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1. Preliminarii 

 

Acest studiu a fost realizat în conformitate cu Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pe 

anii 2012 – 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (CEC) nr. 1028 din 9 

decembrie 2011. Efectuarea unui studiu în vederea identificării problemelor de transparenţă în 

activitatea organelor electorale şi a soluţiilor potrivite se regăseşte ca activitate preconizată 

pentru anii 2012 – 2013 la litera g) din cadrul Obiectivului 7 al Planului strategic. 

 

De asemenea, în Planurile de acţiuni ale Direcţiei analiză şi documentare şi Direcţiei 

management alegeri pe anul 2013 la fel a fost prevăzută ca acţiune efectuarea unui studiu de 

analiză în vederea identificării problemelor de transparenţă în activitatea organelor electorale şi a 

soluţiilor potrivite. 

 

În funcţie de tipologia studiilor de analiză, vom menţiona că prezentul studiu este unul 

descriptiv, deoarece a urmărit descrierea detaliata a unui fenomen şi a contextului acestuia, şi 

anume asigurarea transparenţei în activitatea organelor electorale. Totodată, studiul pune la 

dispoziţie inclusiv date statistice, care ulterior pot constitui baza altor studii de analiză. 

 

Obiectivul general al studiului se regăseşte în însăşi denumirea Obiectivului 7 din Planul 

strategic „Îmbunătăţirea imaginii CEC şi sporirea transparenţei în activitatea organelor 

electorale”. 

 

2. Obiectivele specifice sînt: 

- descrierea situaţiei curente sub aspectul respectării principiului transparenţei în activitatea 

organele electorale inferioare; 

- identificarea problemelor de transparenţă cu care se confruntă sistemul actual al organelor 

electorale; 

- prezentarea aspectelor generale privind respectarea principiului transparenţei de către organele 

electorale din alte ţări; 

- identificarea soluţiilor şi formularea recomandărilor privind creşterea nivelului de transparenţă 

în activitatea organelor electorale. 

 

3. Metodologia studiului 

Studiul de caz a fost realizat avînd la bază cercetarea empirică, cantitativă, calitativă şi 

comparativă. 

 

Cercetarea empirică – a presupus efectuarea unor observaţii empirice directe asupra 

fenomenului analizat, adică asigurarea transparenţei în activitatea organelor electorale, scopul lor 

fiind  înţelegerea mai aprofundată a acestei realitati complexe. În acest sens au fost aplicate unele 

metode şi tehnici specifice de colectare a informaţiilor (teste, chestionare etc.).  

 

Studiul cantitativ a utilizat: 

- rapoartele referitoare la analiza documentelor de totalizare a alegerilor locale generale din 5 

iunie 2011 şi alte documente întocmite de organele electorale inferioare; 
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- au fost analizate datele furnizate de rapoartele privind instruirea funcţionarilor electorali din 

teritoriu, desfăşurată în anii 2011-2013;  

- au fost analizate rapoartele privind monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011. 

 

Studiul calitativ – a fost realizat prin intermediul interviurilor şi focus-grupurilor organizate cu 

funcţionarii electorali care au activat în cadrul scrutinului din 2011, reprezentanţi ai partidelor 

politice, organizaţiilor social-politice şi ai autorităţilor publice locale, desfăşurate în perioada de 

analiză post-electorală. 

 

Studiul comparativ – a constat în analiza legislaţiei electorale naţionale şi din alte ţări privind 

respectarea principiului transparenţei de către organismele electorale, analiza documentelor şi 

datelor statistice în domeniul de referinţă. 

 

4. Analiza contextului 

 

4.1. Aspecte generale privind principiul trasparenţei în activitatea autorităţilor electorale  

 

Edificarea durabilă a unui stat democratic nu poate fi concepută fără cunoaşterea de către 

cetăţeni a drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor lor. Alegerile reprezintă un element al exercitării 

drepturilor fundamentale ale omului şi mai ales a drepturilor civile şi politice, iar un proces 

electoral echitabil şi democratic presupune respectarea principiilor care stau la baza unor alegeri 

libere şi corecte: sufragiul universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Votul este actul cel mai 

des întîlnit mod de participare a cetăţenilor la procesul decizional în majoritatea regimurilor 

politice. Scrutinele desfăşurate la date prestabile, prevăzute din punct de vedere constituţional, cu 

posibilitatea participării extinse a tuturor cetăţenilor contribuie la dezvoltarea oricărei democraţii.  

 

Transparenţa unui scrutin depinde în mare parte de profesionalismul autorităţilor responsabile de 

organizarea alegerilor, de legalitatea legilor adoptate de Legislativ, de comportamentul 

concurenţilor electorali şi a persoanelor care le reprezintă interesele în alegeri.  

