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“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) 

Comisia Electorală Centrală îndeamnă diaspora să participe activ la alegerile 

parlamentare din această toamnă 
 

La  2 septembrie 2014 preşedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), dr. Iurie Ciocan, a 

participat la atelierul de lucru „Votul în diasporă”, organizat în cadrul celui de-al VI-lea Congres 

al Diasporei şi desfăşurat la Chişinău. 

 

În cadrul întrevederii cu cetăţenii 

Republicii Moldova, stabiliţi peste 

hotare, participanţi la lucrările 

Congresului, preşedintele CEC a 

abordat aspecte generale privind 

drepturile electorale, oprindu-se 

îndeosebi asupra exercitării votului 

în afara ţării şi politicii statului în 

ceea ce priveşte susţinerea şi 

utilizarea potenţialului diasporei. 

Discuţiile au vizat şi reuşitele 

Comisiei în asigurarea dreptului de 

vot al cetăţenilor stabiliţi peste 

hotarele ţării, particularităţile 

organizării şi desfăşurării 

alegerilor în afara ţării, legislaţia ce reglementează votarea peste hotare şi informarea acestei 

categorii de alegători. 

 

În acest context, dr. Iurie Ciocan a menţionat lansarea serviciului electronic privind înregistrarea 

prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova de peste hotare cu drept de vot, ce are drept scop 

identificarea concentraţiilor majore de alegători în vederea constituirii secţiilor de votare 

suplimentare. 

 

Cel de-al VI-lea Congres al Diasporei a fost organizat de Biroul pentru Relaţii cu Diaspora şi a 

întrunit reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei publice centrale şi ai asociaţiilor diasporei din 

peste 25 de state. 
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“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) 

 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a preluat preşedinţia 

ACEEEO 

 
Preşedintele Comisiei 

Electorale Centrale a 

Republicii Moldova, dr. 

Iurie Ciocan, a fost ales să 

deţină preşedinţia Asociaţiei 

Oficialilor Electorali din 

Europa (ACEEEO) în 

perioada 2014-2015. Decizia 

a fost luată în cadrul celei 

de-a 23-a ediţii a Conferinţei 

anuale a ACEEEO care s-a 

desfăşurat în perioada 04 - 

06 septembrie 2014, la 

Bucureşti, Romînia. 

  

În opinia preşedintelui CEC, 

această decizie vine să 

confirme încrederea şi 

aprecierea membrilor ACEEEO faţă de instituţia noastră. „Rezultatele şi progresele înregistrate pe 

parcursul ultimilor ani demonstrează o aliniere a sistemului electoral din Republica Moldova la 

practica şi standardele internaţionale. Această calitate reprezintă o oportunitate de a ne consolida 

poziţia în cadrul Asociaţiei şi în relaţiile cu alte instituţii internaţionale, oferind noi posibilităţi de 

colaborare şi dezvoltare”, susţine preşedintele CEC. 

  

Asociaţia Oficialilor Electorali Europeni este o organizaţie regional independentă a organismelor 

de management electoral, cu un statut juridic, bazat pe dreptul internaţional. Asociaţia întruneşte 

24 membri instituţionali (reprezentanţi ai autorităţilor electorale din 24 state din Europa şi spaţiul 

CSI), 2 membri asociaţi şi un membru suport. 

  

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova este membru de drept al ACEEEO din anul 

1998, iar din septembrie 2013 face parte din componenţa comitetului executiv al acestei instituţii. 

  

Pentru mai multe detalii de la acest eveniment, accesaţi următoarele link-uri: 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=11535&l=ro 

http://www.aceeeo.org/en/regular-events/annual-conferences/2014-participation-of-women-

planning-general-elections 

 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=11535&l=ro
http://www.aceeeo.org/en/regular-events/annual-conferences/2014-participation-of-women-planning-general-elections
http://www.aceeeo.org/en/regular-events/annual-conferences/2014-participation-of-women-planning-general-elections
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“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) 

O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Albania s-a aflat într-o 

vizită de lucru la Chişinău 
 

La 9 septembrie 2014 preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a avut o 

întrevedere cu o delegaţie a Comisiei Electorale Centrale din Republica Albania, condusă de 

preşedintele instituţiei, Lefterije Luzi. 

