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Comisia Electorală Centrală a constituit circumscripţiile electorale de nivelul doi 

pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 
 

În cadrul şedinţei din 3 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC) a constituit 

circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi 

virate în fondul electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 
În şedinţa din 7 octombrie 2014, 

Comisia Electorală Centrală 

(CEC) a stabilit plafonul 

mijloacelor financiare ce pot fi 

virate în fondul electoral la 

alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014. Potrivit hotărîrii 

CEC, plafonul mijloacelor 

financiare pentru partidele 

politice, organizaţiile social-

politice, blocuri electorale este 

de  55 mln. lei, iar pentru 

candidaţii independenţi – de 2 

mln lei. Totodată, pentru prima 

dată în acest an, s-a decis 

valoarea cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali, astfel încît pentru fiecare 

candidat independent această sumă  reprezintă 5 mii lei, iar pentru fiecare dintre partidele 

politice, organizaţiile social-politice, blocuri electorale – 25 mii lei. 
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Funcţionarii Comisiei Electorale Centrale au fost instruiţi la subiectul testării 

integrităţii profesionale 

 
 La 8 octombrie 2014, pentru funcţionarii din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale 

(CEC) a fost organizat un seminar cu 

privire la sporirea eficienţei în domeniul 

prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Obiectivul principal urmărit a constat în 

familiarizarea participanţilor cu 

prevederile Legii nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea 

integrităţii profesionale care stabileşte 

scopul, principiile, mijloacele, metodele, 

procedurile şi efectele juridice ale 

testării integrităţii profesionale în cadrul 

entităţilor publice. 

 

Colonelul Victor Colin, inspector principal din cadrul Direcţiei generale a Centrului Naţional 

Anticorupţie (CNA), a făcut cunoscute audienţei prevederile legii şi mecanismul de desfăşurare a 

testării, drepturile şi obligaţiile persoanelor supuse testării şi modalităţile de contestare legală a 

sancţiunilor disciplinare aplicate, consecinţele obţinerii rezultatului negativ la testul de 

integritate, precum şi alte aspecte relevante subiectului abordat. 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală a constituit consiliile electorale de circumscripţie 

raionale şi municipale 

 
În cadrul şedinţei din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărîrea cu 

privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripţie raionale şi municipale. 

 

Conform prevederilor legale, acestea se constituie dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 

7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu 

studii în domeniul administraţiei publice. Candidaturile membrilor consiliilor electorale de 

circumscripţie sunt propuse de către judecătorie sau, după caz, de către curtea de apel, de către 

consiliile raionale, precum şi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în 

Parlament. În situaţia în care numărul nu este suficient, acesta se completează de către CEC din 

Registrul funcţionarilor electorali. 

 

Conform prevederilor Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, consiliile electorale au 
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constituit, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 4 noiembrie 2014 vor constitui 

birourile electorale ale acestora. 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală a înregistrat primii concurenţi electorali la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 
În şedinţa din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat primii 15 

concurenţi electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

 

Potrivit hotărîrilor de înregistrare adoptate, aceştia sînt (în ordinea în care urmează să fie înscrişi 

în buletinul de vot): 

 Partidul Democrat din Moldova 

 Partidul Popular Creştin Democrat 

 Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” 

 Partidul Liberal Democrat din Moldova 

 Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator” 

 Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

 Partidul Naţional Liberal 

 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

 Blocul Electoral „Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală” 

 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 

 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

 Partidul Liberal 

 Partidul Politic Partidul „Renaştere” 

 

Concomitent au fost înregistrate simbolurile lor electorale. 

 

Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub 

incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral vor prezenta la Comisia Electorală 

Centrală actele de suspendare a activităţii în funcţie pînă la 15 octombrie 2014.   
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Comisia Electorală Centrală a avertizat un concurent electoral pentru 

încălcarea legislaţiei electorale şi a exclus 2 candidaţi din cursa electorală 
 

În şedinţa din 17 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC) a avertizat Partidul 

Popular Creştin Democrat pentru încălcarea legislaţiei electorale, în parte ce ţine de desfăşurarea 

agitaţiei electorale pînă la înregistrarea sa în calitate de concurent electoral şi folosirea 

mijloacelor materiale neincluse în fondul electoral. Totodată, Comisia a exclus din cursa 

electorală 2 candidaţi la funcţia de deputat care, potrivit informaţiei oferite de Ministerul 

Justiţiei, au antecedente penale nestinse. 

