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Comisia Electorală Centrală a participat la un seminar privind prelucrarea datelor
cu caracter personal
Data publicării: miercuri, 05 decembrie 2012
Marţi, 4 decembrie 2012, funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale, precum şi reprezentanţi
ai Programului pentru Democraţie,
PNUD/Moldova
şi
Fundaţiei
Internaţionale
pentru
Sisteme
Internaţionale
(IFES/Moldova)
au
participat la seminarul de instruire
„Reglementarea prelucrării datelor cu
caracter personal şi asigurarea regimului
adecvat de protecţie a acestora în procesul
realizării politicii şi activităţii electorale”,
organizat de către Centrul Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
La seminar s-a făcut o informare despre
cadrul normativ ce reglementează
protecţia datelor cu caracter personal,
menţionîndu-se că prevederile legale de referinţă se aplică inclusiv în domeniul electoral la colectarea,
crearea, stocarea, păstrarea, accesul la listele electorale, transmiterea informaţiei din listele electorale. S-a
arătat că în contextul implementării Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIAS
„Alegeri”) urmează să se ţină cont în special de prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter
personal şi Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în
cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prn hotărîre de Guvern. De
asemenea, s-a vorbit despre impedimentele întîlnite în procesul electoral privind protecţia datelor cu
caracter personal.
Scopul seminarului de instruire a fost de a oferi funcţionarilor Comisiei Electorale Centrale o prezentare
de ansamblu asupra prevederilor legislaţiei europene şi a Republicii Moldova privind protecţia datelor cu
caracter personal.
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Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au participat la monitorizarea
alegerilor parlamentare din România
Data publicării: marţi, 11 decembrie 2012
În perioada 7-10 decembrie 2012, o
delegaţie a Comisiei Electorale Centrale,
condusă de domnul Andrei Volentir,
secretarul CEC, s-a deplasat la Bucureşti
pentru a participa, în calitate de
observatori internaţionali, la alegerile
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din
România, care au avut loc pe 9
decembrie.
Pe parcursul aflării, delegaţia CEC a avut
întrevederi cu reprezentanţi ai instituţiilor
electorale din România, inclusiv cu
preşedintele
Autorităţii
Electorale
Permanente (AEP), doamna Ana Maria
Pătru, şi preşedintele Biroului Electoral
Central (BEC), doamna Paula C. Pantea. Întîlnirile au avut drept scop informarea oaspeţilor cu privire la
aspectele de ordin legislativ şi tehnic ale sistemului electoral din România, inclusiv atribuţiile AEP şi ale
BEC. Alte domenii de interes au vizat întocmirea şi gestionarea listelor electorale, statutul şi mecanismele
de funcţionare a Registrului electronic, procedura de validare a mandatelor de deputat şi senator, precum
şi aspecte privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
În ziua alegerilor, 9 decembrie, delegaţia CEC, împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor omoloage AEP
din Canada, Coreea de Sud, Letonia, Georgia, Bosnia şi Herţegovina, a vizitat mai multe secţii de votare,
atît din municipiul Bucureşti, cît şi din judeţul Ilfov, observînd nemijlocit toate etapele de desfăşurare a
scrutinului. În aceeaşi zi, în cadrul unei întrevederi avute cu reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi
Internelor, observatorii internaţionali au avut ocazia să viziteze Centrul Operaţional de Comandă, care are
drept sarcină organizarea şi monitorizarea activităţilor de menţinere a ordinii publice în perioada
electorală şi în ziua alegerilor.
Amintim că duminică, 9 decembrie 2012, în România au avut loc alegerile pentru Camera Deputaţilor şi
Senat.
Raportul deplasării poate fi accesat pe următorul link –
http://www.cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=655&tip=deplasari&start=&l=
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Vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale a participat la un seminar internaţional
desfăşurat la Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă
Data publicării: marţi, 11 decembrie 2012
La 7 decembrie 2012,
vicepreşedintele
Comisiei
Electorale
Centrale,
dr.
Ştefan Urîtu, a participat la
seminarul
internaţional
„Respectarea
standardelor
internaţionale în cadrul unor
alegeri
democratice:
probleme şi perspective”.
Seminarul a avut loc la
Sankt-Petersburg, Federaţia
Rusă, şi a fost desfăşurat de
către Consiliul Adunării
Interparlamentare a statelormembre ale Comunităţii
Statelor Independente (CSI).
La seminar au participat membri ai Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), reprezentanţi
ai Adunării Parlamentare ai OSCE, Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului
(OSCE/BIDDO), deputaţi ai Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI,
reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, experţi.
