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Comisia Electorală Centrală a totalizat rezultatele alegerii Parlamentului Republicii
Moldova de legislatura a XX-a
Comisia Electorală Centrală (CEC) a
totalizat rezultatele alegerii Parlamentului
Republicii Moldova de legislatura a XX-a.
În conformitate cu procesul-verbal privind
totalizarea
rezultatelor
alegerii
Parlamentului RM, aprobat la 5 decembrie
2014 de CEC, la votare au participat 1 649
402 alegători sau 57,28 la sută din numărul
de persoane înscrise în listele electorale. Din
numărul total de votanţi 53,46% constituie
femei şi 46,54% sunt bărbaţi.
Profilul de vîrstă al alegătorilor care au participat la scrutinul din 30 noiembrie curent este următorul:
18-21 ani
61198 alegători (4,28 %);
21-35 ani
350 839 alegători (24,54 %);
35-50 ani
349 814 alegători (24,47 %);
> 50 ani
667 926 alegători (46,72%).
Potrivit voturilor valabil exprimate obţinute de concurenţii electorali care au întrunit cel puţin şase la
sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile parlamentare din 30 noiembrie
2014, mandatele de deputat în Parlamentul RM de legislatura a XX-a s-au distribuit după cum
urmează:
Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 327 912 voturi sau 25 mandate;
Partidul Liberal Democrat din Moldova – 322 201 voturi sau 23 mandate;
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 279 366 voturi sau 21 mandate;
Partidul Democrat din Moldova – 252 489 voturi sau 19 mandate;
Partidul Liberal – 154 518 voturi sau 13 mandate.
Peste hotarele ţării au votat 73 311 alegători.
În baza certificatelor pentru drept de vot au votat 24 105 cetăţeni.
În baza declaraţiei de şedere au votat 2 867 cetăţeni.
La locul aflării (cu urna mobilă) au votat 33 155 cetăţeni.
În baza carnetului de student au votat 3 777 cetăţeni.
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La secţiile de votare deschise pentru cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din
stînga Nistrului, în mun. Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni au votat 9 261 persoane.
De asemenea, CEC a aprobat Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 30
noiembrie 2014 (accesaţi aici).

La 9 decembrie 2014 au fost confirmate alegerile parlamentare din 30 noiembrie
2014
La 9 decembrie 2014 Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 30
noiembrie 2014 şi validat mandatele deputaţilor aleşi.
De asemenea, a confirmat listele candidaţilor supleanţi din partea Partidului Politic “Partidul
Socialiştilor din Republica Moldova” – 78 candidaţi; din partea Partidului Liberal Democrat din
Moldova – 78 candidaţi; din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 82 candidaţi; din
partea Partidului Democrat din Moldova – 79 candidaţi; din partea Partidului Liberal – 90 de
candidaţi.
În conformitate cu prevederile legale, Parlamentul nou ales urmează să se întrunească în şedinţa de
constituire la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri.
Lista deputaţilor aleşi
Partidul politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
Greceanîi Zinaida
Bolea Vasile
Dodon Igor
Mudreac Radu
Smirnov Eduard
Radvan Marina
Ceban Ion
Golovatiuc Vladimir
Neguţa Andrei
Mitriuc Ghenadi
Gagauz Fiodor
Sorocean Victor
Batrîncea Vlad
Hrenova Elena
Dolinţă Alla
Labuneţ Anatolie
Ţurcan Vladimir
Odnostalco Vladimir
Ţîrdea Bogdat
Novac Grigore
Lipskii Oleg
Nesterovschi Alexandr
Lupu Lidia
Savva Oleg
Furculiţă Corneliu
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Filat Vladimir
Leancă Iurie
Palihovici Liliana
Gherman Natalia
Sandu Maia
Streleţ Valeriu
Belostecinic Grigore
Pistrinciuc Vadim
Carpov Eugen
Balan Oleg
Roşca Victor
Cobzac Grigore

Partidul Liberal Democrat din Moldova
Mocanu Gheorghe
Hotineanu Vladimir
Deliu Tudor
Ţap Iurie
Creangă Ştefan
Agache Angel
Lucinschi Chiril
Spatari Mihaela
Dimitriu Anatolie
Ghileţchi Valeriu
Juravschi Nicolae