 

În acelaşi timp, transparenţa în activitatea organelor electorale nu este echivalentă doar cu 

dreptul cetăţenilor de avea acces la informaţie, chiar dacă anume acesta reprezintă latura cea mai 

importantă şi mai larg deschisă diverselor interpretări. În afara dreptului de a fi informat, o 

administrare electorală pe deplin transparentă presupune recunoaşterea şi respectarea drepturilor 

tuturor părţilor implicate în procesul electoral, dreptul cetăţeanului de a înţelege procesul 

electoral, dreptul de a face cunoscută propria sa opinie şi dreptul de a expune critici obiective şi 

argumentate vis-a-vis de deciziiile organului electoral. Din interferenţa acestor drepturi rezultă 

trei domenii distincte ale unei administrări electorale transparente şi anume informarea, controlul 

şi participarea actorilor electorali în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor. 

În studiul de faţă, ne vom referi la problemele de transparenţă în activitatea organismele 

electorale, deoarece acestora le revine un rol-cheie între instituţiile democratice ale statului 

pentru că, prin funcţionarea lor corectă, oferă legitimitate politică aleşilor, respectiv, guvernării. 

Importanţa deosebită a organismelor electorale reiese şi din accentul care se pune în perioada 

contemporană pe dezvoltarea acestora în ţările în tranziţie. În democraţiile mai tinere, existenţa 

unor organisme electorale independente reprezintă una dintre cele mai importante garanţii 
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instituţionale a limitării posibilităţilor de fraudare a alegerilor de către forţele politice aflate la 

guvernare.1  

 

Pentru a se referi la totalitatea instituţiilor electorale care sînt responsabile de organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, literatura de specialitate foloseşte termenul de organ de management 

electoral, însă în diverse ţări acestea sînt numite în mod diferit: organe electorale, comisii 

electorale, consilii electorale, autorităţi electorale, comitete sau tribunale electorale etc. 

 În general, practica internaţională distinge trei modele tipice de management electoral: 

 modelul independent 

 modelul guvernamental 

 modelul mixt 

  

Modelul independent – există în acele ţări în care alegerile sînt organizate şi administrate de un 

organism electoral independent şi autonom de puterea executivă, care deţine şi gestionează un 

buget propriu şi nu este în subordinea unui minister sau departament. Însă, ar putea să se 

subordoneze puterii legislative, judecătoreşti sau şefului statului. Membrii care intră în 

componenţa organelor electorale independente la fel sînt în afara puterii executive. Organisme 

electorale independente întîlnim în următoarele ţări: Armenia, Australia, Bosnia si Herzegovina, 

Estonia, Georgia, Polonia etc. 

  

Modelul guvernamental – există în acele ţări în care alegerile sînt organizate de puterea 

executivă prin intermediul unui minister (adeseori Ministerul de Interne) sau prin intermediul 

autorităţilor locale. De regulă, aceste organe electorale nu dispun de un buget autonom şi sînt 

conduse de un ministru sau de un funcţionar public, care poartă răspundere în faţa Cabinetului de 

miniştri. Asemenea model de management electoral este întîlnit în: Danemarca, Noua Zeelandă, 

Singapore, Tunisia, Suedia, Elveţia etc. 

  

Modelul mixt – în cazul acestui model de management electoral întîlnim două componente ale 

managementului electoral şi o structură dublă: de politică şi de monitorizare sau supraveghere. 

Prima componentă este un organ independent, iar a doua este o structură a Guvernului. De 

regulă, activităţile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sînt repartizate între aceste două 

instituţii în mod diferit în diverse state, una fiind, spre exemplu, responsabilă de organizarea 

scrutinului, iar cealaltă de totalizarea rezultatelor. Modelul mixt de managemet electoral este 

utilzat în: Franţa, Japonia, Spania, în unele colonii ale Franţei. 

  

Într-un studiu care a cuprins instituţiile electorale din 214 ţări şi teritorii, efectuat în anul 2006 de 

către Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală, se relevă că în 55% din 

ţări alegerile sînt organizate de instituţii electorale independente, în 26% de către aparatul 

administrativ al statului, iar în 15% din ţările incluse în studiu este un model mixt de 

administrare a alegerilor (celelalte 4% corespund ţărilor în care nu au loc alegeri naţionale).2 

  

                                                           
1 Sorescu, Adrian (coord.), 25+2 modele electorale. III.Organisme electorale, Asociaţia ProDemocraţia, Bucureşti, 

2006, p. 7.  
2 Wall Alan, Ellis Andrew, Ayoub Ayman, Dundas Carl W., Rukambe  Joram, Staino Sara, „Electoral management 

design: The International IDEA Handbook”, International IDEA, Stockholm, 2006, p. 304-324 
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Buna funcţionare a statului de drept şi a democraţiei necesită crearea unor instituţii specializate 

pentru gestionarea procesului electoral cu obiectivitate, competenţă şi independenţă 

organizaţională şi funcţională. De aceea, în timp s-a conturat un set de principii ale bunelor 

practici în domeniul electoral pe care membrii instituţiilor electorale tind să le aplice:3  

  

a) integritate – capacitatea organelor electorale de a acţiona într-o manieră independentă prin 

asigurarea respectării legii; 

  

b) imparţialitate – capacitatea organelor electorale de a fi corecte şi de a oferi actorilor electorali 

un tratament echitabil şi onest;  

  

c) independenţă – capacitatea instituţiei electorale de a-şi îndeplini atribuţiile fără a fi influenţată 

sau controlată de o forţă externă (executiv, partid de guvernămînt); 

  

d) transparenţă – capacitatea instituţiei electorale de a fi deschisă şi sinceră, cu excepţia 

cazurilor cînd securitatea procesului electoral impune un alt fel de comportament;  

  

e) eficienţă – acest principiu se referă în special la gestionarea fondurilor electorale ţinînd cont 

de raportul cost-beneficiu;  

  

f) disponibilitate – presupune capacitatea de a furniza actorilor electorali informaţiile de interes 

public în timp util;  

  

g) profesionalism – capacitatea de a fi corect, eficient, responsabil şi orientat spre oferirea unor 

servicii de calitate tuturor actorilor implicaţi şi, mai ales, alegătorilor. 