La eveniment, dr. Ştefan Urîtu, a prezentat participanţilor progresele înregistrate de Republica Moldova
privind respectarea standardelor alegerilor democratice, a vorbit şi despre provocările cu care se confruntă
CEC la implementarea tehnologiilor informaţionale în procesul electoral, în special în cadrul actualizării
şi administrării listelor electorale. De asemenea, s-a referit la proiectul de lege privind finanţarea
partidelor politice elaborat cu susţinerea CEC, actualmente transmis Parlamentului, la eforturile Comisiei
îndreptate spre lărgirea cercului de votanţi, cum ar fi elaborarea unor proceduri de votare pentru cetăţenii
aflaţi peste hotare. Vorbitorul a acordat o atenţie deosebită problemei ce ţine de exercitarea liberă a
drepturilor electorale în teritoriile ocupate de regimurile neconstituţionale.
Participanţilor la seminar le-a fost demonstrat un complex de prelucrare a buletinelor de vot cu utilizarea
tehnologiilor performante în domeniu. În încheiere a fost adoptată o Rezoluţie cu principalele concluzii
formulate.
Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la adoptarea Convenţiei privind standardele
alegerilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor electorale în ţările-membre ale Comunităţii Statelor
Independente, semnate la Chişinau în 7 octombrie 2002.
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Clubul de discuţii electorale „Informarea alegătorilor de peste hotare privind
înregistrarea prealabilă în listele electorale la locul aflării. Campanie de informare
pentru anii 2013-2014”
Data publicării: joi, 13 decembrie 2012
În data de 12 decembrie 2012 la sediul Comisiei Electorale Centrale a avut loc a doua şedinţă a Clubului
de discuţii electorale cu tema „Informarea alegătorilor de peste hotare privind înregistrarea prealabilă în
listele electorale la locul aflării. Campanie de informare pentru anii 2013-2014”. Evenimentul a fost
organizat în parteneriat cu Biroul pentru relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat şi Întreprinderea de Stat
„Centrul de Telecomunicaţii Speciale”. La eveniment au luat parte 30 de persoane reprezentînd
Departamentul Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Comisia
pentru politica externă şi integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, organizaţii
neguvernamentale specializate (Promo-LEX, Fundaţia Est-Europeană, Institutul Naţional
Democratic/SUA, Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale/IFES), organisme internaţionale
(Organizaţia Internaţională pentru Migraţie/OIM, Programul pentru Democraţie şi Alegeri/PNUD
Moldova), fracţiuni parlamentare, aparatul CEC şi mass-media. În premieră şedinţa s-a desfăşurat în
format conferinţă video la care au participat online reprezentanţi ai diasporei moldoveneşti – dna Ala
Mîndîcanu din Canada, dna Ilona Miron din Italia şi dl Dorin Duşciac din Franţa.

În prezentarea sa, dr. Iurie Ciocan a vorbit despre activităţile Comisiei Electorale Centrale desfăşurate în
acest domeniu, modalitatea înregistrării alegătorilor aflaţi peste hotare, importanţa înregistrării prealabile
a alegătorilor în actualizarea şi administrarea listelor electorale, a prezentat statistici privind dinamica
prezenţei la vot în secţiile de votare deschise peste hotare la alegerile parlamentare din 2009 şi date cu
privire la înregistrarea prealabilă a alegătorilor la referendumul şi alegerile parlamentare din 2010.
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Vorbitorul s-a referit şi la campania de informare şi educaţie electorală desfăşurată de CEC pentru
cetăţenii moldoveni aflaţi peste hotare.
Participanţii au abordat, de asemenea, punctele tari şi cele slabe ale cadrului legal privind înregistrarea
online a alegătorilor aflaţi peste hotarele ţării, au menţionat avantajele şi dezavantajele înregistrării
prealabile şi au încercat să identifice soluţii pentru rezolvarea acestor probleme.
Reprezentantul Departamentului Afaceri Consulare, MAEIE, dl Radu Cucoş, a relatat despre modalitatea
de înregistrare consulară a cetăţenilor, aceasta efectuîndu-se prin intermediul unei aplicaţii numite
„Înregistrarea consulară online” şi a anunţat că în prezent se lucrează la un proiect „e-serviciu” ce va fi
lansat pe paginile web oficiale ale ambasadelor. Implementarea proiectului va permite cetăţenilor aflaţi
peste hotare să interacţioneze mai eficient în ceea ce priveşte diverse domenii sociale. Totodată, a
menţionat că MAEIE este deschis să colaboreze cu CEC, precum şi cu Biroul pentru relaţii cu diaspora al
Cancelariei de Stat, în vederea dezvoltării anumitor servicii comune pentru alegătorii de peste hotare.