Oficialii albanezi s-au aflat într-o vizită de lucru la Chişinău, scopul acesteia fiind studierea 

experienţei CEC a Republicii Moldova şi preluarea de bune practici în domeniul instruirii 

funcţionarilor electorali. 

 

Pe parcursul perioadei menţionate, reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale din Republica 

Albania  au avut întrevederi şi cu reprezentanţii Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală, pentru familiarizarea cu tehnicile şi principiile 

de activitate ale acestuia. Galerie Foto 

 

 

 

 

 

 

 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1044&rid=11538&l=ro
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“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) 

Comisia Electorală Centrală a fost certificată pentru aplicarea standardelor 

internaţionale 
 

Comisia Electorală Centrală 

(CEC) a obţinut certificarea 

internaţională pentru 

standardul de calitate ISO 

9001:2008 în domeniul 

managementului calităţii şi 

pentru standardul de calitate 

ISO 27001:2005 în 

domeniul securităţii 

informaţiei. Acestea au fost 

emise de un organism de 

certificare, membru al 

Reţelei Internaţionale de 

Certificare IQNet şi care 

atestă că CEC a 

documentat şi implementat 

un sistem de management al 

calităţii şi securităţii 

informaţiei conform cerinţelor internaţionale.   

  

Certificarea sistemului de management al calităţii şi securităţii informaţiei s-a desfăşurat în urma 

unor analize riguroase prin intervievarea angajaţilor şi verificarea mai multor documente. 

  

CEC a fost certificat în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor, iar prin aceasta îşi asumă să 

respecte actele legislative şi normative în vigoare referitoare la procesul electoral, să menţină un 

dialog permanent cu funcţionarii electorali şi părţile interesate în scopul monitorizării şi 

îmbunătăţirii nivelului lor de satisfacţie, precum şi să protejeze datele cu caracter personal ce sînt 

stocate şi procesate prin intermediul sistemelor informatice în cadrul CEC. 

  

Deţinerea de către CEC a certificatului Sistemului de Management al Calităţii şi Securităţii 
Informaţiei garantează că serviciile Comisiei satisfac condiţiile de calitate şi securitate, în 

conformitate cu standardele internaţionale. 

  

În procesul de pregătire pentru certificare, CEC a fost asistat de o echipă de experţi ai companiilor 

„C&I” SRL şi SC „Info-Trust Consulting” SRL, iar realizarea acestui proiect a fost posibilă graţie 

suportului Programului PNUD Pentru Democraţie, implementat de către Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare şi finanţat de către Guvernul Suediei.  
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“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) 

Schimb de experienţă între CICDE şi Comisia Electorală Centrală din Republica 

Albania 
 

În perioada 8-10 septembrie 

2014, o delegaţie a Comisiei 

Electorale Centrale din 

Republica Albania a efectuat o 

vizită de lucru la Centrul de 

Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral (CICDE) pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală 

(CEC). Delegaţia a fost formată 

din 5 persoane și condusă de 

președinta CEC, dna Lefterije 

Lleshi.  

 

Scopul vizitei a fost de a vedea 

cum funcţionează CICDE și de a 

prelua experienţa pozitivă a Republicii Moldova în acest domeniu, avînd în vedere intenţia lor de 

a crea un centru de instruire similar.  

 

Delegaţia a avut un șir de întrevederi cu președintele CEC, dr. Iurie Ciocan, și cu reprezentanţii 
partidelor politice din Moldova, pentru a vedea care e opinia lor în privinţa existenţei / activităţii 
CICDE.  