 

Organismele electorale constituie o componentă esenţială în infrastructura instituţională a 

democraţiei. Prin funcţionarea lor corectă organismele electorale contribuie la respectarea 

primului criteriu al oricărei democraţii moderne: existenţa unor alegeri libere şi corecte, concept 

indisolubil legat de principiile enunţate mai sus. 

 

Prin transparenţă înţelegem capacitatea organismului electoral de a fi deschis publicului şi de a 

oferi în mod explicit informaţii privind activitatea desfăşurată tuturor subiecţilor implicaţi în 

alegeri, de a consulta cetăţenii şi alte părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a 

deciziilor, în special, aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor şi hotărîrilor deja emise. 

 

Spre exemplu, funcţionarii electorali din Algeria, în scopul păstrării neutralităţii în procesul de 

organizare a alegerilor, sînt obligaţi să depună următorul jurămînt: „Jur pe Dumnezeul cel 

Atotputernic că voi îndeplini sarcinile mele cu bună credință şi cu strictă neutralitate şi-mi asum 

angajamentul de a asigura corectitudinea votului!” 

 

În Cambogia, funcţionarii electorali care au încălcat prevederile Codului de conduită a 

funcţionarului electoral, sînt penalizaţi prin aplicarea unei amenzi sub formă bănească. 

                                                           
3 ACE Encyclopedia, EMB Staffing and Development of Professional Electoral Management, 

http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emf/ 

http://aceproject.org/ace-en/topics/em/emf/
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Organismul electoral este obligat să manifeste transparenţă şi deschidere la fiecare etapă a 

procesului electoral: constituirea organului electoral şi alegerea conducerii, convocarea 

şedinţelor, adoptarea hotărîrilor, înregistrarea concurenţilor electorali şi a 

reprezentanţilor/persoanelor de încredere, acreditarea observatorilor, informarea alegătorilor, 

conlucrarea cu mass-media şi societatea civilă, organizarea votării şi totalizarea rezultatelor 

alegerilor etc. 

 

Transparenţa promovează şi consolidează parteneriatul între societatea civilă şi administraţia 

electorală, astfel orice participant al procesului electoral are posibilitatea de a se expune asupra 

legalităţii deciziilor adoptate de organul electoral sau să ceară o justificare pe marginea emiterii 

lor. 

 

4.2. Reglementări privind respectarea principiului transparenţei în activitatea organelor 

electorale din Republica Moldova. 

 

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, pe parcursul a 15 ani de activitate 

permanentă şi-a afirmat deschis apartenenţa la valorile democratice europene şi internaţionale.  

 

Atît în cadrul alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, cît şi în scrutinele precedente, Comisia 

Electorală Centrală a dat dovadă de un nivel crescut de transparenţă, a fost deschisă către toate 

părţile implicate în procesul electoral, a manifestat imparţialitate şi corectitudine în toate 

activităţile sale. 

 

Dreptul alegătorilor de a fi informaţi şi obligaţia autorităţilor electorale de a informa sînt 

reglementate în art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, care obligă autorităţile administraţiei 

publice să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra 

problemelor de interes personal, Legea privind transparenţa în procesul decizional, Legea privind 

accesul la informaţie, Legea cu privire la petiţionare şi altor acte normative şi legislative în 

vigoare. 

 

Pornind de la supremaţia dreptului cetăţeanului de a fi informat despre fiecare etapă a procesului 

electoral, Comisia Electorală Centrală tinde să fie cît mai transparentă şi deschisă conlucrării cu 

alţi actori electorali şi să aducă la cunoştinţa acestora informaţii privind activitatea desfăşurată de 

CEC şi organele ierarhic inferioare.  

 

Rapoartele de monitorizare a alegerilor emise de observatorii naţionali şi internaţionali confirmă 

faptul că alegerile organizate de Comisia Electorală Centrală întrunesc majoritatea standardelor 

internaţionale în domeniu şi apreciază independenţa funcţională a Comisiei.  

 

Sistemul autorităţilor electorale: 

 

Transparenţa şi imparţialitatea sînt două principii foarte importante în activitatea unei autorităţi 

electorale, acestea putînd fi respectate preponderent în cazul în care se utilizează modelul de 

management electoral independent. 
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Sistemul autorităţilor electorale, care administrează alegerile în Republica Moldova, este format 

din: Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale 

secţiilor de votare. Comisia Electorală Centrală este un organ electoral permanent, constituit din 

9 membri4 pentru un mandat de 5 ani5. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sînt aleşi din 

rîndul membrilor şi activează permanent. Consiliile electorale de circumscripţie şi birourile 

electorale ale secţiilor de votare sînt organe electorale temporare, care au în componenţa lor pînă 

la 11 membri6 şi sînt conduse de către preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. 