Directorul Biroului pentru relaţii cu diaspora, dl Victor Lutenco, a declarat că ar fi binevenit să se revadă
cadrul legal privind înregistrarea prealabilă a alegătorilor şi a propus ca regulamentul respectiv să
detalieze pas cu pas efectuarea înregistrării online, aceasta mărind numărul cetăţenilor înregistraţi. În
aceeaşi ordine de idei, a susţinut că în curînd Biroul va realiza un chestionar care va fi distribuit
cetăţenilor la punctele vamale, acesta conţinînd întrebări care ar facilita obţinerea informaţiei privind
domicilierea acestora peste hotare şi mijloacele de contactare a acestora.
Dl Simion Terzioglo, coordonator naţional de programe din cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru
Migraţie, a menţionat că OIM va oferi suport pentru livrarea materialelor informative peste hotare, însă va
trebui efectuat un studiu estimativ care ar conţine mai multe informaţii referitoare la canalele de
informare şi domicilierea cetăţenilor moldoveni peste hotare.
Tot aici, preşedintele Companiei „Teleradio-Moldova”, profesorul Constantin Marin, a înaintat
propunerea de a se face o cercetare privind receptivitatea cetăţenilor la tehnologiile informaţionale
moderne şi a se găsi modalităţi mai puţin costisitoare de informare a acestora.
Subiectul foarte discutat a vizat informarea cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării privind înregistrarea
prealabilă. Dna Ala Mîndîcanu, reprezentanta diasporei moldoveneşti din Canada, a menţionat că
asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti se pot implica masiv în informarea cetăţenilor şi este de
părerea că cetăţenii trebuie să fie motivaţi pentru a se înregistra online, utilizînd mai multe mijloace de
comunicare, inclusiv ziarele atît în română, cît şi în rusă. Totodată, dna A. Mîndîcanu a propus ca
declaraţia şi formularul de înregistrare online să fie cuprinse într-un singur fişier, cu posibilitatea de a-l
descărca şi expedia ulterior. În acelaşi context, dna Ilona Miron, reprezentanta diasporei moldoveneşti din
Italia, a susţinut opinia dnei A. Mîndîcanu şi a solicitat ca informarea alegătorilor să se desfăşoare pînă la
alegeri, pe parcursul a 4 ani, şi nu doar în preajma zilei de votare. În continuare a adăugat că nu toţi
cetăţenii din străinătate au acces la Internet sau televizor, acest lucru diminuînd foarte mult eforturile
campaniei de informare a alegătorilor. Dl Dorin Duşciac, reprezentantul diasporei moldoveneşti din
Franţa, a fost de acord cu propunerile dnei A. Mîndîcanu şi în completarea celor relatate de dna I. Miron a
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subliniat că informaţia distribuită ajunge prea tîrziu la cetăţeni şi a dat ca exemplu alegerile parlamentare
din 28 noiembrie 2010 cînd materialele informative au ajuns pe 25 noiembrie şi ca rezultat ele nu au fost
primite de destinatari.
Concluziile formulate de participanţi au fost următoarele: de a efectua un studiu referitor la înregistrarea
prealabilă a alegătorilor, de a diversifica canalele de informare, de a realiza o campanie de motivare a
alegătorilor de peste hotare pentru a se înregistra prealabil, care să demareze cu mult timp pînă la
anunţarea datei alegerilor, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Biroului
pentru relaţii cu diaspora şi de a revedea cadrul legal ce ţine de înregistrarea prealabilă a cetăţenilor
Republicii Moldova aflaţi în străinătate.
În final, dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC, a mulţumit invitaţilor pentru participare şi schimb de opinii,
menţionînd că acestea ar putea deriva în dezvoltarea unor proiecte de cooperare de viitor.
Clubul de discuţii electorale reprezintă o platformă de discuţii neformale, avînd drept scop dezvoltarea
continuă a relaţiilor de colaborare cu instituţiile participante la club.

Luni, 17 decembrie 2012, a avut loc o masă rotundă privind lansarea unui Îndrumar
metodologic privind diferite aspecte ce ţin de finanţarea campaniilor electorale
Data publicării: marţi, 18 decembrie 2012
Descarcă fişier:

00 abc-ul trezorierului partidului politic 4 ok-1.pdf (1MB)

Luni, 17 decembrie 2012, la sediul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale - IDIS ”Viitorul”, a
avut loc o masă rotundă în cadrul căreia a fost lansat un ghid metodologic destinat trezorierilor partidelor
politice „ABC-ul persoanei responsabile de finanţele
partidului politic”. Evenimentul a fost organizat de
către instituţia gazdă, în parteneriat cu Misiunea
OSCE în Moldova şi Comisia Electorală Centrală, la
care au participat reprezentanţi ai CEC, partidelor
politice, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi
experţi naţionali.
