea 
referendumului republican. Documentul stabilea etapele de recepționare a listelor de 
subscripție, modul de verificare a acestora, prezentate de către grupul de inițiativă, precum 
și procesarea electronică a datelor înscrise în listele de subscripție.

14.03  Semnăturile pentru referendum au 
fost depuse la CEC. În piaţa marii Adunări 
naţionale a avut loc o conferinţă de presă 
de totalizare a rezultatelor campaniei de 
colectare a semnăturilor cetăţenilor care 
susţineau ideea de organizare a unui 
referendum de modificare a constituţiei 
pentru reducerea numărului de deputaţi de 
la 101 la 71 și pentru lipsirea deputaţilor de 
imunitate. organizatorii au anunţat că au 
fost colectate peste 400 mii de semnături 
ale cetăţenilor cu drept de vot. În aceeași zi, 
semnăturile au fost depuse la cec.

16.03  Răspunsul Curții pentru 
Președintele țării. curtea constituţională 
a stabilit că, în cazul apariţiei vacanţei 
funcţiei de președinte al republicii moldova 
(art.90 alin.(1) din constituţie) în legătură 
cu expirarea duratei mandatului (art. 
80 alin. (1) din constituţie), președintele 
republicii moldova își exercită mandatul, 
potrivit art.80 alin.(2) din constituţie, 
până la depunerea jurământului de către 
președintele nou-ales. o hotărâre în acest 
sens curtea a adoptat ca urmare a unei 
sesizări a președintelui țării, nicolae timofti.

30.03  CEC a respins iniţiativa de desfășurare a unui 
referendum constituţional. cec a respins inițiativa de 
desfășurare a referendumului republican privind modificarea 
constituției în sensul reducerii numărului de deputaţi de 
la 101 la 71 și în sensul lipsirii acestora de imunitate. cec a 
constatat că listele de subscripție prezentate de grupul de 
inițiativă nu conțin numărul minim de 20 mii de semnături necesar pentru fiecare dintre 
cele 18 unități administrative teritoriale de nivelul ii.

31.03 - 01.04  Stabilirea datei alegerilor 
prezidenţiale. pe 31 martie 2016, la Biroul 
permanent al parlamentului, de către un 
grup de deputaţi, a fost depus proiectul 
de hotărâre privind organizarea alegerilor 
prezidenţiale directe pe data de 30 
octombrie 2016, iar pe 1 aprilie parlamentul 
a votat proiectul respectiv.

05.04  Hotărârea CEC privind 
referendumul – contestată la CA. Grupul 
de inițiativă civică pentru organizarea 
referendumului constituțional a depus o 
cerere de chemare în judecată la curtea de 
Apel (cA) chișinău, prin care a contestat 
hotărârea cec din 30 martie 2016 de 
respingere a iniţiativei de organizare a 
referendumului.
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08.04  Apelul CEC pentru asigurarea 
de maximă transparență a procesului 
electoral. cec a lansat o invitație oficială 
către toate partidele politice și misiunile 
internaționale să identifice și să delegheze 
misiuni de audit, de ordin tehnologic sau 
funcțional, în scopul examinării activității 
cec. Apelul a fost făcut pentru asigurarea 
unei maxime transparențe a procesului 
electoral.

13-15.04  A XIII-a ediție a Conferinței 
ACEEEO. În perioada 13-15 aprilie, la 
București, românia, a avut loc cea de-a 
Xiii-a ediție a conferinței Aceeeo, care s-a 
desfășurat sub genericul: „noile tehnologii 
în alegeri: încrederea publică și provocări 
pentru organismele electorale”.

14.04  Decizia CA privind referendumul. 
cA a anulat decizia cec de a nu demara 
procedura de organizare a unui referendum 
constituţional în vederea reducerii 
numărului de deputaţi de la 101 la 71 și 
lipsirii acestora de imunitate.

alegerea directă a președintelui republicii 
moldova. principalele modificări au fost 
efectuate la prevederile ce ţineau de 
termenele de constituire a circumscripţiilor 
electorale și secţiilor de votare, stabilirea 
datei alegerilor, condiţiile speciale pentru 
listele de subscripţie pentru înregistrarea 
candidaţilor etc.

14.04  Decizia CSJ privind referendumul 
constituţional. curtea supremă de 
justiţie (csj) a anulat decizia curţii 
de Apel chișinău, care ceva mai înainte 
anulase decizia cec privind respingerea 
iniţiativei de organizare a unui referendum 
constituţional în problema reducerii 
numărului de deputaţi și lipsirii deputaţilor 
de imunitate.

26.05  Lansarea aplicaţiei „Consilieri Locali”. cec a lansat aplicația „consilieri 
locali”, ce oferea posibilitatea de a vizualiza situația la zi privind componența numerică 
și nominală a consiliilor locale din cadrul oricărei unități administrativ-teritoriale, precum 
și compoziția politică a acestora. totodată, aplicația prezenta date statistice despre 
consilieri, fiind disponibile informații dezagregate pe sexe și grupe de vârstă.

10.05  Vizita liderilor unor partide la 
CEC. În contextul declarațiilor publice, în 
special făcute de ex-vicepreședintele cec, 
Ştefan urîtu, despre mai multe indicii privind 
furtul voturilor în alegerile parlamentare din 
2014 și locale din 2015, reprezentanții câtorva 
partide extraparlamentare au mers la cec, 
răspunzând invitației de a lua cunoștință 
și a verifica, pe cât e posibil, modul în care 
funcționa sistemul de numărare a voturilor. 
Acuzațiile aduse nu s-au adeverit.

14.04  Codul electoral – modificat. 
Deputaţii au votat, în prima lectură, legea 
cu privire la modificarea și completarea 
codului electoral, elaborată drept urmare a 
hotărârii curţii constituţionale din 4 martie 
2016, prin care s-a dispus revenirea la 
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31.05  Conferinţă internaţională la tema referendumului. la chișinău a avut loc 
conferinţa internaţională practico-știinţifică „referendumul ca formă supremă a 
democraţiei directe”, în cadrul căreia au participat experţi din diferite ţări.

02-03.06  Seminar privind finanțarea partidelor politice. cec a desfășurat un seminar 
cu tema „prezentarea regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice și 
completarea raportului privind gestiunea financiară”. scopul acestuia a fost instruirea 
persoanelor responsabile de finanțele partidelor politice prin familiarizarea sub aspect 
teoretic, precum și practic cu procedura și modalitatea de completare a rapoartelor privind 
gestiunea financiară.

07.06  Reuniunea de nivel înalt pentru 
crearea WEM-International. la chișinău 
a avut loc reuniunea de nivel înalt 
pentru crearea Asociației internaționale 
a Femeilor din managementul electoral 
(Women in electoral management 
(Wem) - international). evenimentul 
a reunit funcționari electorali, experți 
internaționali în materie electorală și 
gender, reprezentanți ai autorităților 
publice centrale și ai misiunilor diplomatice 
acreditate în republica moldova, societatea 
civilă și mass-media.

11.06  Avizul Comisiei de la Veneţia. comisia 
de la veneţia a avizat pozitiv modificările la 
codul electoral al republicii moldova, elaborate 
de un grup de deputaţi, ca urmare a deciziei 
curţii constituţionale din 4 martie 2016. Aceste 
prevederi se refereau la reducerea duratei 
campaniei electorale, înregistrarea candidaţilor 
la funcţia de președinte al rm doar după 
prezentarea a minimum 15 mii de semnături ale 
cetăţenilor cu drept de vot etc.

14.06  Opinie comună pe marginea 
modificărilor electorale. opinia comună 
a comisiei de la veneția și a osce/BiDDo 
pe marginea proiectului de lege cu privire 
la modificarea și completarea codului 
electoral al republicii moldova a fost făcută 
publică. Documentul cuprindea analiza 
amendamentelor la codul electoral, precum și 
mai multe recomandări pentru îmbunătăţirea 
proiectului de lege.

16.06  Consultări publice pe marginea 
modificărilor legislaţiei electorale. la 
parlament au avut loc consultări publice 
pe marginea modificărilor legislaţiei 
electorale, ca urmare a deciziei curţii 
constituţionale de revenire la alegerea 
președintelui ţării direct de către 
cetăţeni. la acestea au participat 
deputaţi, experţi și reprezentanţi ai 
societăţii civile.

09.06  Iniţiativa lui Valeriu Ghileţchi.
Deputatul neafiliat valeriu Ghileţchi a 
înregistrat la parlament un proiect de lege 
ce prevedea interzicerea folosirii banerelor 
electorale stradale.
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17.06  Noua componenţă a CEC – votată de Parlament. 
După ce mandatul de 5 ani a expirat, prin hotărârea nr.144 
din 17 iunie 2016, parlamentul a confirmat o nouă componență 
nominală a cec (veaceslav Agrigoroae, rodica ciubotaru, 
vasile Gafton, sergiu Gurduza, maxim lebedinschi, iurie 
ciocan, Alina russu și Andrei volentir. Al nouălea membru al 
cec a fost desemnat de președintele republicii moldova, nicolae timofti). prin hotărârea cec 
nr.1 din 27 iunie 2016, în funcția de președinte al comisiei a fost aleasă Alina russu, în funcția de 
vicepreședinte - rodica ciubotaru, și în funcția de secretar – veaceslav Agrigoroaie.

23.06  Modificările la Codul 
electoral – adoptate. Deputaţii 
au adoptat în lectură finală 
legea cu privire la modificarea 
și completarea codului 
electoral. principalele modificări 
au fost efectuate la prevederile 
ce ţineau de termenele de 
constituire a circumscripţiilor 
electorale și secţiilor de votare, 
stabilirea datei alegerilor, 
condiţiile speciale pentru 
listele de subscripţie pentru 
înregistrarea candidaţilor, 
prevederile speciale cu privire la 
desfășurarea celui de-al doilea 
tur de scrutin, confirmarea 
alegerilor și procedura de 
suspendare și demitere din 
funcţie a președintelui prin 
referendum.