 

Desfăşurarea şedinţelor şi adoptarea hotărîrilor: 

 

Forma de lucru a organelor electorale este şedinţa. Şedinţele CEC, consiliilor şi birourilor 

electorale sînt prezidate de preşedinte, sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Prima şedinţă a 

consiliului electoral de circumscripţie este condusă pînă la alegerea preşedintelui de cel mai în 

vîrstă membru. Toate şedinţele sînt publice. Reprezentanţilor mijloacelor mass-media din ţară şi 

străinătate li se garantează dreptul de a asista la şedinţele desfăşurate. Orice persoană are dreptul 

de a lua cunoştinţă de hotărîrile adoptate şi procesele-verbale ale şedinţelor7.  

 
                                                           
4 Un membru este desemnat de Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi opt membri sînt desemnaţi de către 

Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se 

confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi (art.16 alin.(2) din Codul electoral). 
5 La expirarea mandatului, componenţa comisiei poate fi modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale 

Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi 

intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile (art. 17 alin.(5) din Codul electoral). 
6 Consiliile electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală Centrală dintr-un număr impar de 

membri, de cel puţin 7 şi de cel mult 11 persoane, dintre care în consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi 

cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul administraţiei publice. Pot fi desemnate 

la funcţia de membru în consiliul electoral de orice nivel persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul 

Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare (art. 27 alin.(2) 

din Codul electoral). Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie de către consiliile electorale de 

circumscripţie, dintr-un număr impar de membri, de cel puţin 5 şi cel mult 11 persoane (art. 29 alin.(10) din Codul 

electoral). La funcţia de membru în biroul electoral pot fi desemnate persoanele care au urmat cursuri de 

perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în domeniul electoral şi deţin certificate de calificare 

corespunzătoare (art. 29 alin.(11) din Codul electoral). 
7 Potrivit pct. 51 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea nr. 

137 din 14 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei se consemnează în procesul-

verbal. În procesul-verbal al şedinţei se introduc în mod obligatoriu toate observaţiile şi propunerile membrilor 

Comisiei privind problemele luate în discuţie şi, după caz, opinia separată prezentată în scris de către reprezentanţii 

cu drept de vot consultativ. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul Comisiei. 
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Pe parcursul perioadei electorale de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 5 

iunie 2011, consiliile electorale de circumscripţie de niv. II s-au întrunit în 505 şedinţe, consiliile 

electorale de circumscripţie de niv. I – în 6645 şedinţe şi birourile electorale ale secţiilor de 

votare în 7427 şedinţe. 

 
Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se adoptă cu votul majorităţii membrilor (cel puţin 5 

membri) şi intră în vigoare la data adoptării. Dacă nu sînt de acord cu hotările adoptate, membrii 

organului electoral au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la hotărîrile 

respective. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la 

adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 5 zile, în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova8. 

 
Consiliul electoral de circumscripţie şi biroul electoral al secţiei de votare adoptă hotărîri prin 

vot deschis cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ. În caz de paritate de 

                                                           
8 Art. 18 alin.(4) din Codul electoral 
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voturi, hotărîrile nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat următoare. 

Membrii care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care 

se anexează la procesul-verbal al şedinţei. Hotărîrile adoptate se aduc la cunoştinţă publică, 

organelor electorale superioare şi inferioare, organelor administraţiei publice, instituţiilor, 

întreprinderilor, organizaţiilor, concurenţilor electorali, precum şi persoanelor interesate în 

termen de trei zile după adoptare prin orice mijloace de publicitate9. 

 
În Republica Moldova, alegerile de toate tipurile au loc într-o singură zi, de duminică sau în 

oricare altă zi indicată în actul de stabilire a acestora10. Îndată după recepţionarea de către CEC a 

Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova privind stabilirea datei alegerilor, Comisia aprobă 

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor. 

Aducerea la cunoştinţă publică a Programului calendaristic este o modalitate de a pune la 

dispoziţie informații pertinente privind activităţile care urmează a fi desfăşurate la fiecare etapă a 

procesului electoral,  informaţia cuprinsă în Planul calendaristic fiind utilă pentru toţi subiecţii 

implicaţi în alegeri: partide politice, mass-media, alegători, observatori etc. 

 

Conform prevederilor Codului electoral, Consiliile electorale de circumscripţie numerotează 

secţiile de votare din circumscripţie şi aduc la cunoştinţă publică informaţia despre hotarele 

fiecărei secţii de votare, adresa sediului birourilor electorale ale secţiilor de votare, adresa 

localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii. Secţiile de votare se numerotează 

începînd cu localitatea de reşedinţă a consiliului electoral de circumscripţie, continuînd apoi cu 

cele din municipii, oraşe, sectoare, din comune şi sate, în ordine alfabetică11. 

