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Vizita de studiu a delegaţiei Comisiei Electorale Centrale la Stockholm, Suedia
Data publicării: luni, 30 decembrie 2013
În perioada 2 – 3 decembrie 2013 reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale, în cadrul unei
delegaţii oficiale din care au făcut parte deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova şi un specialist al
PNUD Moldova, s-au deplasat la Stockholm pentru o vizită de studiu la Riksdag (Parlamentul Suediei).
Din partea Comisiei au participat preşedintele dr. Iurie Ciocan, membru CEC Ştefan Creangă şi
consultantul superior al Direcţiei management alegeri, dna Olga Cojocaru.
Printre membrii delegaţiei s-au numărat deputaţii Raisa Apolschii, preşedintele Comisiei juridice,
numiri şi imunităţi, Lilian Zaporojan, Valeriu Munteanu, Anatolie Arhire, Galina Balmoş, iar PNUD
Moldova a fost reprezentată de specialistul programe, dl Veaceslav Palade.
Scopul vizitei a fost informarea despre experienţa şi bunele practici ale Suediei în domeniile
implementării legislaţiei electorale şi al asigurării egalităţii de gen în activitatea politică. Potrivit agendei,
membrii delegaţiei au avut întrevederi cu parlamentari suedezi şi cu alte persoane publice.
Vizita s-a desfăşurat în cadrul Programului PNUD Moldova ”Îmbunătăţirea democraţiei în
Republica Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, prevăzut pentru implementare în perioada 20122016. Obiectivul general al programului este de a îmbunătăţi calitatea proceselor şi sistemelor
democratice în Republica Moldova prin alinierea la standardele europene.
Vizita a început cu o întrevedere la care şefa Departamentului resurse umane al Parlamentului
Suediei, dna Eva Brandorf, a prezentat schema instituţional-electorală a ţării sale şi rolul în acest sistem
al femeilor. Din cele relatate se remarcă momentul că primele alegeri în cadrul cărora femeile s-au
bucurat de drepturi egale de vot au avut loc în anul 1921, iar ca informaţie generală despre alegeri faptul
că la alegerile din 2010 rata de participare a constituit 84,6 la sută. Reprezentarea activă a femeilor în
Parlament a cunoscut o creştere constantă din anii 1980, astfel în anul 1971 proporţia era de 14f/86b,
1991 - 33f/67b, 2002 - 45f/55b, 2006 - 47f/53b, 2010 - 45f/55b. Următoarele alegeri vor fi desfăşurate în
septembrie 2014. Din cei 15 şefi de comisii de specialitate 7 sînt femei şi 8 bărbaţi. Pentru partidele
reprezentate în Parlament promovarea egalităţii de gen este o normă nescrisă. În vederea asigurării acestui
principiu se elaborează planuri de acţiune, se desfăşoară seminare pentru parlamentari şi angajaţi. De
menţionat că se interzice identificarea etnică a parlamentarilor (toţi deputaţii sînt cetăţeni ai Suediei), iar
prin lege sînt apărate drepturile persoanelor transgender. La moment în Parlament sînt 639 angajaţi, din ei
376 (59 %) – femei şi 263 (41%) – bărbaţi.
În aceeaşi zi delegaţia a avut o întrevedere cu deputaţi din partea a patru partide, din cele opt
reprezentate în Parlamentul Suediei: Partidul Creştin Democrat, Partidul Democrat, Partidul Verzilor şi
Partidul Liberal. După discuţii şi schimb de opinii s-a organizat o excursie prin clădirea Parlamentului.