 

Totodată, membrii delegaţiei au asistat la desfășurarea unui seminar de instruire a potenţialilor 

membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
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“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) 

Din 15 septembrie, Republica Moldova a intrat în perioada electorală 
  

La 15 septembrie 2014, a început perioada electorală pentru alegerile parlamentare stabilite să se 

desfăşoare la 30 noiembrie 2014. Din această zi şi pînă la confirmarea legalităţii scrutinului şi 

validarea mandatelor deputaţilor de către Curtea Constituţională vor derula mai multe activităţi şi 

proceduri de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare. 

  

În conformitate cu prevederile Codului electoral, campania electorală începe pentru fiecare 

concurent electoral din momentul înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală. 

Perioada de înregistrare pentru concurenţi este cuprinsă între a 60-ea şi a 30-ea zi înainte de ziua 

alegerilor. 

  

Mai multe informaţii privind activităţile de pregătire a scrutinului din 30 noiembrie curent pot fi 

consultate pe pagina oficială a Comisiei www.cec.md, la rubrica „Alegeri parlamentare 2014”. 

 

 

 

Comisia Electorală Centrală a făcut publică lista partidelor şi organizaţiilor 

social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din acest an 

 
 

În baza art.41 alin. (1) şi art.26 alin.(1) lit.d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a 

făcut publică lista partidelor şi a altor organizaţii social-politice care, la situaţia din 15 septembrie 

2014,  au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din acest an. 

  

Atragem atenţia că doar aceste partide şi organizaţii social-politice pot desemna candidaţi pentru 

scrutinul din 30 noiembrie curent. 

 

Lista partidelor politice şi organizaţiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile 

parlamentare din acest an poate fi accesată pe pagina oficială a Comisiei www.cec.md, la rubrica 

„Alegeri parlamentare 2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cec.md/
http://www.cec.md/
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“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) 

Sondajele de opinie privind opţiunile alegătorilor pot fi organizate doar cu 

informarea prealabilă a Comisiei Electorale Centrale 
 

În conformitate cu legislaţia 

electorală, în perioada electorală 

orice sondaj de opinie privind 

preferinţele politice ale alegătorilor 

poate fi efectuat exclusiv cu 

condiţia informării prealabile a 

Comisiei. Înştiinţarea va conţine 

date despre instituţia ce va 

desfăşura sondajul de opinie, 

perioada, eşantionul propus şi cine 

este comanditarul sondajului. 

 

Potrivit art.64
1
 alin.(10) din Codul 

electoral, rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua 

alegerilor. Totodată, în ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da 

publicităţii în mass-media materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi 

întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele 

exit-poll-urilor. 

 

Amintim că la 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. 

 

 

 

Au fost aprobate modelele documentelor electorale pentru înregistrarea 

concurenţilor electorali la alegerile Parlamentului din 30 noiembrie 2014 
  

Comisia Electorală Centrală a aprobat modelele documentelor electorale pentru înregistrarea 

concurenţilor electorali la alegerile Parlamentului din 30 noiembrie 2014. 

 

Totodată, au fost descrise particularităţile de întocmire a acestor documente. Pentru completarea 

documentelor, candidaţii vor putea descărca formularele necesare de pe pagina web oficială a 

Comisiei, acestea fiind disponibile la rubrica „Alegeri parlamentare 2014”. 

 

În conformitate cu prevederile Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare 

şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, documentele electorale pentru înregistrarea concurenţilor 

electorali la alegerile parlamentare vor putea fi întocmite începînd cu data de 01 octombrie şi 

depuse la CEC în perioada 03 - 30 octombrie. 
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“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) 

 

Seminar de instruire pentru judecători privind aplicarea legislaţiei electorale 
 

În perioada 25-26 septembrie 

2014, Centrul de Instruire 

Continuă în Domeniul 

Electoral (CICDE) pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală 

(CEC) a organizat la Chișinău, 

cu suportul financiar al 

Consiliului Europei, seminarul 

de formare a formatorilor cu 

tema "Soluţionarea litigiilor 

electorale". Seminarul de 

instruire a fost un efort comun 

al Institutului Naţional al 

Justiţiei, Centrul de Instruire 

Continuă în Domeniul 

Electoral (CICDE), Comisia 

Electorală Centrală (CEC), Comisia de la Veneţia și Asociaţia Promo-LEX. 