 

Pînă în ziua alegerilor, în localul biroului electoral al secţiei de votare se organizează serviciul 

membrilor biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor explicaţii şi informaţii privind alegerile. Orele 

de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de votare se determină de birou prin aprobarea 

unui program în care să se ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot solicita informaţia 

necesară.  

                                                           
9 Pct. 40, 42 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, aprobat prin hotărîrea nr. 

395 din 14 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
10 Art. 8 din Codul electoral 
11 Art. 29 alin.(7), (8) din Codul electoral 
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Gestionarea listelor electorale este asigurată de autorităţile administraţiei publice locale: cel tîrziu cu 20 

de zile înainte de ziua alegerilor ele se întocmesc, se semnează de către primarii localităţilor şi se 

transmit, în baza unui proces-verbal, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare12. 

 

Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica 

corectitudinea întocmirii lor13. În cazul depistării unor erori în listă, alegătorul va depune o 

cerere scrisă însoţită de acte doveditoare care se anexează la lista electorală14. Contestaţiile 

înregistrate se examinează de către organele electorale în decurs de 24 de ore de la depunere, iar 

deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în organele electorale ierarhic superioare 

şi instanţa de judecată, după procedura stabilită. 

 

La toate operaţiunile desfăşurate de consiliul electoral şi biroul electoral al secţiei de votare, au 

dreptul să asiste:  

a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare;  

b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale;  

c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective;  

d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă15.  

 

 

Înregistrarea concurenţilor electorali: 

 

În calitate de concurenţi electorali pot fi înregistrate partidele politice, organizaţii social-politice, 

blocurile electorale şi candidaţii independenţi. Aceştia trebuie să depună la Comisia Electorală 

Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie documente pentru înregistrare, dar nu mai 

tîrziu de 30 de zile înainte de alegeri16. Organele electorale au obligaţia de a efectua înregistrarea 

candidaţilor desemnaţi în alegeri în termen de 7 zile de la data primirii documentelor17. 

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. Decizia privind retragerea candidaturii, 

retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a 

înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă organului electoral care a 

efectuat înregistrarea18. În cadrul alegerilor parlamentare decizia privind retragerea candidaturii, 

retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a 

înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, 

aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat. Potrivit art. 44 alin.(7) din Codul electoral, după 

                                                           
12 Art. 39 alin.(1) din Codul electoral, pct. 21, 22 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea 

şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea nr. 3364 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare 
13 Art. 40 alin.(2) din Codul electoral, pct. 25 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi 

actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea nr. 3364 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare 
14 Pct. 26 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale, aprobat 

prin hotărîrea nr. 3364 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 
15 Pct. 27 din Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hotărîrea 

nr. 396 din 14 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
16 Art. 44 alin.(1) din Codul electoral 
17 Art. 44 alin.(3) din Codul electoral 
18 Art. 46 alin.(6) din Codul electoral 
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expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţilor, organele electorale publică 

integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicînd în ea numele, prenumele, anul naşterii, 

domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denumirea partidului, 

a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral care i-a desemnat. Organul electoral este 

obligat de a asigura disponibilitatea listelor de candidaţi pentru consultare la fiecare secţie de 

votare.  

 

Pentru a determina ordinea înscrierii concurenţilor în buletinul de vot, organele electorale trebuie 

să efectueze zilnic tragerea la sorţi. Tragerea la sorţi se desfăşoară cu participarea şi în prezenţa 

concurenţilor, reprezentanţilor acestora, precum şi în prezenţa observatorilor acreditaţi. Organele 

electorale întocmesc un proces-verbal cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot a 

pretendenţilor respectivi, care este semnat de toţi membrii acestuia. Fiecărui participant la 

tragere i se înmînează cîte o copie a procesului-verbal. După înregistrarea tuturor pretendenţilor 

în calitate de concurenţi electorali, organul electoral, în baza proceselor-verbale cu privire la 

ordinea de înscriere în buletinul de vot, adoptă o hotărîre referitoare la ordinea de înscriere a 

concurenţilor electorali în buletinul de vot, care, conform regulilor generale, se aduce la 

cunoştinţă publică. 

 

Un exemplar al procesului-verbal privind rezultatele votării se afişează imediat la intrarea în 

secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor 

electorali şi observatorilor19.  

 

Consiliul electoral de circumscripţie consemnează rezultatele totalizării voturilor pe întreaga 

circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii consiliului, care au posibilitatea să 

facă comentarii în scris la procesul-verbal. Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea 

rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la 

solicitarea acestora.  

 

Reprezentanţii partidelor politice, observatorii naţionali, internaţionali şi mass-media pot să 

asiste la toate operaţiunile organelor electorale, cu condiţia că aceştia au fost acredidaţi conform 

legii. Pentru perioada campaniei electorale, concurenţii electorali pot desemna în organele 

electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un 

reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile 

electorale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un 

reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală20.  