A doua zi a început cu o vizită la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite unde membrii delegaţiei
moldoveneşti au avut o întrevedere cu dna Maibrid , care timp de 25 ani a fost deputat în Parlamentul
Suediei şi 10 ani deputat în Parlamentul European. Tema de discuţie a fost „Principiile asigurării egalităţii
de gen în activitatea politică” şi s-a axat pe următoarele subiecte:
reprezentarea de gen în viaţa politică a ţării;
reprezentarea femeilor în componenţa Guvernului;
principiile de funcționare a Legii privind pacea femeilor, adoptată în 1999;
principiile drepturilor egalităţii de gen;
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crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea bunei activităţi a femeilor în viaţa politică.
Delegaţia s-a întîlnit şi cu dl Andreas Norlen, membru al Partidului Moderatorilor şi membru al
Reţelei de bărbaţi din cadrul Parlamentului Suediei. Această reţea şi-a început activitatea în anul 2004 şi
are în componenţa sa 30 de membri. Reţeaua răspunde intenţiei bărbaţilor, deputaţi în Parlament, de a se
implica în discuţiile despre valori şi prejudicii, combaterea traficului de fiinţe umane, susţinerea iniţiativei
Guvernului de elaborare a unui plan de acţiune pentru crearea adăposturilor pentru femeile agresate în
familii etc.
Vizita întreprinsă a constituit o bună oportunitate de a cunoaşte experienţa bogată a Suediei în ceea
ce priveşte promovarea drepturilor femeilor şi nediscriminarea pe criteriu de sex.
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Comisia Electorală Centrală a fost vizitată de către reprezentanţii Comisiei Electorale
Centrale a Georgiei
Data publicării: luni, 02 decembrie 2013
În perioada 2-7 decembrie 2013,
reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale
a Georgiei s-au aflat într-o vizită de studiu
la Comisia Electorală Centrală a Republicii
Moldova.
Vizita a constituit o bună oportunitate
pentru schimbul de experienţă între
autorităţile electorale ale celor două ţări în
vederea îmbunătăţirii practicilor în
domeniul de interes comun, şi anume în cel
al înregistrării alegătorilor, întocmirii şi
actualizării listelor electorale, instruirii
funcţionarilor electorali.
Membrii delegaţiei au avut întrevederi cu vicepreşedintele CEC, dr. Ştefan Urîtu, secretarul Comisiei,
Andrei Volentir, funcţionarii Aparatului CEC şi reprezentanţii Centrului de Instruire Continuă în
Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (CICDE).
Din componenţa delegaţiei georgiene au făcut parte Davit Kirtadze, vicepreşedintele Comisiei, Ioseb
Tatarashvili şi Shorena Khorbaladze, membri ai Comisiei, Giorgi Ezugbaia, şeful Departamentului
administrativ, Centrul pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Training, şi Mamuka
Samkharadze, şeful Departamentului tehnologii informaţionale şi managementul bazelor de date, şefadjunct al Agenţiei Oficiului Serviciilor Publice al Ministerului Justiţiei din Georgia.
Vizita delegaţiei s-a înscris în contextul dialogului bilateral între Comisia Electorală Centrală a Republicii
Moldova şi Comisia Electorală Centrală a Georgiei, acesta reflectînd obiectivele comune asumate privind
intensificarea cooperării şi asistenţei în domeniul electoral.
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Comisiei Electorale Centrale i s-a conferit trofeul privind implicarea cetăţenilor în
cadrul concursului Premiilor Electorale Internaţionale
Data publicării: sâmbătă, 14 decembrie 2013
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a
fost premiată pentru realizări remarcabile în activitatea
de promovare a implicării cetăţenilor în procesul
electoral, în cadrul “Galei Premiilor Electorale
Internaționale” care a avut loc miercuri, 4 decembrie
2013, în Kuala Lumpur, Malaezia. Membrii Comitetului
de Premiere au nominalizat Comisia Electorală Centrală
ca finalistă la categoria „Citizens Engagement”
(„Premiul privind Implicarea Cetăţenilor”). Comisia
Electorală Centrală nu a fost prezentă la eveniment,
premiul ajungînd ulterior în Republica Moldova.