28.06  Prezentarea 
unui studiu dedicat 
votului la distanţă. cec 
a prezentat rezultatele 
studiului de fezabilitate 
„introducerea votului 

prin internet în republica moldova”. potrivit acestuia, 
votul la distanță va crește accesibilitatea proceselor 
electorale, va reduce costurile pentru organizarea 
alegerilor în străinătate și va contribui la sporirea 
numărului de votanți din străinătate, a tinerilor și 
persoanelor cu necesități speciale.

27.07  Amendamentele la Codul electoral – 
promulgate de Președinte. legea cu privire la 
modificarea și completarea codului electoral a fost 
promulgată de președintele republicii moldova, 
nicolae timofti. principalele modificări au fost operate 
la prevederile ce ţineau de termenele de constituire 
a circumscripţiilor electorale și secţiilor de votare, 
stabilirea datei alegerilor etc.

05.08  Decizia Curții pe marginea sesizării socialiștilor. curtea constituţională a 
pronunţat decizia de inadmisibilitate a sesizării deputaţilor socialiști privind controlul 
constituționalității hotărârii parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerii președintelui 
republicii moldova și a legii cu privire la modificarea și completarea codului electoral.

26.08  Apelul CEC privind actualizarea datelor 
despre cetățenii RM. În cadrul unui briefing, 
președintele cec, Alina russu a lansat un apel către 
toate entitățile implicate în procesul de evidență 
și documentare a populației, către administrația 
publică locală, organele de stare civilă și către 
întreprinderea de stat cris registru să fortifice 
eforturile pentru actualizarea datelor despre 
cetățenii rm. Astfel cec a răspuns criticilor precum 
că în listele alegătorilor ar fi fost introdus un număr 
exagerat de mare de persoane.

12.09  Partidele - invitate 
la CEC. comisia electorală 
centrală a organizat o masă 
rotundă, în cadrul căreia au 
participat partidele politice și 
candidații desemnați la funcția 
de președinte al republicii 
moldova. În cadrul evenimentului 
s-a discutat despre realizarea 
procedurilor electorale aferente 
scrutinului din 30 octombrie 2016.
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21.09  Cea de-a 25-a Conferinţă anuală a ACEEEO, la Tirana. o delegaţie a comisiei 
electorale centrale din republica moldova, constituită de președintele cec, Alina russu, și 
membrul comisiei, iurie ciocan, a plecat la tirana, Albania, pentru a participa la cea de-a 
25-a conferinţă anuală a Aceeeo.

21.09  Sesizarea lui Valeriu Ghilețchi. 
Deputatul neafiliat valeriu Ghileţchi, 
candidat independent la funcţia de 
președinte al rm, a depus o sesizare la 
curtea constituţională, solicitând să fie 
anulate prevederile din legislaţia electorală 
ce stabileau numărul minim de semnături 
ce trebuiau colectate de candidaţii la 
prezidenţiale în unităţile administrativ-
teritoriale de nivelul doi, dar și obligaţiunea 
de a autentifica listele cu semnături de către 
primarii localităţilor în care au fost colectate.

29.10  Întâlnire cu concurenţii electorali, 
organizată de CEC. În ajun de scrutin, 
cec a organizat o întâlnire cu concurenții 
electorali și reprezentanții misiunilor de 
observatori acreditate pentru monitorizarea 
alegerilor pentru funcția de președinte al 
republicii moldova din 30 octombrie 2016.

30.10  Alegerile prezidenţiale. În 
republica moldova au avut loc alegeri 
prezidenţiale. numărul de alegători incluși 
în listele de bază a fost de 2 812 566, 

în listele suplimentare - 117 128. Au primit 
buletine de vot 1 440 830 alegători. la votare 
au participat 1 440 733 (50,95%) alegători. 
Au fost declarate nevalabile 22 215 buletine. 
Dintre cei 9 candidaţi în alegeri, mihai 
Ghimpu a acumulat 1,8%, iurie leancă - 
3,11%, Dumitru ciubașenco - 6,03%, igor 
Dodon - 47,98%, maia sandu - 38,71%, 
valeriu Ghileţchi - 1,08%, maia laguta - 
0,76%, Ana Guţu - 0,17%, silvia radu - 0,37%.

13.11  Turul doi al alegerilor prezidenţiale.
În republica moldova a avut loc turul doi 
al alegerilor prezidenţiale. prezenţa la vot a 
constituit 53,54%. igor Dodon, liderul psrm, 
a acumulat 52,11% din voturile alegătorilor, 
iar maia sandu, liderul pAs - 47,89%.

13.12  Rezultatele alegerilor prezidenţiale – validate. curtea constituţională a validat 
rezultatele alegerilor prezidenţiale. Astfel, igor Dodon a devenit noul președinte al republicii 
moldova.
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25.01  Referendum iniţiat de PSRM. 
partidul socialiștilor din republica moldova 
a anunțat că iniţiază un referendum 
pentru anularea legii prin care populaţia 
„este impusă să achite miliardul furat din 
sistemul bancar”.

2017

16.02  Conferinţa post-electorală. 
la chișinău a avut loc conferinţa 
post-electorală cu genericul „Alegeri 
prezidențiale în republica moldova 2016: 
analiză, concluzii, recomandări și pași de 
urmat”. la eveniment au participat membrii 
cec, deputaţi, experţi.

14.03  Proiectul privind sistemul electoral 
uninominal - înregistrat. partidul Democrat 
din moldova a înregistrat la Biroul 
permanent al parlamentului proiectul de 
lege privind trecerea la sistemul electoral 
uninominal.

31.03  Dezbateri publice privind 
modificarea sistemului electoral. la 
parlament au avut loc dezbateri publice 
privind modificarea sistemului electoral 
prin trecerea la sistemul uninominal. mai 
mulți politicieni și experţi au pledat pentru 
modificarea sistemului electoral, dar au fost 
exprimate și unele opinii contra. Discuțiile 
au continuat pe 5 și 14 aprilie.

11.04  Devizul de cheltuieli pentru 
referendum - aprobat. cec a aprobat 
devizul de cheltuieli pentru organizarea și 
desfășurarea referendumului republican 
consultativ din 24 septembrie 2017, inițiat de 
președintele țării. suma stabilită de cec a 
fost de 74 711,28 mii lei.

11.04  Înregistrarea prealabilă 
discutată la CEC. cec a organizat prima 
dezbatere publică pe marginea subiectului 
înregistrării prealabile a cetățenilor cu 
drept de vot, care în ziua alegerilor se află 
în străinătate.

12.04  Conferinţă privind rolul mass-media în procesul electoral. la chișinău a avut loc 
conferința internațională științific-practică „rolul mass-media în procesul electoral”. la 
eveniment au participat reprezentanţi ai cec, experţi, jurnaliști.

18.04  Iniţiativa privind introducerea 
sistemului electoral mixt. președintele 
republicii moldova, igor Dodon, a anunțat 
că lansează inițiativa de modificare 
a codului electoral, prin introducerea 
sistemului electoral mixt. Acesta s-a declarat 
categoric împotriva sistemului uninominal, 
promovat de majoritatea parlamentară. 
inițiativa a fost înregistrată, pe 19 aprilie, de 
către fracțiunea psrm.

19.04  Acord trilateral dintre CEC, 
CICDE și International IDEA. comisia 
electorală centrală a semnat un acord 
trilateral cu centrul de intruire contiună în 
Domeniul electoral, institutul internațional 
pentru Democrație și Asistență electorală 
(international iDeA) în vederea consolidării 
capacităților instituționale privind 
supravegherea și controlul finanțării 
politice în rm.
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20.04  Proiect privind îmbunătăţirea sistemului electoral. partidul Acțiune și solidaritate 
a anunțat că sistemul electoral de la acea vreme trebuie îmbunătățit, nu schimbat și, 
respectiv, experții din cadrul formațiunii au elaborat un proiect de lege în acest sens.

24.04  Proiectul privind sistemul mixt – 
transmis Consiliului Europei. președintele 
igor Dodon, prin intermediul consilierului 
său pe politică externă, Andrei neguță, a 
transmis secretarului general al consiliului 
europei, thorbjorn jagland, și președintelui 
Adunării parlamentare a consiliului 
europei, pedro Agramunt, proiectul de lege 
al psrm cu privire la sistemul mixt de vot.

05.05  Modificarea sistemului electoral 
– votată. cu majoritate de voturi, 
parlamentul a votat în prima lectură atât 
proiectul ce prevedea trecerea la sistemul 
electoral uninominal, cât și proiectul ce 
prevedea trecerea la sistemul electoral 
mixt, urmând ca în lectura a doua să fie 
luată o decizie finală privind noul sistem 
electoral al rm. În aceeași zi, reprezentanţii 
pppDA, pAs, pppn și plDm, împreună 
cu reprezentanții mai multor organizații 
neguvernamentale, au protestat în faţa 
parlamentului, împotriva schimbării 
sistemului electoral prin introducerea 
votului uninominal și mixt. proteste au avut 
loc și în zilele următoare.

09.05  Vizita delegației Comisiei de 
la Veneția. o delegație a comisiei de 
la veneția și-a început vizita de lucru la 
chișinău, pentru a discuta și examina 
proiectul de modificare a sistemului 
electoral. Delegaţia a avut întrevederi cu 
membri ai cec, reprezentanţi ai partidelor 
politice și alți subiecți electorali.

25.05  Dezbateri publice la Parlament.
Dezbaterile publice asupra inițiativei de 
schimbare a sistemului de vot în republica 
moldova au continuat. la parlament s-a 
desfășurat a patra rundă de dezbateri, 
care s-a referit la comasarea proiectelor de 
introducere a sistemului uninominal și mixt 
de vot.

11.06  Protest și acţiuni de susţinere. societatea civilă a organizat un protest împotriva 
proiectelor de lege privind votul uninominal și mixt. la protest s-au alăturat și reprezentanți 
ai partidelor de opoziție – pAs, pppDA, plDm și pppn. totodată, la edineț, ialoveni și cahul 
au loc acțiuni ale societății civile locale privind susținerea votului mixt. Acțiunile au fost 
iniţiate de o organizație neguvernamentală - „inima Deschisă” și de președintele acesteia, 
Alexandru mansurov.