În prezentarea sa, dl Andrei Volentir, secretarul
Comisiei, a vorbit despre conţinutul ghidului în care
este descrisă detaliat procedura de completare a
raportului financiar şi s-a referit la cadrul legal care ar
asigura un control mai eficient asupra reflectării
veniturilor şi cheltuielilor în campaniile electorale.
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Totodată, a fost pus în discuţie modul de întocmire a raportului financiar prin prisma noilor exigenţe la
completarea lui, fiind punctate toate posibilele cheltuieli suportate de către concurenţii electorali în
campania electorală ce urmează a fi raportate în mod obligatoriu. Editarea îndrumarului este una din
primele acţiuni întreprinse în această direcţie, urmînd a fi întreprinse şi alte acţiuni de familiarizare a
contabililor partidelor politice cu noua metodologie de raportare financiară, prin intermediul unor
programe training-uri şi alte mese rotunde.
Masa rotundă s-a desfăşurat în contextul discuţiilor privind necesitatea sporirii gradului de transparenţă a
finanţelor politice. Raportul a fost elaborat în urma discuţiilor publice organizate anterior pe marginea
noului model de raport privind finanţarea campaniei electorale, cu participarea reprezentanţilor partidelor
politice, mass-media şi societăţii civile.

Comisia Electorală Centrală a premiat jurnaliştii care au reflectat activitatea CEC
pe parcursul anului 2012
Data publicării: miercuri, 19 decembrie 2012
La 19 decembrie 2012, Comisia Electorală Centrală a premiat jurnaliştii şi instituţiile mass-media care au
reflectat activitatea CEC pe parcursul anului 2012, contribuind la promovarea imaginii instituţiei noastre
în acest an.
Astfel, le-au fost acordate premii următorilor jurnalişti:
1. De la posturi de televiziune:
 dl Anatol Golea, postul de televiziune „TV 7”;
 dl Gheorghe Gonţa, postul de televiziune „N4”;
 dl Vasile Munteanu, postul de televiziune „Moldova 1”;
 dl Alexandru Popescu, postul de televiziune „Jurnal TV”;
 dna Svetlana Josan, postul de televiziune „TVC 21”;
 dl Victor Tanase, postul de televiziune „Publika TV”;
 dna Lia Bejenaru, postul de televiziune „Publika TV”;
 dna Mihaela Gherasim, postul de televiziune „Prime”
 dna Elena Robu, postul de televiziune „Pro TV”;
 dna Ecaterina Jecova, Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”, Comrat;
 dna Ana Golubenco, postul de televiziune „Elita TV”, Rezina;
 dl Ghenadie Lupacescu, postul de televiziune „Studio-L TV”, Căuşeni.
2. De la posturi radio:
 dl Cornel Ciobanu, postul „Radio Chişinău”;
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 dl Eduard Maceac, postul „Radio Moldova”;
 dl Nicu Ţărnă, postul „Radio Noroc”;
 dna Alla Ceapai, postul de radio „Europa Liberă”.
3. Din cadrul presei electronice:
 dl Alexandru Bordian, portalul „privesc.eu”;
 dna Cristina Buzovschi, portalul de ştiri „unimedia.md”;
 dna Oxana Mititelu, portalul de ştiri „tribuna.md”.
4. Dna Mariana Galben, agenţia de presă „Info-Prim Neo”.
În cadrul acţiunii, dr. Iurie Ciocan a menţionat că mass-media are un rol destul de important în buna
desfăşurare a procesului electoral, manifestîndu-se ca un factor însemnat în transformarea societăţii. De
asemenea, a specificat că în preajma alegerilor şi în perioadele dintre alegeri colaborarea Comisiei cu
presa are caracteristici distincte, mass-media fiind mult mai interesată de activitatea CEC în contextul
unui eveniment concret.
Preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan a urat întregului corp jurnalistic realizări frumoase în activitate, cît mai
mulţi alegători informaţi corect şi a mulţumit pentru asigurarea transparenţei în activitatea Comisiei în
anul 2012.