 

 

20 octombrie 2014 - ultima zi de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii 

Moldova cu drept de vot aflaţi în străinătate 

 
20 octombrie 2014 a fost ultima zi în 

care cetăţenii Republicii Moldova cu 

drept de vot aflaţi în străinătate au avut 

posibilitatea să se înregistreze în 

prealabil în vederea participării la 

alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

 

Potrivit datelor generate de aplicaţia 

on-line “Înregistrarea prealabilă” de pe 

pagina web www.alegator.md, pînă la 

data de 20 octombrie 2014 s-au 

înregistrat circa 1740 de persoane. 

 

În conformitate cu normele electorale, 

cetăţenii moldoveni din străinătate, 

înregistraţi în prealabil, vor fi automat radiaţi din listele de bază după locul de domiciliu din 

Moldova, cu înscrierea lor în listele electorale de bază la secţiile de votare din afara ţării. Această 

radiere temporară va fi valabilă doar pentru alegerile parlamentare din anul curent şi nu afectează 

domiciliul cetăţeanului din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alegator.md/


                          
 

 

 Newsletter CEC: Octombrie 2014         
 

 

str. Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 
6 

“Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această 

voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic 

prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor 

prin apărarea principiilor democratice şi a normelor 

dreptului electoral.” (Codul electoral) 

A fost lansat Centrul de Apel pentru perioada electorală 
   

În perioada 21 octombrie – 08 decembrie 2014 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral (CICDE), în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală (CEC), a lansat Centrul de 

Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. 

  

Operatorii Centrului de Apel vor acorda persoanelor responsabile de listele electorale din cadrul 

autorităţilor publice locale, dar şi membrilor organelor electorale inferioare asistenţa necesară 

pentru aplicarea uniformă a procedurilor de gestionare a Registrului de stat al alegătorilor. 

  

Linia de informare a Centrului de Apel funcţionează de luni pînă vineri, între orele 8.00 - 17.00. 

În prezent, în cadrul Centrului de Apel activează 20 de operatori şi un formator CICDE. Pe 29 şi 

30 noiembrie, dar şi pe 01 decembrie 2014 numărul operatorilor va fi triplat, iar programul de 

lucru va fi extins pînă la 24 de ore pe zi. 

  

Centrul poate fi apelat la tarif ordinar de la telefonul fix sau mobil din orice localitate a 

Republicii Moldova. 

 

Centrul de Apel este un proiect realizat cu suportul Programului PNUD pentru Democraţie, 

componenta Alegeri, finanţat de către Guvernul Regatului Suediei. 
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Comisia Electorală Centrală a organizat un seminar de instruire cu 

reprezentanţii consiliilor electorale de circumscripţie electorală 
 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat la 23 octombrie 2014, un seminar de instruire cu 

participarea preşedinţilor şi secretarilor consiliilor electorale ale circumscripţiilor 

raionale/municipale/UTA Găgăuzia. 

 

Scopul seminarului a constat în 

informarea  aplicării  corecte şi 

uniforme a legislaţiei în vigoare şi, 

implicit, de a asigura buna 

desfăşurare a alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 

curent. Preşedintele CEC, dr. Iurie 

Ciocan, a subliniat în cadrul 

seminarului despre noutăţile 

electorale din acest an, acordînd 

atenţie listelor electorale, care în 

premieră, vor fi generate de 

Registru şi tipărite de CEC; 

uniformizarea logisticii electorale 

(urne de vot şi cabine pentru vot 

secret); excluderea paşaportului de tip ex-sovietic, modelul anului 1974 din lista actelor în baza 

cărora se poate vota. 

 

„Consiliul electoral este veriga importantă dintre CEC şi birourile electorale din teritoriu. De 

profesionalismul membrilor organelor inferioare depinde în mare măsură succesul alegerilor” – a 

menţionat dr. Iurie Ciocan. 

 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea a 95 de secţii de votare în 

străinătate pentru alegerile parlamentare din noiembrie curent 
   

În cadrul şedinţei din 24 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, la 

propunerea Guvernului Republicii Moldova, organizarea a 95 de secţii de votare în străinătate 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  
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Comisia Electorală Centrală a stabilit modul de organizare a întîlnirilor 

electorale 
 

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit condiţiile de organizare a întîlnirilor electorale cu 

alegătorii în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. În 

acest sens a fost aprobată o hotărîre în cadrul şedinţei CEC din 24 octombrie curent. 