16.06  Dezbateri pe marginea modificării sistemului 
electoral. Asociația promo-leX a organizat o rundă 
de dezbateri, la edineț, privind modificarea sistemului 
electoral: „cetățenii întreabă - politicienii răspund”. la 
dezbateri au participat: deputatul pDm, igor vremea, 
avocatul psrm, Fadei nagacevschi, deputatul pcrm, 
elena Bodnarenco, vicepreședintele pppDA, Alexandru 
slusari și responsabilul în partea de nord al plDm, 
marin verenciuc.
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16-17.06  Avizul Comisiei de la Veneția. comisia de la veneția a făcut public avizul pe 
marginea preconizatei modificări a sistemului electoral în rm. Acesta includea o serie de 
recomandări de ordin tehnico-juridice ce țineau de formarea circumscripţiilor electorale, 
de votul în diasporă și de votul în regiunea transnistreană. politicienii de la guvernare 
au considerat că, în general, avizul este unul favorabil preconizatei schimbări, iar cei 
din opoziție au declarat că onorata instanță a dat de înțeles că schimbarea sistemului e 
inoportună. A doua zi, președintele parlamentului, Andrian candu, a organizat o conferință 
de presă, în care a anunțat că guvernarea va merge în continuare pe calea modificării 
sistemului de electoral, urmărind scopul schimbării clasei politice.

19.06  CEC și Oficiul de Audit de Stat din 
Georgia au semnat un acord. președintele 
cec, Alina russu și Auditorul general al 
oficiului de Audit de stat din Georgia, 
lasha tordia, au semnat un acord de 
colaborare între cele două instituții.

19.06  Dezbateri privind sistemul electoral. 
mai mulți reprezentanți ai societății civile și 
politicieni au participat la o masă rotundă 
cu tema „sistemul electoral al republicii 
moldova: ieri, azi, mâine”. ulterior, dezbateri 
privind sistemul electoral mixt au avut loc pe 
21, 23, 24, 27, 28 și 30 iunie.

05.07  Recomandările Comisiei de 
la Veneția, în atenţia Parlamentului. 
la parlament au avut loc noi dezbateri 
publice asupra proiectului de modificare 
a sistemului electoral, conform 
recomandărilor comisiei de la veneția.

14.07  Campanie de promovare a 
sistemului de vot proporţional pe liste 
deschise. președintele pppDA, Andrei 
năstase, a lansat o campanie de 
promovare a sistemului de vot proporţional 
pe liste deschise, drept alternativă la 
sistemul mixt, care a primit avizul negativ al 
comisiei de la veneţia.

18.07  CEC a reglementat participarea 
la referendumul din 24 septembrie. cec 
a aprobat instrucțiunea privind modul de 
participare a partidelor politice și altor 
organizaţii social-politice la campania 
electorală pentru referendumul republican 
din 24 septembrie 2017.

18.07  Dezbateri finalizate. În cadrul ședinței comisiei juridice, numiri și imunități a 
parlamentului au fost finalizate dezbaterile pe marginea proiectului de lege ce prevedea 
schimbarea sistemului electoral în unul mixt.

20.07  Parlamentul a modificat sistemul electoral. cu votul a 74 de deputaţi, 
parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege ce prevedea trecerea la sistemul 
electoral mixt. Deputaţii pl, plDm și pcrm au părăsit, în semn de protest, ședinţa 
parlamentului. În timp ce proiectul de lege era dezbătut, în faţa parlamentului au avut 
loc proteste atât ale celor care susţineau sistemul electoral mixt, cât și ale celor care erau 
împotriva sistemului. În cadrul protestelor s-au înregistrat și altercaţii. ulterior, protestul 
contra modificării sistemului electoral a continuat la președinţie. În aceeași zi, președintele 
igor Dodon a promulgat legea privind trecerea la sistemul electoral mixt.
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27.07  Verdict în cazul referendumului. 
curtea constituțională a admis sesizarea 
depusă de deputații liberali și a declarat 
neconstituțional decretul semnat de 
președintele republicii moldova privind 
desfășurarea unui referendum național 
consultativ la 24 septembrie 2017.

17.08  Reprezentanţii diasporei – la CEC.
cec a organizat o întâlnire cu 
reprezentanții diasporei în contextul 
modificării sistemului electoral. Dialogul a 
avut drept scop identificarea soluțiilor și 
propunerilor pentru a asigura un proces 
electoral echitabil.

29.08  Observatori din partea CEC - la 
alegerile Președintelui Kirghiziei.
cec a delegat doi reprezentanți ai săi 
în calitate de observatori la alegerile 
președintelui Kirghiziei din data de 15 
octombrie 2017.

05.09  Sesizarea PL. pl a depus o sesizare la curtea constituțională, prin care solicita 
declararea neconstituțională a mai multor articole din codul electoral, adoptat de 
parlament ceva mai devreme. Despre aceasta conducerea pl a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă.

06.09  Proiect important aprobat de 
Guvern. Guvernul a aprobat un proiect de 
hotărâre privind comisia națională pentru 
constituirea circumscripțiilor uninominale 
permanente în contextul modificării 
sistemului electoral proporțional în sistemul 
mixt.

12.09  Prima ședinţă în problema 
circumscripțiilor uninominale. A avut loc 
prima ședință a comisiei naționale pentru 
constituirea circumscripțiilor uninominale 
permanente, ca urmare a trecerii la sistemul 
electoral mixt. președinte al comisiei a fost 
ales membrul cec, iurie ciocan. ulterior, 
ședinţe ale comisiei au avut loc pe 19 și 26 
septembrie, dar și pe 3, 10, 13, 16, 20, 24, 27, 
30 octombrie și 1 noiembrie. iar pe data de 
2 noiembrie, lista circumscripţiilor a fost 
transmisă Guvernului.   

12.09  Şef nou la CICDE. comisia 
electorală centrală l-a votat pe pavel 
cabacenco în calitate de șef al cicDe.
  
19.09  Decizie privind referendumul 
din Chișinău. cec a decis organizarea 
referendumului local privind demisia 
primarului general al capitalei, Dorin 
chirtoacă, pe data de 19 noiembrie 2017.

27.09  Lansarea unui nou proiect finanțat 
de PNUD. programul națiunilor unite pentru 
Dezvoltare (pnuD) a lansat proiectul 
„consolidarea democrației în moldova prin 
alegeri incluzive și transparente”.
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16.10  CEC – la 20 de ani de activitate 
permanentă. cec a marcat 20 de ani 
de activitate permanentă. participanții la 
evenimentul festiv au remarcat că, cec a 
înregistrat progrese constante în edificarea 
unei instituții independente, echidistante, 
transparente și profesioniste.

07.11  Decizia Guvernului privind 
circumscripţiile. Guvernul a luat act 
de decizia comisiei naționale pentru 
constituirea circumscripțiilor uninominale 
permanente și a aprobat hotărârea 
privind constituirea a 51 de circumscripții: 
48 urmau să fie constituite pe teritoriul 
republicii moldova, iar 3 - în afara țării.

19.11  Referendum în Chișinău. A avut loc 
referendumul pentru revocarea lui Dorin 
chirtoacă din funcția de primar general al 
municipiului chișinău. Din numărul total 
al alegătorilor înregistrați, s-au prezentat 
la vot 110 512 (17,54%). După ce au fost 
procesate 100% de procese verbale a 
fost stabilit că au votat: „pentru” – 93 720 
(87,12%) și „contra” – 13 857 (12,88%). 
ulterior, cec a invalidat referendumul local 
privind revocarea primarului general al 
municipiului chișinău, Dorin chirtoacă, 
având în vedere prezenţa slabă la votare.

29.11  „CICDE open talks”. A avut loc 
conferința „cicDe open talks: Democrația 
se învață – abordări inovative”, organizată 
de cicDe, în colaborare cu cec și 
parlamentul.

27.10  Start campaniei de colectare a 
semnăturilor. În cadrul unei conferințe de 
presă, președinta psrm, Zinaida Greceanîi 
a anunţat despre startul campaniei de 
colectare a semnăturilor în teritoriu pentru 
trecerea rm la forma prezidențială de 
guvernare.

14.12  Acord de colaborare trilateral 
între CEC, ASP și CGE. comisia electorală 
centrală a semnat, un acord trilateral de 
colaborare cu Agenția de servicii publice 
(Asp) și centrul de Guvernare electronică 
(cGe) în vederea dezvoltării registrului 
de stat al Alegătorilor, creșterii încrederii 
cetățenilor în soluțiile digitale implementate 
în alegeri, asigurării interoperabilității dintre 
instituțiile publice etc. Anterior cec a semnat 

acorduri de colaborare seprate cu centrul de Guvernare electronică (16 decembrie 2015) și 
cu ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor (7 octombrie 2013).

17.12  Constituirea grupului de iniţiativă pentru referendum. A fost constituit grupul de 
iniţiativă pentru organizarea referendumului legislativ privind anularea sistemului electoral 
mixt. În cadrul acestuia au fost incluse peste 650 de persoane. De asemenea, a fost creat 
și Biroul executiv. Astfel, Ştefan Gligor a fost ales în calitate de președinte al grupului de 
iniţiativă, stela uţică - vicepreședinte, iar valeriu pașa – secretar general.



47

29.12  Documentele privind referendumul - depuse la CEC. reprezentanții grupului de 
inițiativă pentru inițierea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt au depus 
pachetul de acte pentru a fi înregistrați la cec.

12.01  Decizia CEC privind referendumul 
de anulare a sistemului electoral mixt. 
cec a respins cererea de înregistrare a 
grupului de inițiativă privind referendumul 
de anulare a sistemului electoral mixt.

2018

24.01  Memorandum între autorităţile 
electorale din RM și India. membrul 
cec, vadim Filipov și membrul comisiei 
electorale a indiei, Ashok lavasa, au 
semnat un memorandum de înțelegere 
și cooperare între cele două instituţii. 
evenimentul a avut loc la new Delhi, în 
cadrul conferinței internaționale cu tema 
„incluziunea persoanelor cu dizabilități în 
procesul electoral”.