 

Prezenţa reprezentanţilor partidelor politice în componenţa organismele electorale contribuie 

esenţial la creșterea transparenței şi la îmbunătățirea încrederii în procesul electoral. Alegătorii 

devin mai motivaţi de a participa la alegeri în cazul în care liderii lor de partid politic joacă un 

rol activ în procesul electoral, în special prin reprezentarea lui în cadrul organului electoral.21 

                                                           
19 Art. 58 alin.(4) din Codul electoral 
20 Art. 15 alin.(2) din Codul electoral 
21 Wall Alan, Ellis Andrew, Ayoub Ayman, Dundas Carl W., Rukambe  Joram, Staino Sara, „Electoral management 

design: The International IDEA Handbook”, International IDEA, Stockholm, 2006, p. 304-324 
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Consiliul electoral de circumscripţie prezintă procesul-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor 

alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore după închiderea 

secţiilor de votare. O dată cu prezentarea procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, 

consiliul electoral de circumscripţie afişează, la intrarea în sediul său, o informaţie detaliată 

privind rezultatele alegerilor pe circumscripţie22.  

 

În cazul efectuării alegerilor parlamentare, locale generale şi a referendumului republican, în 

baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală 

Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, 

care se semnează de membrii comisiei, şi întocmeşte un raport cu privire la rezultatele alegerilor. 

Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează 

reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora23.  

 

Alegătorii şi concurenţii electorali pot depune în ziua alegerilor la biroul electoral al secţiei de 

votare contestaţiile care se referă la exercitarea dreptului la vot sau administrarea alegerilor24.  

 

Conlucrarea dintre organele electorale şi observatorii naţionali şi internaţionali: 

 

Orice proces electoral trebuie monitorizat. Atît observatorii nationali cît şi cei internaţionali 

trebuie să beneficieze de toate oportunitaţile posibile pentru monitorizarea alegerilor, să asiste la 

toate operaţiunile electorale. Observarea alegerilor nu trebuie să fie redusă doar la ziua 

desfăşurării alegerilor, monitorizarea trebuie să aibă ca scop determinarea încălcărilor care au 

avut loc înainte, în timpul sau după desfăşurarea alegerilor. Observatorii acreditaţi trebuie să fie 

admişi la numărarea voturilor liber exprimate. 

 

                                                           
22 Art. 59 alin.(3),(4) din Codul electoral 
23 Art. 60 alin.(2) din Codul electoral 
24 Art. 65 alin.(1) din Codul electoral 
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La cererea concurenţilor electorali, consiliul electoral de circumscripţie acreditează cîte un 

observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare. Persoanele de încredere ale 

candidaţilor, de asemenea, pot fi acreditate ca observatori. Dacă consiliul electoral de 

circumscripţie respinge candidatura propusă pentru acreditare de către concurentul electoral 

organul electoral este obligat să aducă la cunoştinţa acestuia motivele deciziei sale.  

 

La cererea concurenţilor electorali, Comisia Electorală Centrală acreditează cîte un observator 

pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. În 

calitate de observatori pot fi acreditaţi atît cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate, cît 

şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale din străinătate25. La cerere, 

Comisia Electorală Centrală va acredita ca observatori la alegeri reprezentanţi ai organizaţiilor 

internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate 

şi va înregistra interpreţii acestora26. Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală Centrală pot 

monitoriza procesul electoral pe întreg teritoriul ţării şi la toate secţiile de votare, iar observatorii 

acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie – doar pe teritoriul circumscripţiei respective. 

Observatorii acreditaţi au dreptul să asiste la toate operaţiile electorale, la toate şedinţele 

organelor electorale, inclusiv în ziua alegerilor, fără a interveni în procesul electoral sau în alte 

operaţii electorale, şi să informeze preşedintele organului electoral despre neregulile observate. 

Observatorii au acces la toate informaţiile cu caracter electoral, la listele electorale, la procesele-

verbale întocmite de organele electorale, ei pot efectua filmări foto şi video cu înştiinţarea 

preşedintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea votării, iar 

observatorii naţionali pot depune şi sesizări privind neregulile depistate, care se examinează de 

către preşedintele organului electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre 

decizia luată. Observatorii pot fi acreditaţi înaintea începerii perioadei electorale şi îşi pot 

desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi înaintea începerii, pe parcursul şi după 

terminarea campaniei electorale27. În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor 

internaţionali, în perioada electorală Comisia Electorală Centrală constituie Oficiul de protocol al 

                                                           
25 Art. 63 alin.(2) din Codul electoral 
26 Art. 63 alin.(3) din Codul electoral 
27 Art. 63 alin.(6) din Codul electoral 
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observatorilor internaţionali. Componenţa numerică şi principiile de activitate ale acestui oficiu 

sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale28.  

 

Conlucrarea dintre organele electorale şi reprezentanţii mass-media: 

 

O pondere esenţială în perioada electorală revine comunicării dintre organele electorale şi 

reprezentanţii mass-media. În cazul în care organismul electoral nu promovează o relație 

transparentă cu mass-media, există un risc mai înalt de apariţie în mijloacele de informare în 

masă a unor informații incorecte care ar putea submina credibilitatea alegerilor. Organele 

electorale trebuie să depună  toate eforturile necesare pentru a avea o comunicare eficientă şi 

durabilă în această privinţă. 