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Preşedintele CEC, dr. Iurie Ciocan, a participat la o şedinţă comună cu reprezentanţii
Comisiei de la Veneţia şi OSCE/BIDDO
Data publicării: joi, 24 ianuarie 2013
Miercuri, 23 ianuarie 2013, preşedintele
Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a
participat la o şedinţă comună cu reprezentanţii
Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept
a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) şi
Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi
Drepturile Omului (OSCE/BIDDO). Şedinţa s-a
desfăşurat în cadrul Grupului de lucru privind
finanţarea politică, din aceasta făcînd parte
reprezentanţi
ai
Ministerului
Justiţiei,
Procuraturii
Generale/GRECO,
Centrului
Naţional Anticorupţie, Ministerului Finanţelor şi
Curţii de Conturi.
Discuţiile s-au axat pe subiectele ce ţin de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
progresele înregistrate în această direcţie, precum şi opiniile privind modificările propuse la Codul
electoral şi Legea cu privire la partidele politice. Totodată, în cadrul discuţiilor, preşedintele CEC, dr.
Iurie Ciocan, a menţionat că la iniţierea propunerilor de modificare a cadrului legislativ privind finanţarea
politică au stat experienţa Comisiei Electorale Centrale în campaniile electorale, precum şi recomandările
formulate de organizaţiile internaţionale în rapoartele de monitorizare a alegerilor.
Reprezentanţii Comisiei de la Veneţia au precizat că în urma sesizării de către autorităţile naţionale
Comisia de la Veneţia şi OSCE/BIDDO sunt în proces de elaborare a opiniei comune, care urmează a fi
adoptată în cadrul celei de-a 94-a sesiuni plenare a Comisiei de la Veneţia din 8-9 martie 2013.
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Curtea de Conturi a prezentat raportul auditului privind performanţele în domeniul
automatizării proceselor electorale
Data publicării: luni, 28 ianuarie 2013
Auditorii Curţii de Conturi au prezentat un raport
privind rezultatele obţinute de Comisia Electorală
Centrală în domeniul automatizării proceselor
electorale. În raport se remarcă aspectele pozitive în
ceea ce priveşte aplicarea tehnologiilor informaţionale
în procesele electorale, menţionîndu-se realizarea
continuă, pe etape, a obiectivelor stipulate în Legea
nr.101 din 15.05.2008 cu privire la Concepţia
Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”.
Raportorii au avut şi unele observaţii ce ţin de
interconexiunea Registrului de stat al alegătorilor cu
alte resurse informaţionale gestionate de alte instituţii centrale ale statului, precum Registrul de Stat al
Populaţiei, Registrul Judiciar, Registrul de Mobilizare şi altele, atrăgînd atenţia că informaţiile conţinute
în acestea trebuie să aibă o structură unificată şi corelată.
Comisia Electorală Centrală a apreciat înalt calitatea raportului, ţinînd cont de domeniul supus evaluării,
iar constatările şi recomandările prezentate vor servi drept bază pentru elaborarea unui plan de acţiuni,
care va ajuta organele electorale să-şi realizeze obiectivele propuse.
Printre instituţiile publice CEC este unul dintre lideri la capitolul implementării tehnologiilor
informaţionale şi transparenţei decizionale.
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Comisia Electorală Centrală organizează seminare pentru autorităţile publice locale
Data publicării: miercuri, 30 ianuarie 2013
În perioada 28 ianuarie – 12 februarie 2013, Comisia Electorală Centrală organizează seminare pentru
responsabilii de întocmirea listelor electorale din cadrul autorităţilor publice locale. Seminarele sunt
desfăşurate cu susţinerea Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Internaţionale în Moldova
(IFES/Moldova) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID/Moldova).
Echipe mobile de funcţionari ai Comisiei se vor deplasa în fiecare raion pentru a oferi suport în anumite
subiecte, precum procedura de actualizare a listelor electorale, securitatea datelor cu caracter personal,
detectarea erorilor din listele electorale, transmiterea listelor în termen Comisiei Electorale Centrale.
Precizăm că îmbunătăţirea calităţii listelor electorale este impusă de necesitatea implementării Registrului
de stat al alegătorilor, care este un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din
Republica Moldova destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei referitoare la cetăţeni.
Avem încrederea că datorită eforturilor conjugate ale Comisiei Electorale Centrale şi autorităţilor publice
locale, la următoarele alegeri listele vor fi de calitate mult mai înaltă. Se preconizează că Registrul va fi
pus în aplicare din anul 2015.
Amintim că anual, cel tîrziu pînă la data de 1 martie, autorităţile administraţiei publice locale precizează
listele electorale la domiciliul alegătorilor şi prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale.
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