29.01  Vizita delegației comune a 
Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR. o 
delegație comună a comisiei de la veneția 
și osce/oDihr s-a aflat la chișinău, într-o 
vizită de evaluare a activităților întreprinse 
pentru implementarea modificărilor 
operate la codul electoral prin legea nr.154 
din 20 iulie 2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative.

30.01  Hotărâre privind sesizarea 
liberalilor. curtea constituțională a anunţat 
că a declarat inadmisibilă sesizarea privind 
controlul constituționalității legii nr.154 
din 20 iulie 2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (sistemul 
electoral mixt), depusă de fracțiunea 
parlamentară a pl.

01.02  Simulare cu tentă 
electorală. elevii liceului teoretic 
„mihai eminescu” și cei de la liceul 
teoretic „Dante Alighieri” din capitală 
au simulat, printr-un joc, modelul 
unui alegător exemplar, dar și a 
unui funcționar electoral dedicat. 
simularea a fost dedicată Zilei 
internaționale a Alegerilor, iar la 
eveniment a participat și președintele 
cec, Alina russu.
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11.02  Un alt grup de iniţiativă. membrii onG-urilor care pledau pentru un referendum 
privind anularea sistemului mixt au constituit un alt grup de iniţiativă, după ce anterior 
cec a respins solicitarea lor de a înregistra un grup de iniţiativă în acest sens.

16.02  Sesizarea cu privire la neconsti-
tuționalitatea formării circumscripțiilor  
uninominale. pAs a anunțat despre o sesizare 
depusă la curtea constituțională cu privire la 
neconstituționalitatea formării circumscripțiilor 
uninominale.

23.02  Grupul de inițiativă - din nou 
la CEC. reprezentanții grupului de 
inițiativă pentru inițierea referendumului 
de anulare a sistemului electoral mixt au 
depus repetat pachetul de acte pentru 
ca grupul să fie înregistrat la cec.

12.03  Decizia CEC privind alegerile din Chișinău și Bălți, dar și 
privind referendumul. cec a stabilit data alegerilor locale anticipate 
pentru funcția de primar general în municipiile chișinău și Bălți - 20 mai 
2018. totodată, cec a refuzat să înregistreze grupul de iniţiativă pentru 
organizarea unui referendum privind anularea sistemului electoral mixt.

19.03  Declarație privind schimbarea 
sistemului electoral din RM. comisia de 
la veneția, în comun cu osce/oDihr au 
emis o nouă declarație privind schimbarea 
sistemului electoral din republica moldova. 
cele două instituţii și-au exprimat regretul 
că autorităţile de la chișinău nu au luat 
în calcul opinia experţilor europeni și au 
modificat sistemul electoral.

05.04  Campanie mobilă de informare 
a alegătorilor. În republica moldova a 
demarat o campanie mobilă de informare 
a alegătorilor cu genericul „Democrația 
contează”. campania a fost organizată 
de cec și cicDe, în cadrul proiectului 
„consolidarea democrației în moldova prin 
alegeri incluzive și transparente”.

05.04  Adresare la Curtea 
Constituțională. Grupul de inițiativă pentru 
inițierea unui referendum legislativ – numixt 
a anunţat că se va adresa la curtea 
constituțională cu privire la încălcarea 
dreptului cetățenilor de a iniția un 
referendum legislativ, expus în constituție. În 
aceeași zi, ca răspuns la anunţul grupului, 
deputaţii din fracţiunea parlamentară a 
plDm au depus o sesizare la curte.

17.04  Memorandum dintre autoritățile 
electorale din RM și Republica Kârgâză.
comisia electorală centrală a republicii 
moldova și comisia centrală pentru 
Alegeri și organizarea referendumurilor 
a republicii Kârgâze au semnat un 
memorandum de înțelegere.

19.04  Platformă electorală de discuții. În cadrul campaniei de informare „Democrația 
contează!”, cicDe a organizat o platformă electorală de discuții privind înregistrarea 
alegătorilor în experiența internațională și anume cea a Kârgâzstanului.
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20.04  Masă rotundă privind secţiile 
de votare pentru alegătorii din stânga 
Nistrului, municipiul Bender și unele 
localități ale raionului Căușeni. 
cec a desfășurat o masă rotundă, în 
cadrul căreia a fost discutat proiectul 
regulamentului privind particularitățile 
constituirii și funcționării secțiilor de votare 
pentru alegătorii din unitățile administrativ-
teritoriale din stânga nistrului, municipiul 
Bender și unele localități ale raionului 
căușeni.

23.04  Acord de colaborare între CEC 
și ANI. președinta cec, Alina russu 
și președinta Autorității națională de 
integritate (Ani), rodica Antoci, au semnat 
un acord de colaborare interinstituțional.

20.05  Alegeri locale noi la Chișinău și 
Bălţi. la chișinău și Bălţi au avut loc alegeri 
anticipate ale primarilor. la chișinău, în 
baza rezultatelor alegerilor, în turul doi au 
ieșit candidatul psrm, ion ceban (40,97%) 
și liderul pppDA, Andrei năstase (32,12%). 
la Bălţi, primarul a fost ales din primul tur, 
acesta devenind, nicolai Grigorișin (62%). 
Alegeri au avut loc și în câteva sate.

03.06  Alegerea noului primar al 
capitalei. În municipiul chișinău a avut loc 
turul doi al alegerilor primarului capitalei. 
prezenţa la vot a fost de 39,12%, iar primar 
a devenit liderul pppDA, Andrei năstase, 
pentru care au votat peste 52% din 
alegătorii care au participat la vot. pentru 
contracandidatul său, reprezentantul 
psrm, ion ceban au votat peste 47%.

07.06  Iniţiativă privind modificarea 
sistemului electoral mixt. Fracțiunea plDm 
a înregistrat în parlament un proiect de lege 
privind modificarea noului sistem electoral 
mixt prin introducerea celui de-al doilea 
tur de scrutin în cadrul circumscripțiilor 
uninominale.

14.06  Consultări publice privind 
particularitățile de desemnare a 
candidaților la funcția de deputat. cec 
a desfășurat consultări publice asupra 
proiectului de hotărâre „cu privire la 
aprobarea regulamentului privind 
particularitățile de desemnare a candidaților 
la funcția de deputat în parlamentul 
republicii moldova”.
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19-20.06  Rezultatele turului doi în capitală – invalidate. instanţa de judecată a 
invalidat rezultatele turului doi al alegerilor primarului capitalei din data de 3 iunie 2018 și 
mandatul lui Andrei năstase, ales primar, motivul fiind un șir de încălcări. Andrei năstase 
a calificat decizia drept una politică, menită să-i îngrădească accesul la primărie. A doua 
zi, Andrei năstase a comunicat despre depunerea unui apel privind decizia de judecată de 
nevalidare a mandatului său.

21.06  Instruirea funcționarilor consulari.
comisia electorală centrală și centrul de 
instruire continuă în Domeniul electoral, 
în parteneriat cu ministerul Afacerilor 
externe și integrării europene din republica 
moldova (mAeie), au organizat instruirea 
funcționarilor consulari privind activitatea 
birourilor electorale ale secțiilor de votare, 
constituite peste hotarele țării.

21.06  Alegerile din 3 iunie – invalidate 
și de CA. curtea de Apel (cA) chișinău a 
menținut decizia primei instanțe privind 
nevalidarea alegerilor locale din chișinău 
și a mandatului primarului ales, Andrei 
năstase. Andrei năstase a declarat că 
nici nu mai e vorba de o nedreptate, ci 
de o crimă, iar susținătorii săi, ai pAs și 
ai plDm au organizat un nou protest. 
Această decizie a precedat un amplu 
protest organizat de cele trei partide, la el 
participând atât oameni din capitală, cât 
și din alte localităţi. De asemenea, în mai 
multe orașe din străinătate au avut loc 
proteste de solidaritate ale diasporei.

25.06  Decizia CSJ privind alegerile din capitală. 
Alegerile pentru funcția de primar al capitalei au fost 
declarate nule și de către curtea supremă de justiție 
(csj). instanța națională supremă a decis să mențină 
deciziile judecătoriei chișinău cu sediul centru și a cA 
chișinău și a respins validarea mandatului de primar al 
municipiului chișinău al lui Andrei năstase.

26.06  Proiect pentru alegătorii din 
diaspora. Fracțiunea parlamentară a 
plDm a înregistrat proiectul de lege cu 
privire la modificarea și completarea 
legii cu privire la drepturile speciale ale 
alegătorilor din diaspora.

29.06  Decizia CEC privind alegerile 
primarului capitalei. cec a declarat 
nule alegerile locale noi pentru funcția 
de primar general al municipiului 
chișinău din 20 mai 2018 (turul i) - 3 
iunie 2018 (turul ii).

04.07  Contestaţie privind invalidarea 
alegerilor. socialiștii au depus o contestaţie la 
curtea de Apel privind anularea deciziei cec 
de invalidare a alegerilor locale de la chișinău. 
magistraţii au respins recursul.

11.07  Cerere de revizuire - depusă la CSJ.
liderul pppDA, Andrei năstase, a depus la csj 
o cerere de revizuire a hotărârii judecătorești 
de invalidare a rezultatelor alegerilor primarului 
capitalei pe motiv că în dosarul electoral 
apăruseră circumstanțe noi. ulterior, pe 17 iulie, 
această cerere a fost restituită de csj.
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18.07  Aviz negativ al Guvernului privind turul doi în circumscripţiile uninominale.
proiectul de lege ce viza introducerea turului doi de scrutin în circumscripţiile uninominale, 
propus de deputaţii plDm, a fost avizat negativ de Guvern.

20.07  Sesizare la Curtea Constituțională. Fracțiunea parlamentară a plDm și deputatul 
liberal lilian carp au depus o sesizare, la curtea constituțională, privind interpretarea 
unor norme ce ţineau de organizarea și desfășurarea alegerilor.

27.07  Stabilirea datei alegerilor 
parlamentare. Deputații au votat, în plenul 
parlamentului, stabilirea datei alegerii 
parlamentului pentru ziua de 24 februarie 
2019.