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Voronin Vladimir
Postoico Maria
Reşetnicov Artur
Balmoş Galina
Ivanov Violeta
Vitiuc Vladimir
Bannicov Alexandr
Vlah Irina
Tomai Ion
Reidman Oleg
Bodnarenco Elena

Lupu Marian
Plahotniuc Vladimir
Corman Igor
Candu Andrian
Diacov Dumitru
Filip Pavel
Botnari Constantin
Buliga Valentina
Babuc Monica

Mîndru Victor
Porcescu Petru
Vremea Igor
Golovin Boris
Mihalache Corneliu
Gorilă Anatolie
Zagorodnîi Anatolie
Stati Sergiu
Panciuc Vasili
Domenti Oxana

Partidul Democrat din Moldova
Dudoglo Nicolai
Botnari Vasile
Sîrbu Serghei
Ţuţu Constantin
Răducan Marcel
Apolschii Raisa
Sîrbu Oleg
Stratan Valentina
Caraseni Demian
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Bîtca Vasili

Ghimpu Mihai
Chirtoacă Dorin
Şalaru Anatolie
Fusu Corina
Munteanu Valeriu
Moldovanu Mihail
Untilă Veaceslav

Partidul Liberal
Apostol Ion
Herţa Veronica
Carp Lilian
Chirinciuc Iurie
Dîrda Iurie
Brega Gheorghe

Căderea SIAS “Alegeri” nu a afectat desfăşurarea procesului electoral
În legătură cu situaţia creată de căderea, pentru cîteva ore în ziua de 30 noiembrie, a SIAS “Alegeri”,
Comisia Electorală Centrală explică următoarele.
În prima oră de activitate (7.00-8.00) a birourilor electorale ale secţiilor de votare, sistemul electronic a
funcţionat adecvat sarcinii stabilite. Ulterior, la Comisie au fost recepţionate mai multe semnale legate
de anumite probleme tehnice privind conexiunea la SIAS “Alegeri”. Deşi anterior sistemul a fost testat
atît la capacitate, cît şi la securitate, cu antrenarea aceloraşi operatori, în ziua alegerilor, acesta nu a
rezistat mai mult de o oră. În regim de urgenţă, tehnicienii au identificat cauzele şi conexiunea a fost
restabilită. Totodată, pentru a nu periclita procesul electoral în acest interval de timp, operatorii au
prelucrat informaţia în regim manual.
Remarcăm faptul că SIAS “Alegeri” reprezintă un sistem intranet, şi nu internet. Astfel, primele
concluzii ale specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale denotă că această cădere a fost
generată de încărcătura excesivă a sistemului cu sarcini necunoscute, altele decît cele specifice funcţiei
de bază. Un grup de experţi a examinat cauzele care au stat la baza disfuncţionalităţii temporare a
sistemului.
În aceste condiţii, Comisia dă asigurări că situaţia creată în prima parte a zilei alegerilor, 30 noiembrie
curent, nu a afectat desfăşurarea procesului electoral, în partea ce ţine de asigurarea dreptului la vot al
cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi celelalte operaţiuni electorale, cum ar fi numărarea
voturilor şi totalizarea rezultatelor
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Legea privind finanţarea partidelor politice - o necesitate pentru a combate
fenomenul corupţiei
În data de 10 decembrie 2014, Comisia
Electorală Centrală, în parteneriat cu Centrul
Naţional Anticorupţie, a organizat atelierul
de lucru ”Corupţia şi politicul”.
Subiectele discutate au vizat finanţarea
partidelor politice în Republica Moldova,
utilizarea
resurselor
financiare
şi
administrative în campaniile electorale, dar
şi recomandările Studiului ”Sistemul
naţional de integritate cu privire la partidele
politice”. La eveniment în calitate de invitaţi
au participat Cristina Ţărnă, director adjunct, Centrul Naţional Anticorupţie; Igor Boţan, director
executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT; Pavel Postică, şeful Efortului de
Monitorizare, Promo-Lex; Sergiu Ostaf, directorul Centrului pentru Resurse şi Drepturile Omului;
Lilia Caraşciuc, director executiv al Filialei ”Transparency-International Moldova”; reprezentanţi ai
Centrului Naţional Anticorupţie, ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Procuraturii Generale.
Dr. Iurie Ciocan, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, a menţionat că adoptarea legii privind
finanţarea partidelor politice este o necesitate pentru a combate fenomenul corupţiei, prezent, în
special, în perioada campaniilor electorale. În opinia sa, legea va încuraja transparenţa, va promova
competiţia sănătoasă şi va asigura echitatea şi egalitatea de şanse concurenţilor electorali. El a
subliniat: „Concluzia la care am ajuns în cadrul grupurilor de lucru este că partidele nu întîmpină
probleme la declararea cheltuielilor. Partidele întîmpină probleme la declararea veniturilor. Şi aici noi
am atras mai multă atenţie la crearea unui suport care ar ajuta partidele să fie mult mai transparente la
declararea veniturilor”.
La rîndul său, Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT,
susţine că nu există suficientă voinţă politică din partea actorilor politici de a adopta Legea privind
finanţarea partidelor politice. Totodată, Igor Boţan este de părere că practicile de finanţare obscură a
campaniilor electorale vor continua chiar dacă legea va fi aprobată.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului pentru Resurse şi Drepturile Omului, a prezentat rezultatele
monitorizării finanţelor partidelor politice în campania electorală din 2014, recomandînd suplimentar
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la proiectul de lege adoptat în prima lectură introducerea principiului de impozitare indirectă pentru
veniturile şi cheltuielile nedeclarate, reversarea sarcinii de probaţie pentru legalitatea veniturilor şi
cheltuielilor suspecte, cu sancţiuni în creştere şi în funcţie de cuantum.
În cadrul atelierului de lucru, Lilia Caraşciuc, directorul executiv al Transparency-International
Moldova, a prezentat recomandările Studiului „Sistemul naţional de integritate cu privire la partidele
politice”.
De asemenea, în cadrul discuţiilor, Ojog Ruslan, şeful Direcţiei analiză, planificare şi instruire a
Direcţiei generale urmărire penală a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor
Interne, a vorbit despre sesizările privind coruperea alegătorilor şi deputaţilor în campania electorală
pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.
Atelierul de lucru ”Corupţia şi politicul” a fost organizat în cadrul celei de-a X-a ediţii a Conferinţei
Naţionale Anticorupţie. (Galerie Foto)