 

O conlucrare eficientă cu mass-media înseamnă, înainte de toate, transparenţă, operativitate şi 

disponibilitate. În acest sens, Comisia Electorală Centrală a conlucrează intens cu instituţiile de 

informare în masă în vederea reflectării corecte şi sistematice a activităţii sale. În acest scop, 

CEC elaborează şi difuzează comunicate de presă pe chestiunile electorale şi de interes public, 

organizează conferinţe de presă şi briefing-uri. 

 
 

Referitor la reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă, este de menţionat că 

reprezentanţii mijloacelor de informare în masă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii 

naţionali29. Potrivit art.64 al.7 din Codul electoral, mijloacele de informare în masă au dreptul să 

reflecte alegerile şi să informeze publicul cu privire la toate aspectele electorale, liber de orice 

ingerinţă sau amestec din partea autorităţilor publice, concurenţilor/candidaţilor electorali. 

Mijloacele de informare în masă fondate de autorităţile publice publică gratuit, iar radiodifuzorii 

difuzează gratuit, la solicitarea organelor electorale, spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi 

electorală, desfăşoară campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte 

particularităţi ale votării30.  

 

                                                           
28 Art. 63 alin.(7) din Codul electoral 
29 Art. 641 alin.(1) din Codul electoral 
30 Art. 641 alin.(11) din Codul electoral 
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4.3. Asigurarea principiului transparenţei prin intermediul paginii oficiale web a Comisiei 

Electorale Centrale  

 

Un instrument important în asigurarea transparenței organului electoral, care în acelaşi timp 

contribuie la organizarea eficientă a alegerilor îl reprezintă site-urile autorităţilor electorale. 

Astfel, prin noţiunea de transparenţă a organului electoral înţelegem totodată şi plasarea pe 

paginile-web oficiale a informațiilor relevante şi utile cu privire la activitatea organismelor 

electorale. 

 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 188 din 03.04.2012 privind 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, pagină-web 

oficială constituie un ansamblu de informaţii oficiale în formă electronică şi al mijloacelor de 

dialog interactiv, pe care autoritatea administraţiei publice le pune la dispoziţie cetăţenilor în 

reţeaua Internet. 

 

Comisia Electorală Centrală se numără printre instituţiile care asigură transparenţa activităţii sale 

şi accesul larg la informaţia de interes public prin intermediul paginii-web oficiale.  

 

Condiţia preliminară pentru desfăşurarea alegerilor libere reprezintă alegerea în cunoştinţă de 

cauză. Alegătorii nu vor putea nici să-şi formuleze, nici să-şi exprime voinţa, dacă nu vor avea 

acces la informaţii despre candidaţi, partide şi procesul electoral. Astfel, trasarea şi realizarea 

obiectivelor de informare a alegătorilor, reprezintă un element decisiv pentru desfăşurarea unor 

alegeri libere şi corecte.  

 

Pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale oferă cetăţenilor posibilitatea de a avea acces 

la informaţiile privind şedinţele desfăşurate de CEC, hotărîrile adoptate, evenimentele 

organizate, precum şi informaţii referitoare la transparenţa procesului de elaborare a proiectelor 

de hotărîri.  
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Comisia Electorală Centrală, prin intermediul site-ului oficial, asigură un nivel înalt de 

transparenţă în activitatea sa, punînd la dispoziţia cetăţenilor şi persoanelor interesate informaţii 

ce ţin de: structura autorităţii publice şi datele de contact, date privind obiectivele şi funcţiile 

subdiviziunilor Aparatului CEC, datele cu privire la conducerea CEC, modelele de cereri şi de 

alte documente, acceptate de acestea spre examinare, informaţii privind colaborarea CEC cu 

partidele politice, mass-media, societatea civilă şi evenimentele organizate, acordurile de 

colaborare semnate, datele privind vizitele oficiale şi deplasările efectuate. 

 

Site-ul Comisiei Electorale Centrale are o structură bine dezvoltată şi o interfaţă uşor aplicabilă 

pentru toţi vizitatorii, astfel, alegătorii pot oricînd obţine informaţii referitoare la procesul 

electoral, date oficiale, inclusiv de arhivă, privind scrutinele organizate. Prin intermediul paginii-

web oficiale alegătorii pot accesa rapid planurile de acţiuni, rapoartele analitice şi articolele 

informaţionale privind activitatea desfăşurată de CEC, lista funcţiilor vacante existente în cadrul 

instituţiei, orele de primire în audienţă a cetăţenilor, datele necesare privind modul de depunere a 

petiţiilor, precum şi altă informaţie utilă. 

 

Totodată, pentru a creşte nivelul de transparenţă în activitatea desfăşurată, Comisia Electorală 

Centrală a creat pe pagina web, începînd cu anul 2012, rubrica „Anticamera”. Aceasta conţine 

mai multe subrubrici, prin intermediul cărora cetăţenii pot adresa o cerere on-line, întrebări 

frecvente legate de procesul electoral, pot lua cunoştinţă de contactele CEC, modul de 

petiţionare, documentele de intrare şi ieşire, care zilnic sînt scanate şi plasate pe site-ul Comisiei. 
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Pe pagina-web oficială a Comisiei, alegătorii şi alte persoane interesate pot lua cunoştinţă de 

ordinea de zi a şedinţei care urmează să aibă loc, procesele-verbale ale şedinţelor şi hotărîrile 

adoptate, dar şi de datele privind transparenţa în procesul decizional: anunţurile privind 

organizarea consultării publice, proiectele de hotărîri elaborate şi materialele aferente 

acestora, rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, 

sinteza recomandărilor), raportul anual al autorităţii publice cu privire la transparenţa în procesul 

decizional etc. 