La concurs au participat mai multe autorităţi electorale
din întreaga lume. Printre instituţiile nominalizate se
numără Africa de Sud, Bosnia și Herțegovina, Georgia,
Ghana, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Republica Peru,
România și Slovacia.
De asemenea, acest eveniment a constituit o bună
oportunitate pentru schimbul de experienţă între
reprezentanţii autorităţilor electorale în vederea
îmbunătăţirii practicilor şi a bazei legislative în
domeniul electoral.
Gala Premiilor Electorale Internaţionale
organizată în cadrul celei de-a 7-a ediţii a Simpozionului Internaţional în domeniul electoral.

a

fost

Premiile Electorale Internaţionale reprezintă o iniţiativă a Centrului Internațional pentru Studii
Parlamentare (ICPS), prin intermediul căruia este recunoscută la nivel internaţional activitatea
organismelor de management electoral din întreaga lume.
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O delegaţie a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova s-a aflat într-o vizită de
studiu la Autoritatea Electorală Permanentă a României
Data publicării: marţi, 10 decembrie 2013
În perioada 9-13 decembrie
2013, o delegație a Comisiei
Electorale
Centrale
a
Republicii Moldova, condusă
de secretarul CEC, Andrei
Volentir, a efectuat o vizită de
studiu la Autoritatea Electorală
Permanentă a României.
Vizita a constituit o bună
oportunitate pentru schimbul de
experienţă cu reprezentanţii
instituţiei
omoloage
din
România
în
vederea
îmbunătăţirii practicilor şi a
bazei normative în domeniul
electoral. Subiectele de discuţie
vor viza finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în concordanţă cu recomandările
Grupului Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), promovarea reprezentării politice a femeilor prin
intermediul finanţării politice.
Potrivit agendei, membrii delegaţiei au avut întrevederi cu reprezentanţii Autorităţii Electorale
Permanente (AEP), Ministerului Justiţiei şi Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale Anticorupţie din
România. De asemenea, au studiat experienţa părţii române în ceea ce priveşte efectuarea de către AEP a
controlului asupra modului de utilizare de către partidele politice a subvenţiilor acordate de stat, a banilor
proveniţi din donaţiile private, aplicarea sancţiunilor pecuniare, luînd cunoştinţă în acest scop şi de cîteva
speţe.
Vizita s-a înscris în planul de acţiuni al Comisiei menit să asigure cadrul instituţional necesar pentru
instituirea funcţiei de control financiar şi distribuitor de finanţe publice către partidele politice. Amintim
că pe agenda Parlamentului se află două proiecte de legi ce ţin de reglementarea finanţelor partidelor
politice şi a campaniilor electorale. Acestea prevăd atribuirea în competenţa CEC a funcţiilor de control
financiar asupra partidelor politice.
Totodată, vizita a reflectat parteneriatul solid dintre Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova
şi Autoritatea Electorală Permanentă.
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Reamintim că în data de 28 iunie 2013 preşedintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova,
dr. Iurie Ciocan, şi preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, au semnat la
Chişinău un Acord de colaborare între cele două instituţii, ce prevede schimbul de experienţă în vederea
îmbunătăţirii practicii şi legislaţiei în domeniul electoral.
Organizarea vizitei în România a fost posibilă datorită suportului Programului Naţiunilor Unite pentru
dezvoltare (PNUD) pentru Democraţie/Alegeri în Moldova.
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La Chişinău s-au desfăşurat lucrările Conferinţei “Participarea femeilor în viaţa
publică şi politică în Ţările Parteneriatului Estic”
Data publicării: marţi, 10 decembrie 2013
La 10 decembrie 2013, la Chişinău
s-au desfăşurat lucrările Conferinţei
“Participarea femeilor în viaţa
publică şi politică în Ţările
Parteneriatului Estic”. Evenimentul
a fost organizat de Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării
Europene în comun cu Consiliul
Europei şi a reunit reprezentanţi ai
statelor membre ale Parteneriatului
Estic.