14.08  Decizia CEC privind alegătorii din 
diasporă. cec a aprobat avizul asupra 
proiectului de lege privind drepturile 
speciale ale alegătorilor din diasporă, 
ce introducea inclusiv o definiție nouă - 
„alegător în diasporă”.

11.09  Observatori la alegerile 
prezidențiale din Georgia. reprezentanții 
cec au participat la observarea alegerilor 
prezidențiale din Georgia, din data de 28 
octombrie 2018.

13.09  Legislația electorală – analizată. prevederile legislației electorale, inclusiv nevoia 
reglementării agitației electorale online, precum și proporționalitatea sancțiunilor aplicate 
în cazul alegerilor locale noi în municipiul chișinău au fost discutate la ședința comisiei 
juridice, numiri și imunități a parlamentului cu participarea reprezentanților societății civile, 
juriștilor notorii ș.a.

14.09  Primul laborator de creație în domeniul electoral. cec a dat startul primului 
laborator de creație în domeniul electoral – innovoter, ce a avut loc în cadrul centrului de 
excelență tic „tekwill”.



52

02.10  CC a interpretat unele articole din Constituție. curtea constituțională a 
pronunțat hotărârea privind sesizarea de interpretare a unor articole din constituția 
republicii moldova (referendumul legislativ inițiat de cetățeni), ce a fost depusă de 
grupul de inițiativă privind anularea votului mixt, prin intermediul unui grup de deputați 
liberal-democrați. cc a stabilit că, cetățenii republicii moldova au dreptul să inițieze 
desfășurarea referendumului în condițiile legii.

11.10  Interdicţia impusă persoanelor cu dizabilităţi mintale de a vota – 
neconstituţională. curtea constituțională a decis că interdicţia impusă persoanelor cu 
dizabilităţi mintale de a vota în alegeri este neconstituţională.

17.10  Hub Electoral - la Chișinău. 
provocările cu care se confruntă femeile 
atunci când vor să se implice în politică, 
precum și bunele practici inițiate în 
această privință au fost subiectul 
discuției unui nou hub electoral, care a 
avut loc la chișinău.

18.10  Anunţul Președintelui 
Parlamentului despre un posibil 
referendum. votul din plenul parlamentului 
pentru adoptarea proiectului de lege 
privind introducerea „integrării europene” 
în constituție a eșuat, dat fiind numărul 
insuficient de voturi. În aceeași zi, 
speakerul a anunţat că guvernarea 
se gândește să iniţieze un referendum 
consultativ privind introducerea „integrării 
europene” în constituție.

31.10  Versiunea nouă a paginii www.voteaza.md. cec a lansat versiunea nouă a 
paginii www.voteaza.md - o platformă online de educație electorală și un ghid electronic în 
domeniul electoral.

02.11  Forumul Național al Tinerilor în 
Domeniul Electoral. peste 150 de tineri 
reprezentanți ai organizațiilor de tineret ale 
partidelor politice au participat la Forumul 
național al tinerilor în Domeniul electoral.

07.11  Membrii CEC – la Guvern. prim-
ministrul pavel Filip s-a întâlnit cu membrii 
cec pentru a discuta acțiunile ce urmau 
să fie întreprinse de Guvern pentru a 
asigura un proces electoral liber, corect și 
transparent.

17.10  Decizia instanţei privind alegerile din 
capitală. procesul verbal privind constatarea 
agitației lui Andrei năstase în ziua alegerilor 
a fost anulat, iar procesul contravențional 
în acest sens împotriva primarului ales al 
capitalei a fost încetat. Decizia a fost luată de 
judecătoria sectorului centru.
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30.11  Combaterea utilizării resurselor 
administrative în alegeri. Funcționari 
electorali, reprezentanți ai autorităților 
publice centrale, ai partidelor politice și 
societății civile, precum și experți naționali 
și internaționali în materie electorală 
au participat la o masă rotundă privind 
prevenirea și combaterea utilizării 
rezurselor administrative în procesul 
electoral. În rezultat, cu suportul consiliului 
europei, a fost elaborat un manual destinat 
organelor electorale și tuturor actorilor 
implicați în procesele electorale.

08.11  Raport prezentat în Parlament.
raportul cu privire la analiza, expertiza și 
evaluarea legislației electorale care a stat 
la baza invalidării alegerilor locale noi în 
municipiul chișinău a fost prezentat în 
plenul parlamentului. Deputații au luat act 
de acesta, au adresat numeroase întrebări 
și fiecare fracțiune și-a exprimat poziția în 
luări de cuvânt.

13.11  Anunţul despre un nou referendum.
În cadrul unui briefing de presă, liderul 
pDm, vlad plahotniuc, a anunțat despre 
organizarea și desfășurarea unui 
referendum concomitent cu alegerile 
parlamentare din 24 februarie 2019, la 
două subiecte: 1. reducerea numărului 
de deputați de la 101 la 61 deputați; 2. 
retragerea mandatelor deputaților, atunci 
când aceștia îi vor dezamăgi pe cetățeni.

14.11  Supravegherea video a alegerilor 
– discutată de CEC. cec a agreat 
caracteristicile tehnice pentru un sistem 
de înregistrare video în secțiile de votare 
în cadrul alegerilor parlamentare din 24 
februarie 2019.

13.12  Totalizarea celei mai 
ample campaniii de educație 
civică. cec și cicDe au prezentat 
rezultatele campaniei de informare 
și educare civică „Democrația 
contează”, desfășurată cu suportul 
pnuD moldova. conform datelor 
estimative, 343 447 de alegători sau 
viitori alegători au participat direct 
la toate activitățile desfășurate, iar 
1 720 580 de alegători au auzit și au 
vorbit despre aceasta. cec a stabilit 
parteneriate cu 13 ministere și autorități publice și a utilizat pentru informarea alegătorilor 
din țară și de peste hotare o diversitate de instrumente: întruniri, simulări, concursuri, 
materiale printate, spoturi video, social media/pagini web etc.
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24.02  Alegeri parlamentare. În republica 
moldova au avut loc alegeri parlamentare. 
În circumscripţiile uninominale, numărul de 
alegători incluși în listele de bază a fost de  
2 802 875, iar în cele suplimentare – 
148 590. numărul de alegători care au 
primit buletine de vot a fost de 1 445 
036. Au participat la votare 1 441 326 
alegători. 61 396 buletine au fost declarate 
nevalabile. rata de participare la votare 
în circumscripţiile uninominale a fost 
de 50,14%. În circumscripţia naţională 
numărul de alegători incluși în listele de 
bază a fost de 2 803 573, iar în listele 
suplimentare - 155 570. numărul de 
alegători care au primit buletine de vot a 
fost de 1 458 169. Au participat la votare 1 
457 220 alegători. 40 861 buletine au fost 
declarate nevalabile. rata de participare 
la vot în circumscripţia naţională a fost 
de 50,57%. În circumscripţia naţională, 
psrm a acumulat 31,15% (18 mandate), 
Blocul electoral „Acum platforma DA și 
pAs” - 26,84% (14 mandate), pDm - 23,62% 
(13 mandate) și partidul „Şor” - 8,32% (5 
mandate).În circumscripţiile uninominale 
psrm a obţinut 17 mandate, pDm - 17, Blocul 
electoral „Acum platforma DA și pAs” - 12, 
iar partidul „Şor” - 2 mandate. Au fost aleși 
și trei deputaţi independenţi - Alexandru 
oleinic, viorel melnic și ion Groza.

2019
24.02  Referendumul republican 
consultativ. A avut loc referendumul 
republican consultativ pentru reducerea 
numărului deputaților din parlament de 
la 101 la 61 și pentru posibilitatea revocării 
lor. Din totalul de 2 803 608 de persoane 
înscrise în listele electorale de bază, la vot 
au participat 1 144 261 alegători (39,78%), 
dintre care 744 529 au votat „pentru” 
la întrebarea „sunteți pentru reducerea 
numărului deputaților din parlament 
de la 101 la 61?”, iar 266 188 au votat 
„contrA”. totodată, în cazul celei de-a 
doua întrebări, din totalul de 2 804 079 
de persoane înscrise în listele electorale 
de bază, la vot au participat 1 143 397 de 
alegători (39,74%), dintre care 808 266 
au votat „pentru” la întrebarea „sunteți 
pentru ca poporul să poată revoca (demite) 
deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc 
corespunzător obligațiile lor?”, iar 202 497 
au votat „contrA”.

27.02  Reprezentanţi ai CEC – delegaţi 
pentru alegerile din Ucraina. reprezentanți 
ai cec au fost delegați să participe la 
observarea alegerilor prezidențiale din 
ucraina.

03.03  Rezultatele alegerilor și ale referendumului - aprobate. cec a totalizat 
rezultatele votării la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția 
națională și în circumscripțiile uninominale. În cadrul aceleiași ședințe, cec a declarat 
valabil referendumul republican consultativ din 24 februarie pentru ambele întrebări 
supuse referendumului și a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor 
scrutinului. ulterior, toate documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor 
alegerilor au fost transmise curții constituționale.
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09.03  Decizia CC privind alegerile.curtea constituţională a examinat în ședinţă publică 
sesizarea din 4 martie 2019 depusă de către cec și a confirmat rezultatele alegerilor 
parlamentare din 24 februarie 2019, odată cu validarea mandatelor de deputaţi. cc a 
respins contestaţiile depuse de concurenţii electorali ca fiind nefondate.

14.03  Rezultatele referendumului - 
validate. curtea constituțională a validat 
rezultatele referendumului republican 
consultativ din 24 februarie 2019, în baza 
sesizării depuse de cec la 4 martie 2019.

09.04  Conferință internațională 
științifico-practică, la Chișinău. o 
conferință internațională științifico-practică 
cu privire la influența schimbării sistemului 
electoral asupra comportamentului 
electoral al cetățenilor republicii moldova 
în alegerile parlamentare din 2019 s-a 
desfășurat la chișinău.