 

Astfel, candidaţii în alegeri sau persoanele de încredere ale concurenţilor pot organiza şi 

desfăşura adunări, mitinguri, întruniri publice cu alegătorii, respectînd următoarele condiţii: 

 să notifice autoritatea administraţiei publice locale, printr-o declaraţie prealabilă, despre 

desfăşurarea evenimentului; 

 să comunice din timp organelor abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică despre 

data, ora şi locul desfăşurării evenimentului; 

 evenimentele nu se vor organiza şi desfăşura în acelaşi loc şi concomitent de către doi sau 

mai mulţi concurenţi electorali. În cazul în care doi sau mai mulţi concurenţi electorali 

vor solicita desfăşurarea evenimentului pentru acelaşi loc şi oră, autoritatea publică locală 

va lua decizia ţinînd cont de acordul dat prin consens de toate părţile. Dacă, în urma 

discuţiilor, nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul de desfăşurare a 

întrunirii, prioritate la desfăşurarea acesteia o are solicitantul care a depus primul 

declaraţia prealabilă; 

 organele abilitate să asigure securitatea şi ordinea publică şi să sporească numărul de 

colaboratori, după caz. 

 

De asemenea, candidaţii în alegeri sau persoanele de încredere ale concurenţilor pot desfăşura 

întîlniri cu alegătorii în cadrul instituţiilor publice, cu condiţia ca acestea să se desfăşoare: 

 

 după o coordonare în prealabil cu organul de conducere al instituţiei publice; 

 fără a afecta activitatea de muncă a instituţiei publice; 

 în afara programului de lucru al instituţiei publice; 

 benevol, fiind interzisă obligarea funcţionarilor, elevilor, pacienţilor sau altor categorii de 

persoane să participe la ele. 
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30 octombrie 2014 - termenul limită pentru depunerea declaraţiei de şedere a 

cetăţenilor cu drept de vot 
 

Termenul limită pentru depunerea 

declaraţiei de şedere a cetăţenilor cu 

drept de vot a fost data de 30 

octombrie 2014. 

 

Persoanele cu drept de vot care, 

după ultima participare la alegeri, şi-

au schimbat locul de şedere sînt în 

drept să-şi declare locul nou de 

şedere la organul administraţiei 

publice locale pentru a putea fi 

înscrise în lista de alegători la secţia 

de votare corespunzător locului 

şederii. 

 

Declaraţia se depune personal de către solicitant la prezentarea buletinului de identitate în 

original şi în copie. 

 

Totodată, menţionăm că declaraţiile depuse la scrutinele anterioare nu mai sînt valabile. 

 

 

 

La 30 octombrie 2014 a avut loc ultima tragere la sorţi pentru candidaţii la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

 
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit ordinea prealabilă de înscriere în buletinul de vot a 

celor care au depus pe parcursul zilei de 30 octombrie 2014, actele necesare în vederea 

înregistrării în calitate de concurenţi electorali în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

 

Totodată, Comisia a anunţat că termenul de depunere a dosarelor pentru înregistrarea 

concurenţilor electorali pentru alegerile parlamentare a expirat la 30 octombrie. Pînă la data de 

30 octombrie curent au fost înregistraţi 20 de concurenţi electorali, dintre care 18 partide 

politice, un bloc electoral şi 1 candidat independent, iar dosarele a 7 candidaţi la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova se află în proces de examinare. 
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Precizări referitor la procedura de modificare a listelor de candidaţi înregistrate 

în cursa electorală 

 
În vederea aplicării uniforme de către concurenţii electorali a prevederilor Codului electoral în 

privinţa modificării listelor de candidaţi, Comisia Electorală Centrală face următoarele precizări. 

 

În conformitate cu art. 80 din Codul electoral concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă 

candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia 

privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua 

alegerilor. 

 

La fel, potrivit art. 46 alin.(6) concurentul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o 

declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă 

la ziua alegerilor. Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale pot opera orice 

modificări în listele înregistrate, cu respectarea acestui termen şi a prevederilor articolelor 79 şi 

126. După expirarea termenului menţionat, înregistrarea concurentului electoral poate fi anulată 

doar de organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei instanţei de judecată, precum şi în 

caz de deces al acestuia sau survenire a condiţiilor stabilite la art. 13 alin.(2). 

 

Analiza acestor prevederi arată că, pînă la 22 noiembrie 2014 inclusiv, concurentul electoral 

înregistrat la CEC poate efectua următoarele modificări: 

 înlocuirea unui candidat din lista înregistrată, prin retragerea acestuia şi desemnarea altui 

candidat; 

 modificări în scopul schimbării locului de ordine sau excluderii din lista înregistrată a 

unui candidat; 

 retragerea listei de candidaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