Preşedintele Comisiei Electorale
Centrale, dr. Iurie Ciocan, a moderat
cea de-a doua sesiune cu genericul
„Efectele
ambivalente
ale
stereotipurilor şi consecinţele acestora asupra reprezentării femeilor în politică”. De asemenea, dr. Iurie
Ciocan a exprimat opinia Comisiei privind problema abordată.
Potrivit organizatorilor, Conferinţa a urmărit două scopuri principale: să promoveze colaborarea reală
între autorităţile publice centrale şi societatea civilă şi să identifice noi acţiuni care vizează consolidarea
competenţelor şi resurselor din partea partidelor, mass-media, ONG-urilor ce vor încuraja femeile să
participe activ în viaţa publică şi politică.
Reamintim că, în luna septembrie 2013, Comisia Electorala Centrală a realizat un audit de gen în
domeniul electoral şi a elaborat un Plan de acţiune privind asigurarea respectării principiului egalităţii
între femei şi bărbaţi în procesul electoral, pentru anii 2014 – 2015.
Participanţii Conferinţei au aprobat o rezoluţie ce cuprinde prevederi concrete în vederea consolidării
eforturilor tuturor actorilor implicaţi în promovarea şi asigurarea şanselor şi condiţiilor pentru participarea
femeilor în viaţa publică şi politică.
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Comisia Electorală Centrală a organizat concursul TVC cu genericul „Am dat un vot
pentru 4 ani”
Data publicării: joi, 12 decembrie 2013
La 12 decembrie 2013, Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Organizaţiilor
Studenţeşti din Moldova, a organizat un concurs umoristic TVC cu genericul „Am dat un vot pentru 4
ani”.
La această competiţie au participat studenţi din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din Chişinău:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Universitatea Tehnică, Academia
de Studii Economice şi Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
Participanţii au reprezentat echipele „Rhezus Factor”, „Amicii”, „EconoMüsli” şi „Păpuşarii”. În cadrul
concursului umoristic, echipa „Rhezus Factor” a fost nominalizată pentru cea mai bună prezentare a
echipei, „Amicii” - cea mai bună glumă tematică, „EconoMüsli” – cea mai bună prezentare artistică, iar
„Păpuşarii” – cea mai bună prezentare muzicală. (Galerie Foto)
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Masă rotundă privind asigurarea echilibrului dintre dreptul la confidenţialitatea datelor
cu caracter personal şi interesul public în domeniul electoral
Data publicării: joi, 12 decembrie 2013
La 13 decembrie 2013, Comisia Electorală Centrală, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru
dezvoltare (PNUD) pentru Democraţie/Alegeri în Moldova, a organizat o masă rotundă cu tema:
“Asigurarea echilibrului dintre dreptul la confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi interesul public
în domeniul electoral”.
La masa rotundă au participat funcţionarii Comisiei Electorale Centrale şi reprezentanţi ai Comisiilor
parlamentare, Centrului Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, Centrului Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal şi ai Programului Naţiunilor Unite pentru dezvoltare în Moldova.
În cadrul evenimentului, participanţii au avut posibilitatea să-şi lărgească cunoştinţele despre
instrumentele şi standardele internaţionale privind protecția datelor cu caracter personal aplicate
domeniului electoral în contextul publicării listelor electorale, dar şi procesării datelor cu caracter
personal de către autorităţile electorale, modalităţi de publicare, tipuri de date care pot fi publicate etc.
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Vicepreşedintele CEC, Ştefan Urîtu, a participat la seminarul internaţional
”Dezvoltarea legislaţiei electorale în ţările CSI: căile perfecţionării şi practica
implementării”
Data publicării: vineri, 20 decembrie 2013
În perioada 15 – 17
decembrie 2013, Ştefan
Urîtu,
vicepreşedintele
Comisiei
Electorale
Centrale
a
Republicii
Moldova, a participat la
seminarul internaţional cu
tema:
”Dezvoltarea
legislaţiei electorale în
ţările
CSI:
căile
perfecţionării şi practica
implementării”, care a avut
loc la Baku, Republica
Azerbaidjan.