26.04  Decizia CC privind sistemul 
electoral. cc a decis că sistemul electoral 
nu poate fi schimbat în cadrul alegerilor 
electorale anticipate. hotărârea a fost luată 
ca urmare a unei sesizări depuse de trei 
deputaţi independenţi.

24.05  Laboratorul de creație în domeniul electoral – inaugurat. A avut loc a doua ediție 
a innovoter - laboratorul de creație în domeniul electoral. la eveniment au participat 30 
de tineri pasionați de inovații în it, care au avut misiunea să creeze o interfață de afișare a 
datelor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

09.06  Deciziile CC. curtea constituțională a constatat circumstanțele ce justificau 
dizolvarea parlamentului republicii moldova. De asemenea, cc l-a suspendat din funcţie 
pe președintele igor Dodon și a constatat circumstanțele ce justificau interimatul funcției 
de președinte al republicii moldova.
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09.06  Decret semnat de Prim-ministru. 
prim-ministrul pavel Filip, din postura 
de președinte interimar al rm, a 
semnat decretul privind data alegerilor 
parlamentare anticipate - 6 septembrie 
2019. În aceeași zi, pDm a anunţat că va 
pleda pentru organizarea pe 6 septembrie 
2019 și a alegerilor prezidenţiale anticipate.

11.06  Decretul Prim-ministrului, anulat. 
președintele igor Dodon a anulat decretul 
semnat anterior de premierul pavel Filip, ce 
stabilea alegeri parlamentare anticipate 
pentru data de 6 septembrie 2019.

18.06  Data alegerilor locale – stabilită.
Deputații din parlamentul republicii 
moldova au stabilit data alegerilor locale 
generale - 20 octombrie 2019.

18.06  Schimbări la Codul electoral.
parlamentul a aprobat un proiect de lege 
ce prevedea schimbări la codul electoral 
în ceea ce ținea de modul de demitere a 
membrilor comisiei electorale centrale, 
stabilind că demiterea se putea face doar 
cu votul deputaților.

21.06  Opinia Comisiei de la Veneția. comisia pentru Democrație prin Drept a consiliului 
europei (comisia de la veneția) a aprobat opinia cu privire la situația constituțională și 
posibilitatea de dizolvare a parlamentului republicii moldova.

03.07  Avizul CEC privind o inițiativă 
legislativă. cec a aprobat avizul la 
proiectul de hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea articolelor 8 și 133 din codul 
electoral, ce prevedeau că „alegerile locale 
generale au loc într-o singură zi, a treia 
duminică din luna octombrie, pe întreg 
teritoriul țării, o dată la 4 ani”.

05.07  Demisia a trei membri CEC.
parlamentul a adoptat proiectele de 
hotărâre privind demisia a trei membri ai 
cec - Alina russu, rodica ciubotaru și 
iurie ciocan.

16.07  Desemnarea unor noi membri 
ai CEC. parlamentul a desemnat trei noi 
membri ai cec: Dumitru pavel (propus de 
platforma DA); Dorin cimil (propus de pAs); 
maxim lebedinschi (propus de psrm).

17.07  Audieri publice la Parlament. la 
parlament s-au desfășurat audieri publice 
pentru modificarea unor acte legislative ce 
țineau de anularea sistemului electoral mixt 
și revenirea la sistemul electoral pe liste de 
partid. Acestea au continuat pe 22 iulie.

17.07  Noua conducere a CEC. cec și-a 
ales o nouă conducere. la șefia cec a fost 
votat Dorin cimil, vicepreședinte - vladimir 
Şarban, iar maxim lebedinschi - secretar.
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26.07  Guvernul a avizat negativ 
inițiativa de modificare a Constituției. 
cabinetul de miniștri a aprobat avizele la 
proiectele de hotărâri ale parlamentului 
pentru elaborarea proiectului de lege 
cu privire la modificarea și completarea 
constituției republicii moldova și privind 
reducerea numărului de deputați și 
revocarea acestora, care erau o consecinţă 
a referendumului din data de 24 februarie 
2019. Ambele proiecte de hotărâri au fost 
avizate negativ.

29.07  Data alegerilor în trei 
circumscripţii – stabilită. cec a stabilit 
pentru data de 20 octombrie 2019 
desfășurarea alegerilor parlamentare noi 
în circumscripțiile electorale uninominale: 
nr.33, mun. chișinău; nr.48, or. slobozia, 
mun. tiraspol și Bender, și nr.50, la vest de 
republica moldova.

12.08  Şedință de lucru dedicată 
alegerilor locale generale și parlamentare 
noi. conducerea cec a avut o ședință de 
lucru cu secretarii preturilor de sector ale 
municipiului chișinău și ai consiliilor locale 
din suburbii. subiectele discutate au ținut de 
buna organizare și desfășurare a alegerilor 
locale generale și parlamentare noi stabilite 
pentru data de 20 octombrie 2019.

15.08  Parlamentul a anulat sistemul 
electoral mixt. parlamentul a anulat 
sistemul electoral mixt, aprobând revenirea 
la sistemul electoral proporțional pe liste de 
partid. Deputații au votat în lectura a treia 

și finală modificarea 
codului electoral, 
legii privind partidele 
politice, legii privind 
statutul deputatului în 
parlament și a codului 
contravențional.

16.08  Legea privind anularea sistemului electoral mixt - promulgată. președintele 
republicii moldova a promulgat legea nr.113 din 15 iunie 2019 pentru modificarea unor acte 
legislative, ce avea drept scop principal anularea sistemului electoral mixt și revenirea la 
sistemul electoral proporțional pe liste de partid.

22.08  Semnarea acordului trilateral între 
CEC, CICDE și Ministerul Educației.
comisia electorală centrală, centrul de 
instruire continuă în Domeniul electoral și 
ministerul educației, culturii și cercetării 
au semnat un acord de colaborare, ce avea 
drept scop intensificarea relațiilor în vederea 
îmbunătățirii gradului de informare a tinerilor 
privind procesele electorale și implicarea activă 
a acestora la toate etapele ciclului electoral.
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04.10  Discuţia conducerii CEC cu reprezentanții misiunilor diplomatice.
conducerea cec a avut o întrevedere cu reprezentanții misiunilor diplomatice și 
organizațiilor internaționale acreditate la chișinău. În cadrul evenimentului au fost 
abordate subiecte ce țineau de nivelul de pregătire a autorității electorale pentru alegerile 
din 20 octombrie 2019.

08.10  Hotărârea de anulare a alegerilor în capitală – casată. curtea de Apel chișinău 
a casat hotărârea judecătoriei chișinău, prin care au fost anulate alegerile locale din 
anul 2018, în urma cărora Andrei năstase, liderul platformei Demnitate și Adevăr, a fost ales 
primar de chișinău.

20.10  Alegerile locale generale și alegerile 
parlamentare noi. În republica moldova 
s-au desfășurat alegeri locale generale în 
cadrul cărora au participat 1 173 834 alegători 
(41,68%). Din primul tur au fost aleși primarii a 
518 localități din țară. Astfel, pDm a obţinut 191 
mandate de primar, psrm - 124, Blocul Acum 
- 82, plDm - 26, ppŞ - 13, „partidul nostru” 

-10, pcrm - 4, pun - 2, ppr - 1, pl - 1. În primul tur au fost aleși 64 de primari independenţi. 
De asemenea, în patru circumscripţii au avut loc alegeri parlamentare noi, în urma cărora 
Blocul Acum a obţinut 2 mandate de deputat, psrm - 1 mandat și pDm - 1 mandat.

23.10  Decizia CEC privind turul doi al alegerilor. cec a stabilit pentru data de 3 
noiembrie 2019 desfășurarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în 383 de 
localităţi din republica moldova.

03.11  Turul doi al alegerilor locale. În 380 localităţi din moldova a avut loc turul doi 
al alegerilor primarilor. În chișinău, bătălia pentru funcţia de primar a fost câștigată de 
socialistul ion ceban în detrimentul candidatului Blocului Acum, Andrei năstase.

20.12  Conferinţă de analiză post-electorală. 
organizarea și desfășurarea alegerilor locale 
generale și celor parlamentare din anul 2019 au 
fost analizate în cadrul conferinței post-electorale 
„consolidarea capacităților instituționale ale 
organelor electorale din republica moldova”.

27.12  CEC a stabilit data alegerilor 
la Hâncești. cec a stabilit, pentru 
data de 15 martie 2020, desfășurarea 
alegerilor parlamentare noi în 
circumscripția electorală uninominală 
nr.38, municipiul hâncești.

2020
13.01  Întrevedere de lucru a membrilor CEC 
cu membrii CEC din UTA Găgăuzia. membrii 
cec au avut o întrevedere de lucru cu membrii 
comisiei electorale a utA Găgăuzia. subiectele 
discutate au vizat activitatea organelor electorale 
din regiune, interacțiunea și colaborarea cu 
administrația publică centrală și locală, atât în 
perioada organizării scrutinelor naționale, dar și a celor pentru alegerea Adunării populare 
și a Guvernatorului autonomiei.
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15.01  Adoptarea noului plan strategic. cec a adoptat un nou plan strategic, pentru 
perioada 2020-2023. Documentul a fost elaborat conform unei metodologii inovative urso, 
elaborate de către Direcția pentru Asistență electorală a consiliului europei în colaborare 
cu institutul de sociologie internațională din Gorizia, italia.

04.02  Un nou director al CICDE. cec a aprobat 
numirea unui nou director al centrului de instruire 
continuă în Domeniul electoral pe lângă cec - Doina 
Bordeianu, după ce pavel cabacenco și-a prezentat 
demisia.

14.03  Organizarea 
alegerilor în pandemie. 
cec a adresat un demers 
comisiei naționale 
extraordinare de sănătate 
publică, prin care a informat 
despre măsurile întreprinse 
pentru asigurarea protecției 
alegătorilor și a funcționarilor 
electorali. Adresarea a fost 
făcută cu referire la situația 
epidemiologică din țară 
și în contextul organizării 
alegerilor parlamentare noi 
din 15 martie 2020.