Comisia Electorală Centrală a premiat jurnaliştii care au reflectat activitatea CEC pe
parcursul anului 2014
La 24 decembrie 2014, Comisia
Electorală Centrală a premiat 20 de
jurnalişti care au reflectat campania
electorală
pentru
alegerile
parlamentare din 30 noiembrie
curent şi activitatea Comisiei pe
parcursul anului 2014.
Astfel, le-au fost acordate premii
următorilor jurnalişti:
1.
De la posturi de televiziune:
- Speranţa State, postul de
televiziune
“Pro
TV
-

Chişinău”;
Corina Frumuzachi, postul de televiziune „Prime TV”;
Oxana Mititelu, postul de televiziune „Publika TV”;
Nicu Guşan, postul de televiziune „Realitatea TV”;
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2.
-

Sofia Obadă, postul de televiziune „Jurnal TV”;
Ecaterina Cupcea, postul de televiziune „TV 7”;
Vasile Munteanu, postul public de televiziune „Moldova 1”;
Gheorghe Gonţa, postul de televiziune „Naţional 4”.

De la posturi radio:
Liliana Barbăroşie, Radio Europa Liberă;
- Cornel Ciobanu, Radio Chişinău;
- Tatiana Fişer, Radio Moldova;
- Victor Nichituş, Radio Naţional FM.

3. Din cadrul presei scrise:
- Stela Mihailovici, „Ziarul Naţional”;
- Tudor Iaşcenco, Ziarul „CUVÂNTUL”.
4. Din cadrul presei electronice:
- Cristina Lupan, portalul de ştiri „Politik.md”;
- Cristina Gurez, portalul de ştiri TRIBUNA;
- Cristina Buzovschi, portalul de ştiri UNIMEDIA;
- Natalia Oprea, portalul „Privesc.Eu”.
5. Din cadrul agenţiilor de presă:
- Irina Ursu, agenţia de presă “IPN”;
- Igor Liubek, agenţia de presă “INFOTAG”.
În cadrul acţiunii, dr. Iurie Ciocan, preşedintele CEC, a menţionat că mass-media are un rol extrem de
important în buna desfăşurare a procesului electoral, manifestîndu-se ca un factor însemnat în
transformarea societăţii.
Preşedintele CEC 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
2014, în special în recenta campanie electorală. (Galerie Foto)
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