Seminarul a atras deputaţi
şi reprezentanţi ai autorităţilor electorale centrale din Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan,
Republica Moldova şi Federaţia Rusă, delegaţia ultimei avînd în componenţa sa reprezentanţi ai cîtorva
organizaţii neguvernamentale care cooperează strîns cu Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse.
Din partea Republicii Moldova a participat la eveniment şi dl Ion Lipciu, delegatul permanent al ţării
noastre la Adunarea Interparlamentară a CSI.
În alocuţiunea sa, Ştefan Urîtu a informat despre participarea Republicii Moldova la
Summitul Parteneriatului Estic desfăşurat în noiembrie la Vilnius. În continuare el a făcut o analiză a
sistemului electoral al Republicii Moldova, descriind atît punctele forte, cît şi cele slabe, formulînd şi
soluţiile de îmbunătăţire a acestuia.
Vorbind despre necesitatea consolidării democraţiei în interiorul partidelor politice, dl Şt. Urîtu a relatat
despre cele mai importante acţiuni întreprinse de CEC RM în acest sens: elaborarea unor propuneri
legislative privind finanţarea partidelor politice din bugetul public, efectuarea în premieră a auditului de
gen în procesul electoral şi elaborarea Planului de acţiune privind asigurarea respectării principiului
egalităţii între femei şi bărbaţi în procesul electoral, pentru anii 2014 – 2015.
Ţinînd cont de similitudinea unor probleme legate de sistemele electorale din Republica Moldova şi
Republica Azerbaidjan, Şt. Urîtu s-a referit la necesitatea conjugării eforturilor în vederea elaborării unor
proceduri de asigurare a drepturilor electorale (dreptul de a alege şi de a fi ales) în teritoriile aflate în afara
controlului autorităţilor constituţionale. Despre aceste şi alte aspecte ale cooperării bilaterale, dl Şt. Urîtu
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a discutat cu vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan, Natid S.
Mammadov.
Ideea novatoare abordată în discursul său de Şt. Urîtu cu privire la quassi-epuizarea partidelor politice ca
forţă motrice în campaniile electorale a fost confirmată şi dezbătută pe larg de Fuad P. Muradov,
deputatul Milli Medjlisului (Parlamentul Republicii Azerbaidjan) şi vicepreşedintele Comitetului
cooperării interparlamentare Azerbaidjan – Uniunea Europeană, şi de A.V. Vlasov, directorul
laboratorului de cercetare a spaţiului post sovietic al Universităţii de Stat a Federaţiei Ruse „M. V.
Lomonosov”. S-a vorbit şi despre tendinţa de diminuare a importanţei partidelor politice şi creşterea
rolului reţelelor sociale ”facebook”, „twitter” şi altele. Participanţii la seminar au menţionat necesitatea
prognozării influenţei reţelelor sociale asupra sistemelor electorale existente şi realizarea în aceste
condiţii a drepturilor electorale garantate de constituţiile statelor participante.
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Vizita de studiu a delegaţiei Comisiei Electorale Centrale în Olanda
Data publicării: vineri, 27 decembrie 2013
În perioada 16-18 decembrie
2013, o delegaţie a Comisiei
Electorale Centrale a efectuat o
vizită de studiu la Haga,
Regatul Olandei. Din delegaţia
condusă
de
preşedintele
Comisiei, dr. Iurie Ciocan, au
făcut parte dl Andrei Volentir,
secretarul
Comisiei,
dna
Mariana Musteaţă, şef al
Aparatului,
dna
Cristina
Angheli, şef al Direcţiei
analiză şi documentare, şi dna
Rodica Sîrbu, şef al Direcţiei
comunicare, relaţii publice şi
mass-media.