15.03  Alegeri noi - în circumscripţia Hâncești. În circumscripţia hâncești au avut loc 
alegeri parlamentare noi. Învingător în lupta pentru mandatul de deputat pus în joc a 
devenit reprezentantul psrm, Ştefan Gaţcan.

07.05  Decizia CC privind sistemul electoral. cc a decis că eventualele alegeri 
parlamentare anticipate urmau să aibă loc după sistemul electoral proporţional.

21.05  Data alegerilor prezidenţiale 
- stabilită. Deputații au votat pentru 
stabilirea datei alegerilor prezidențiale pe 1 
noiembrie 2020.

16.06  Undă verde pentru modificarea 
Codului electoral. În ședință, cec a 
aprobat avizul asupra inițiativei legislative 
nr.210 din 28 mai 2020 cu privire la 
modificarea codului electoral nr.1381/1997, 
ce prevedea introducerea votării pe 
parcursul a două zile în cadrul alegerilor 
parlamentare și a celor prezidențiale.

03.06  Accesibilitatea la alegeri – 
evaluată. cec a organizat un eveniment 
pentru evaluarea accesibilității în contextul 
alegerilor parlamentare noi din 15 martie, 
în circumscripția uninominală nr.38, 
municipiul hâncești.
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07.07  Decizia CC. curtea constituțională 
a decis că alegerile prezidențiale și cele 
parlamentare ordinare sau anticipate nu 
pot fi desfășurate concomitent. Decizia cc 
a fost comentată de majoritatea forţelor 
politice active.

08.07  Memorandum între CEC și IRI. 
comisia electorală centrală și institutul 
republican internațional au semnat un 
memorandum de colaborare ce avea drept 
scop consolidarea relațiilor dintre cec 

și diasporă, pentru a încuraja și facilita 
participarea la alegeri a cetățenilor rm 
aflați peste hotare.

06.08  Noi preocupări ale CEC.
cec a anunţat că, în contextul situației 
epidemiologice, a elaborat planuri 
și proceduri pentru a asigura buna 
organizare și desfășurare a alegerilor, 
protejând, concomitent, alegătorii, 
funcționarii electorali, candidații și alți 
actori implicați în procesul electoral.

19.08  Modificarea cadrului normativ 
pentru alegerile prezidențiale. cec a 
aprobat modificarea regulamentului 
privind particularitățile de desemnare și 
înregistrare a candidaților la alegerile 
pentru funcția de președinte al republicii 
moldova.

01.11  Turul întâi al alegerilor prezidenţiale. Au avut loc alegeri prezidenţiale, în cadrul 
cărora au participat 1 348 707 alegători (48,54%). În urma alegerilor, maia sandu a 
acumulat 36,16%, igor Dodon - 32,61%, renato usatîi - 16,90%, violeta ivanov - 6,49%, 
Andrei năstase - 3,26%, octavian țîcu - 2,01%, tudor Deliu - 1,37% și Dorin chirtoacă - 
1,20%. ulterior, pe 4 noiembrie, în cadrul unei ședințe, cec a declarat valabil rezultatul 
alegerilor din 1 noiembrie 2020.

05.11  Întrevederea reprezentanţilor CEC și MAEIE. 
membrii cec au avut o întrevedere cu reprezentanții 
mAeie, în cadrul căreia a fost făcută o retrospectivă a 
acțiunilor de organizare a alegerilor prezidențiale din 
30 octombrie 2016 în străinătate și au fost identificate 
soluții pentru o mai bună derulare a celui de-al doilea 
tur de scrutin prezidențial din 15 noiembrie 2020.

15.11  Turul doi al alegerilor 
prezidenţiale.
În republica moldova a avut 
loc turul doi al alegerilor 
prezidenţiale. la vot au 
participat 1 633 625 alegători 
(52,78%), dintre care 262 103 
de peste hotare. liderul pAs, 
maia sandu a obținut 57,75%, 
iar candidatul independent igor 
Dodon - 42, 25%.

23.11  Raport aprobat de CEC. 
cec a aprobat raportul cu 
privire la rezultatele alegerilor 
pentru funcția de președinte 
al republicii moldova din 1 
noiembrie 2020 și l-a transmis 
curții constituționale.
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10.12  Rezultatele alegerilor – validate. curtea constituțională a validat rezultatele 
alegerilor prezidențiale și mandatul de președinte al republicii moldova al maiei sandu.

11.12  Alegerile din RM – în atenţia APCE. 
concluziile preliminare ale misiunii de 
observare a alegerilor oDihr despre 
alegerile prezidențiale din republica 
moldova au fost prezentate la reuniunea 
comisiei de monitorizare a Adunării 
parlamentare a consiliului europei (Apce). 
evenimentul a avut loc în format de 
videoconferință, la el participând deputații 
Gaik vartanean și mihai popșoi.

18.12  Avizul privind organul electoral 
permanent al UTA Găgăuzia.
cec a dat aviz în cazul proiectului de 
lege ce prevedea înființarea unui organ 
electoral cu statut permanent la nivelul 
utA Găgăuzia, urmând a fi stabilit clar 
denumirea acestui organ, precum și 
celelalte organe electorale constituite în 
cazul alegerilor Guvernatorului Găgăuziei 
și a Adunării populare a Găgăuziei.

2021

10.02  Analiza perspectivei egalității de gen. comisia electorală centrală și pnuD 
moldova au prezentat analiza perspectivei egalității de gen a alegerilor prezidențiale 2020. 
concluzia principală a fost că tot mai multe femei votează și dețin funcții de conducere în 
organele electorale.

18.02  Conferinţă de analiză post-
electorală. cec a desfășurat conferința 
de analiză post-electorală „Alegeri 
prezidențiale în republica moldova 2020: 
analiză, concluzii, recomandări și pași de 
urmat”.

29.03  Sesizarea 
Președintelui țării.
președintele țării, 
maia sandu a 
sesizat curtea 
constituțională 
pentru constatarea 
circumstanțelor 
constituționale de 
dizolvare a parlamentului și de declanșare 
a alegerilor parlamentare anticipate. 
ulterior, la 15 aprilie, Înalta curte a adoptat 
un aviz, urmare a examinării sesizării 
depusă de șeful statului, constatând 
existenţa circumstanțelor ce justificau 
dizolvarea parlamentului.

28.04  Dizolvarea 
Parlamentului.
președintele maia sandu 
a semnat decretul 
privind dizolvarea 
parlamentului și 
organizarea alegerilor 
parlamentare anticipate 
pe data de 11 iulie 2021. 

29.04  Membrii CEC - la 
Președinţie. membrii cec 
au avut o întrevedere cu 
președintele republicii 
moldova, maia sandu, 
la președinție. Întâlnirea 
a avut loc în contextul 
pregătirilor pentru alegerile parlamentare anticipate, stabilite 
pentru data de 11 iulie 2021.
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02.06  Modificarea funcționării sistemului de înregistrare video în secțiile de votare. 
cec a operat modificări la regulamentul privind funcționarea sistemului de înregistrare 
video în secțiile de votare. Astfel, sistemul, care nu are conexiune la rețeaua internet, urma 
să fie funcțional și activ doar în ziua votării, de la demararea operațiunilor electorale 
preparatorii privind deschiderea secției de votare și până la finalizarea procesului de 
totalizare a rezultatelor votării de către membrii biroului electoral al secției de votare.

03.06  Alegeri pe timp de COVID-19.
comisia națională extraordinară de 
sănătate publică a aprobat, în ședință, 
instrucțiunea privind modalitatea de 
organizare și desfășurare de către cec a 
scrutinelor electorale în condițiile situației 
pandemice prin infecția cu coviD-19.

11.07  Alegeri parlamentare anticipate. 
prezenţa la vot în 
cadrul alegerilor 
parlamentare 
anticipate a fost 

de 1 477 574 alegători, ceea ce a reprezentat 
48,41% din numărul total de alegători incluși 
pe listele electorale. În rezultatul alegerilor, 
în parlament a acces partidul Acţiune și 
solidaritate - 52,8% (63 mandate); Blocul 
electoral al comuniștilor și socialiștilor - 27,17% 
(32 mandate) și partidul „Şor” - 5,74% (6 
mandate).

19.07  CEC a totalizat rezultatele 
alegerilor din 11 iulie. cec a totalizat 
rezultatele alegerilor parlamentare 
anticipate din 11 iulie 2021 și a transmis curții 
constituționale procesul-verbal privind 
totalizarea rezultatelor alegerilor, raportul 
cu privire la rezultatele scrutinului, listele de 
deputați aleși și de candidați supleanți.

23.07  Mandatele deputaților – validate.
curtea constituțională, în cadrul unei 
ședințe, a confirmat rezultatele alegerilor 
parlamentului de legislatura a Xi-a din 11 iulie 
2021 și a validat mandatele deputaților aleși.

16.09  Componența CEC - confirmată.
noua componența parţială a cec a fost 
confirmată de parlament, cu votul a 56 
de deputați: Alexandr Berlinschii, Angelica 
caraman, sergiu Gurduza, ludmila lupașco, 
Alexandru musteața și pavel postica. tot în 
cadrul ședinței parlamentului, membrii cec 
au depus jurământul.

17.09  Noul președinte al CEC. 
comisia electorală centrală în noua 
componență s-a întrunit în ședință și a 
ales-o pe Angelica caraman în funcția de 
președinte al instituției. vicepreședintele 
și secretarul comisiei urmau să fie aleși 
după desemnarea și confirmarea de către 
parlamentul republicii moldova a celorlalți 
3 membri ai cec.

27.09  CEC a anunțat revizuirea cadrului legal electoral. cec a anunțat că inițiază 
procesul de revizuire a cadrului normativ aferent domeniului electoral și, în vederea 
realizării acestui obiectiv, la o primă etapă, în cadrul cec va fi creat un grup de lucru în a 
cărei sarcină va fi o amplă analiză a codului electoral și a legislației conexe.



63

28.09  CEC Moldova aleasă să dețină 
președinția ACEEEO. președintele cec, 
Angelica caraman a fost aleasă președinte 
al Asociației oficialilor electorali din europa 
pentru 2022-2023. Decizia a fost luată în 
cadrul Adunării Generale a Aceeeo, care a 
avut loc la București, românia.