 

La acest seminar, participanţii au fost familiarizaţi cu cele mai bune practici în soluţionarea 

litigiilor electorale internaţionale, de asemenea au fost informaţi despre cadrul legal și practica 

judiciară din Republica Moldova în acest domeniu. Totodată, în cadrul seminarului s-a discutat 

despre bunele practici în soluţionarea litigiilor electorale ce ţin de înregistrarea concurenţilor 

electorali și agitaţia electorală. Participanţii au făcut schimb de experienţă şi au vorbit despre 

practica lor în administrarea proceselor electorale. 

 

Seminarul a fost facilitat de dna Daria Paprocka, expert electoral, Comisia de la Veneţia, dl Vadim 

Moţarschi, membru CEC, expert local și dl Pavel Postică, Promo-Lex, expert local. 

 

Per ansamblu, participanţii au evaluat seminarul de instruire ca fiind unul interesant, care le-a 

consolidat cunoştinţele cu informaţii noi, cazuri concrete din practică etc. La finele seminarului, 

17 persoane au primit certificate de participare. 
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“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) 

Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul privind reflectarea 

campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 
 

În şedinţa din 30 septembrie 2014, Comisia Electorală Centrală a aprobat Regulamentul privind 

reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova. 

 

Documentul stabileşte modul de oferire a timpilor de antenă gratuiţi şi contra plată pentru 

publicitate electorală, organizarea dezbaterilor electorale şi principiile de reflectare a campaniei 

electorale în instituţiile audiovizualului, presa scrisă, Internet şi telefonie mobilă.  

 

Potrivit Regulamentului, fiecare radiodifuzor care decide să se implice în reflectarea campaniei 

electorale trebuie să depună la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), pînă la 6 

octombrie 2014 inclusiv, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, iar 

instituţiile care nu vor reflecta campania electorală trebuie să înştiinţeze CCA în acelaşi termene. 

 

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova poate fi consultat pe pagina web 

oficială a Comisiei www.cec.md, la rubrica „Alegeri parlamentare 2014”, click AICI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cec.md/
http://cec.md/files/files/regulamentreflectare_4315177.pdf
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“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) 

Comisia Electorală Centrală a organizat un seminar republican privind 

organizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 
 

La  30 septembrie 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC), în colaborare cu Cancelaria de Stat şi 

cu participarea Prim-ministrului, Iurie Leancă, a organizat un seminar republican pentru primari şi 

persoanele responsabile de listele electorale din cadrul primăriilor. 

 

Evenimentul a avut drept 

scop familiarizarea 

autorităţilor administraţiei 

publice locale cu aspecte 

generale privind activităţile 

de organizare a alegerilor 

parlamentare din 30 

noiembrie 2014, chestiuni 

de logistică electorală, dar 

şi punerea în aplicare a 

Registrului de stat al 

alegătorilor. 

 

Un subiect important a 

constituit listele electorale generate în baza registrului. Preşedintele CEC s-a referit la eventualele 

situaţii ce pot apărea în ziua alegerilor privind listele electorale, inclusiv modificările ce pot fi 

operate în lista electorală de bază. 

 

Pentru prima dată în acest an CEC va optimiza şi uniformiza procedurile electorale ce ţin de 

organizarea, amenajarea şi dotarea localurilor secţiilor de votare cu echipamente şi utilaje necesare 

desfăşurării votării în bune condiţii. În acest context, dr. Iurie Ciocan a prezentat noile modele de 

urne şi cabine pentru vot secret, achiziţionate cu suportul Programului PNUD pentru Democraţie, 

implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi finanţat de Guvernul 

Norvegiei. 

 

Seminarul republican a întrunit primari, persoane responsabile de listele electorale din cadrul 

primăriilor, reprezentanţi ai partidelor politice, observatori naţionali şi internaţionali acreditaţi de 

CEC. 

 