Vizita a avut drept scop general studierea practicii olandeze în ceea ce priveşte organizarea şi
desfăşurarea alegerilor. Programul vizitei a inclus întrevederi cu reprezentanţi ai Consiliului Electoral,
Ministerului Afacerilor Interne şi Parlamentului olandez, precum şi ai Primăriei mun. Haga.
Despre Olanda
Olanda este o veche democraţie europeană. Ca formă de guvernămînt Olanda este o monarhie
constituţională. Din 30 aprilie 2013 şef al statului este regele Willem-Alexander, care a succedat-o la tron
pe regina Beatrix, actualmente ea purtînd titlul de principesă. Teoretic, monarhul numeşte membrii
Guvernului, însă practic, odată cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, se formează guvernul de
coaliţie, urmînd ca acesta să fie recunoscut ulterior de către rege. Regele numeşte consiliul de miniştri, de
asemenea împreună cu succesorul său şi mai mulţi consilieri face parte din Consiliul de Stat, o veche
instituţie olandeză care asigură consultaţii la nivel de cabinet privind politica legislativă şi administrativă.
Populaţia Olandei numără peste 16,8 mil. de locuitori, dintre care circa 12,5 mil. sînt cetăţeni cu drept de
vot. Deşi, prin constituţie, capitala ţării este oraşul Amsterdam, centrul administrativ îl constituie oraşul
Haga, unde sînt situate, în mare parte, toate instituţiile statului.

Sistemul electoral în Olanda
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Olanda este unul dintre puţinele state din lume cu alegeri directe şi cu un sistem de reprezentare
proporţională pentru Camera inferioară. Responsabili de organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Olanda
sînt: Consiliul Electoral, Ministerul Afacerilor Interne şi al Relaţiilor Naţionale şi Primăria mun. Haga.
Atribuţiile de bază ale Consiliului Electoral constau în elaborarea şi coordonarea politicilor electorale şi
organizarea alegerilor naţionale şi ale celor pentru Parlamentul European. La nivel local desfăşurarea
alegerilor ţine de competenţa directă a autorităţilor publice locale. Totodată, o funcţie importantă a
Consiliului Electoral constă în informarea tuturor subiecţilor interesaţi (cetăţeni, partide politice, jurnalişti
etc.) despre procesele electorale.
Pentru că în Olanda nu există o lege a partidelor politice ce le-ar reglementa activitatea, acestea îşi
înregistrează denumirea şi statutul la notar. Ulterior, cu 65 de zile înainte de alegeri, prezintă lista
candidaţilor (cel mult 80 de persoane) şi după ce achită o sumă de garanţie de 450 de euro, sînt
înregistrate de către Consiliul Electoral în calitate de concurenţi electorali. În prezent, activează circa 50
de partide politice, dintre care 11 au reprezentanţi în Camera a Doua a Parlamentului.
Nu există reguli stricte pentru desfăşurarea campaniei electorale. Cel mai important rol, în acest caz, îl
joacă autorităţile publice locale. Acestea deţin registrul electronic al alegătorilor, tot ele fiind
responsabile de actualizarea listelor electorale. Primăriile expediază cărţi de votare, prin care alegătorii
sînt invitaţi la vot, iar în ziua alegerilor, în baza acestora şi a actului de identitate, cetăţenii olandezi
votează. Funcţionarii electorali din cele peste 9000 de secţii de votare sînt instruiţi de autorităţile publice
locale şi activează pe bază de voluntariat. Votarea are loc în mod tradiţional avînd buletinul de vot şi un
creion de culoare roşie. Pînă în anul 2009 au existat maşini de vot electronic, ulterior renunţîndu-se la ele.
Finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale este preocuparea Ministerului Afacerilor
Interne şi Relaţiilor Naţionale al Olandei. Anual, peste 16 mil. euro sînt alocaţi din bugetul de stat
pentru activitatea partidelor politice. Repartizarea acestor bani se face în funcţie de numărul de mandate
deţinute în Parlament şi de numărul de membri pe care îi are înregistraţi partidul politic. Pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor sînt alocate surse financiare direct primăriilor, în total pe ţară suma
respectivă atinge cifra de 40 de mil. euro.
Votarea în străinătate a cetăţenilor olandezi este organizată de către circumscripţia municipală
(primăria) Haga. Conform datelor oficiale, din cei 700 mii de olandezi care se află peste hotare, doar 50
mii participă la votare. Există un formular de înregistrare electronic pentru cei care în ziua votării se vor
afla în afara ţării. După completare, formularul se scanează şi se expediază primăriei Haga. Există cîteva
modalităţi prin care cetăţeanul poate vota: fie că o face prin poştă (85% aleg această cale), fie
împuterniceşte pe cineva (5 % ), fie solicită un certificat special de la primăria Haga şi votează la orice
secţie de votare (10%). În cadrul alegerilor parlamentare din martie 2014 va fi testat un nou mecanism de
votare pentru olandezii din străinătate, oferindu-li-se posibilitatea să-şi exprime votul prin e-mail.
Funcţia principală a Parlamentului olandez este monitorizarea activităţii Guvernului şi cooperarea cu
acesta în vederea elaborării cadrului legislativ. Parlamentul este format din două camere: Senatul şi
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Camera Reprezentanţilor şi reuneşte un număr de 225 de membri. Camera Superioară sau Senatul este
formată din 75 de membri aleşi de membrii celor 12 consilii provinciale, nu poate iniţia sau amenda
legislaţii, dar aprobarea sa este necesară înainte ca proiectele de lege să poată fi adoptate.
Camera Inferioară sau Camera Reprezentanţilor este formată din 150 de membri aleşi prin vot direct,
proporţional, pentru un termen de 4 ani. Parlamentarii participă la reuniuni unde se dezbat şi se votează
legile.
Vizita întreprinsă a constituit o bună oportunitate de a face schimb de experienţă în vederea îmbunătăţirii
practicilor şi bazei normative în domeniul electoral. Avînd experienţa Olandei pe anumite segmente în
procesul electoral, urmează să:
examinăm necesitatea modificării invitaţiei pentru cetăţeni de a participa la votare;
implicarea mult mai responsabilă a autorităţilor administraţiei publice locale în actualizarea şi
gestionarea listelor electorale;
fortificarea comunicării cu subiecţii implicaţi în procesul electoral;
dezvoltarea Biroului de informare din cadrul CEC în perioada electorală.
Vom menţiona că organizarea vizitei în Regatul Olandei a fost posibilă datorită suportului Programului
Naţiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) pentru Democraţie/Alegeri în Moldova.
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Referendumul local pentru revocarea primarului oraşului Anenii Noi
Data publicării: luni, 30 decembrie 2013
La 29 decembrie 2013 s-a
desfăşurat un referendum local
pentru revocarea primarului
oraşului Anenii Noi.
Potrivit rezultatelor prealabile,
la votare s-au prezentat 1535
persoane din totalul celor 10544
incluse în listele electorale. În
aceste condiţii, prezenţa la vot a
constituit 14,55 la sută, ceea ce
reprezintă mai puțin decît 1/3
din numărul alegătorilor.
11 buletine de vot au fost
declarate nevalabile. Pentru
revocarea primarului s-au pronunțat 1271 alegători, contra – 253.
Amintim că, potrivit art.199 din Codul electoral, referendumul se consideră valabil dacă la el au participat
cel puţin 1/3 din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în listele electorale.
Rezultatele finale vor fi făcute publice după ce Consiliul electoral de circumscripție electorală Anenii Noi
va prezenta Comisiei Electorale Centrale toate documentele electorale în original.
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