01.10  Au fost aleși vicepreședintele și 
secretarul CEC. membrii cec, în ședință, 
la expirarea termenului maxim prevăzut 
de lege, au finalizat procesul de alegere a 
conducerii instituției. Astfel, pavel postica 

a fost ales în funcția de vicepreședinte al 
comisiei, iar Alexandr Berlinschii - în funcția 
de secretar al instituției.

12.10  Acord trilateral. comisia electorală 
centrală, centrul de instruire continuă în 
Domeniul electoral și institutul național al 
justiției au semnat un acord de colaborare, 
scopul căruia era de a contribui la 
instituirea unui cadru durabil de cooperare 
și consultare în procesul de organizare 
a instruirii funcționarilor electorali, a 
judecătorilor și procurorilor, precum și a 
altor categorii de persoane care înfăptuiesc 
actul justiției.

22.10  Masă rotundă dedicată recomandărilor și deciziilor privind legislaţia electorală. 
cec a organizat o masă rotundă în regim de videoconferință cu tema: „Analiza 
recomandărilor misiunilor electorale internaționale de observare, opiniile comisiei de la 
veneția și deciziile curții constituționale cu privire la legislația electorală”. evenimentul 
a fost desfășurat în parteneriat cu consiliul europei și a urmărit scopul de a analiza 
recomandările misiunilor de observare a alegerilor ce veneau să accentueze necesitatea de 
perfecționare a legislației electorale.

28.10  Doi noi membri ai CEC. 
parlamentul a decis numirea candidaților 
lilian enciu și vasile postolache, ulterior, pe 
3 decembrie 2021, a fost numită și teodora 
vanghelii, în calitate de membri în cadrul 
cec. ei au fost propuși de fracțiunea Blocul 
comuniștilor și socialiștilor.

13-14.12  Vizită a delegației CEC. În 
perioada 13-14 decembrie 2021, o delegație 
a cec a efectuat o vizită de studiu în 
republica estonia, organizată cu suportul 
consiliului europei. Aceasta a urmărit 
scopul de analiză a experienței estoniei în 
domeniul implementării votului electronic, 
dar și altor mecanisme de vot alternativ.

20.12  Memorandum dintre autoritățile 
electorale din RM și Turcia. comisia 
electorală centrală a republicii moldova 
a semnat un memorandum de înțelegere 
cu consiliul electoral suprem al turciei, în 
cadrul unei vizite de studiu întreprinsă de 
delegația moldovenească la Ankara.
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30.12  Primul pas spre votul electronic. În scopul digitalizării procesului electoral și oferirii 
posibilității alegătorilor de a participa la scrutine prin intermediul votului electronic, cec 
a propus crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și 
planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic 
ca metodă alternativă de vot.

2022

12.01  Rezultatele unui sondaj publicat de CEC. comisia electorală centrală a publicat 
datele unui sondaj care arătau că majoritatea alegătorilor (78%) credeau că educația 
civică continuă în domeniul electoral este importantă pentru asigurarea alegerilor incluzive, 
transparente și corecte. sondajul a fost realizat de centrul de Analiză și investigații 
sociologice civis, la cererea pnuD moldova, în perioada august-septembrie 2021, pe un 
eșantion de 1501 respondenți.

03.02  CEC a prezentat Concepția 
de modificare a legislației electorale 
și conexe. De Ziua internațională a 
Alegerilor, comisia electorală centrală, 
în parteneriat cu Asociația promo-leX, 
a prezentat „concepția de modificare 
a legislației electorale și conexe”. În 
cadrul evenimentului, membrii cec 
au prezentat principalele aspecte 
de modificare a codului electoral, în 
special, abordând aspecte legate de 
permanentizarea organelor electorale, 
clarificarea mandatului și componenței 
membrilor cec, transparentizarea 
finanțării campaniei electorale și 
fortificarea atribuției de control a cec 
pe segmentul de finanțare politică. 
Alte momente discutate țineau de 
digitalizarea procesului electoral 
și clarificarea mecanismelor de 
soluționare a litigiilor electorale.

20.01  Prima ședință de lucru privind 
votul electronic. comisia electorală 
centrală a desfășurat prima ședință a 
Grupului de lucru interinstituțional pentru 
elaborarea conceptului și planului de 
acțiuni privind digitalizarea procesului 
electoral și pilotarea votului electronic ca 
metodă alternativă de vot.

02.02  „Acces egal pentru toți în secțiile 
de votare”. comisia electorală centrală, în 

cooperare cu 
pnuD moldova, 
a lansat 
campania 
„Acces egal 
pentru toți 
în secțiile de 
votare”, ce avea 

scopul de a informa populația, în special 
alegătorii, reprezentanții administrației 
publice locale și persoanele cu dizabilități, 
despre necesitatea asigurării accesului 
egal în clădirile publice.
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15.02  Consultări pentru modificarea Codului electoral. cec a anunțat că inițiază 
consultări publice cu privire la înaintarea propunerilor de modificare a codului electoral 
și a legislației conexe. scopul consultărilor consta în elaborarea unui proiect de hotărâre 
pentru perfecționarea procedurilor electorale, inclusiv prin soluționarea deficiențelor 
menționate de curtea constituțională, precum și implementarea recomandărilor formulate 
de misiunile naționale și internaționale de observare a alegerilor în rapoartele lor.

25.05  Propunerile la Codul electoral - 
prezentate. comisia electorală centrală 
a prezentat, în cadrul unui eveniment, 
propunerile pentru o nouă redacție a 
codului electoral. evenimentul a reunit 
reprezentanți ai administrației publice 
centrale, deputați în parlament, magistrați, 
experți în materie electorală, reprezentanți ai 
partidelor politice și ai diasporei, parteneri 
de dezvoltare, organizații ale societății 
civile și mass-media. propunerile prezentate 
reprezentau un produs comun al eforturilor 
unui grup de lucru constituit din membri 
și funcționari ai cec, experți naționali și 
internaționali în materie electorală, fiind 
și rezultatul unor consultări minuțioase 
ale analizei riscurilor și oportunităților. la 
elaborarea documentului, de asemenea, 
s-a ținut cont de concluziile din cadrul 
evenimentelor de analiză post-electorală, 
adresele curții constituționale, avizele 
consultative ale partenerilor internaționali, 
precum și concluziile și recomandările 
misiunilor de observare a alegerilor.

14.06  CEC a aprobat propunerile de 
modificare a legislației electorale.
propunerile de modificare a codului 
electoral și legislației conexe au fost 
aprobate prin hotărârea cec. Aceasta 
a fost remisă Guvernului republicii 
moldova și parlamentului spre examinarea 
oportunității de modificare a legislației 
electorale și celei conexe.

27.06  Cooperare electorală moldo-
română. președinta cec, Angelica 
caraman l-a primit în vizită pe președintele 
Autoritӑții electorale permanente a 
româniei, constantin-Florin mitulețu Buicӑ. 
Delegația română s-a aflat, în perioada 
24-27 iunie 2022, într-o vizită oficială la 
chișinău. În cadrul întrevederii, conducerea 
cec a evidențiat importanța acestei vizite 
care întărea relațiile de colaborare stabilite 
și dezvoltate de-a lungul anilor, având drept 
fundamente legăturile dintre țările noastre 
și, în mod special, instituțiile electorale pe 
care le reprezentau.

27.06  Conceptul „e-Votare”, aprobat.
cec a 
aprobat 
conceptul 
sistemului 
de vot prin 
internet 
„e-votare”. conform documentului, 
votarea prin internet reprezintă un proces 
de exercitare a dreptului de vot prin 
intermediul unei platforme accesibile 
pe internet, cu utilizarea unui mijloc de 
identificare electronică a alegătorului. 
hotărârea a fost transmisă Guvernului și 
parlamentului.
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20.07  Experiența electorală a Georgiei - în vizorul CEC. o delegație, condusă de 
președinta cec, Angelica caraman, a efectuat o vizită de studiu în Georgia. Aceasta a 
avut drept obiectiv consolidarea cunoștințelor oficialilor electorali, în vederea perfecționării 
legislației electorale și preluarea bunelor practici în materie electorală. participanții la 
discuții au prezentat principalele realizări și provocări în domenii precum: digitalizarea 
proceselor electorale, asigurarea legalității și transparenței finanțării partidelor politice 
și a campaniilor electorale, promovarea egalității de gen în procesele electorale, reforma 
electorală, organizarea instruirii subiecților electorali.

28.07  Noul Cod 
electoral, votat în 
prima lectură. proiectul 
noului cod electoral a 
fost aprobat, în prima 
lectură, la ședința 
plenară. proiectul de 
lege avea scopul de 
perfecționare a cadrului 
legislativ electoral și a 
celui conex. Documentul 
a fost susținut de 54 de 
deputați.

15.09  Vizita la CEC a experților Comisiei de la Veneția și 
OSCE/ODIHR. membrii cec au deschis seria de întrevederi 
cu experții comisiei de la veneția și ai osce/oDihr, 
care s-au aflat la chișinău, într-o vizită de informare și 
documentare pentru pregătirea opiniei comune asupra 
reformei electorale din republica moldova.

11.10  Grupul de lucru 
interinstituțional. cec a creat Grupul 
de lucru interinstituțional pentru 
elaborarea și pilotarea sistemului 
informațional de vot prin internet, ca 
metodă alternativă de vot. specialiștii 
urmau să elaboreze caietul de 
sarcini pentru sistemul informațional 
și specificațiile tehnice pentru 
infrastructura tehnologică.

21.11  Jubileul de 25 de ani al CEC.
comisia electorală 
centrală (cec) 
a marcat 25 de 
ani de activitate 
permanentă. cu 
această ocazie, 
au fost organizate 
o serie de 
evenimente.
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Desen realizat de elevi ai claselor vii-a - Xii-a la tematica „Votul meu – vocea mea”.
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Desen realizat de elevi ai claselor vii-a - Xii-a la tematica „Votul meu – vocea mea”.