 

Informaţia plasată pe pagina-web oficială a Comisiei poate fi accesată în două versiuni 

lingvistice: limba de stat şi cea rusă. 

 

Asigurarea transparenţei, de către organele inferioare, la alegerile locale noi, prin intermediul 

paginii-web oficiale a Comisiei Electorale Centrale, se realizează prin amplasarea efectivă a 

actelor şi documentelor, în ordinea emiterii/adoptării acestora. 

 

Actele şi documentele emise de organele electorale inferioare sînt plasate la rubrici 

corespunzătoare, în titlul cărora se indică luna şi anul desfăşurării alegerilor, în ordine 

cronologică. Cu referire la compartimentul „Alegeri locale noi 2010”, vom menţiona că 

informaţia plasată nu implică în sine o reflectare deplină a activităţii organelor electorale 

inferioare, conţinînd doar Regulamentele şi instrucţiunile Comisiei şi modele de documente 

electorale care ghidează activitatea acestora. Detalierea informaţiei privind activitatea organelor 

electorale inferioare capătă amploare şi transparenţă după desfăşurarea scrutinului din mai 2012, 

atunci cînd la această rubrică au fost plasate şi procesele-verbale scanate ale consiliilor şi 

birourilor electorale. Materialele respective se diversifică gradual spre alegerile locale noi din 

noiembrie 2012 şi căpătă o diversitate şi transparenţă maximă în cazul alegerilor locale noi din 

mai 2013. 

 

În acelaşi timp, compartimentul „Alegeri locale noi” de pe pagina-web are un neajuns major, 

acesta constînd în modul de stocare a informaţiei. Hotărîrile, documentele, circularele, procesele-

verbale afişate nu sunt sistematizate după un sistem deductibil. Una dintre rigorile stabilite de 
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lege, spune că design-ul paginii web oficiale trebuie să asigure „accesul efectiv al utilizatorilor 

cu nivele diferite de instruire şi pregătire tehnică la conţinutul diferitelor compartimente şi 

rubrici ale paginii-web oficiale” ( pct. 23 al Hotărîrii nr. 188 din 03.04.2011 privind paginile 

oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet), însă “efectivitatea accesului” 

este îngreunată de volumul de date publicat la acest compartiment. Navigarea îşi pierde 

accesibilitatea în absenţa unei ierarhizări a documentelor în conformitate cu organul emitent sau 

cu statutul juridic al acestora.  

 

Cuprinzînd date de o utilitate înaltă pentru funcţionarii electorali (instrucţiuni, regulamente, 

modele de documente), compartimentul devine impracticabil pentru un alegător sau o altă 

persoană interesată. Datele nu sunt separate în secţiuni în funcţie de localităţi, ceea ce poate crea 

confuzii. Organele electorale asigură transparenţa activităţii lor prin transmiterea informaţiei 

relevante, care se publică pe măsura acumulării ei, însă nestructurarea acesteia o face 

incomprehensibilă. 

 

O altă caracteristică contradictorie a acestui compartiment este plasarea repetată, la fiecare dintre 

secţiunile destinate alegerilor locale a aceloraşi gen de date. Spre exemplu „Modelelor de 

documente electorale”, apar de fiecare dată, fără a-şi schimba conţinutul. Plasate cu scopul de a 

facilita activitatea membrilor birourilor şi consiliilor,care le-ar putea accesa dintr-o altă sursă, 

acestea afectează accesibilitate pentru utilizatori ţi implică un efort inutil al administratorului 

conţinutului informaţional. 

 

Informaţia care apare la fiecare rubrică este mereu actualizată, în ordinea apariţiei acesteia, 

permiţînd părţilor interesate să analizeze actele care însoţesc parcurgerea fiecărei etape a 

scrutinului. 

 

Totodată, Comisia Electorală Centrală acordă o importanţă deosebită canalelor moderne de 

comunicare (reţele de socializare, paginile oficiale ale CEC, SMS, bloguri, forumuri, linia verde, 

transmisiuni live) asigurînd astfel un nivel înalt de transparenţă în activitatea desfăşurată.  
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4.4. Securizarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului electoral 

 

Chiar dacă transparenţa întregului proces electoral depinde în mare parte de activitatea 

transparentă a organului electoral, există totuşi cazuri cînd securitatea procesului electoral 

impune organismului electoral un alt fel de comportament.  

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procesului electoral cade sub incidenţa Legii 

privind protecţia datelor cu caracter personal31. Suplimentar, la 28 februarie 2013, Centrul 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a aprobat Instrucţiunile privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral32. 

 

Instrucţiunile au stabilit anumite proceduri organizatorice şi tehnice necesar a fi respectatate, în 

special sub aspectul aducerii la cunoştinţă publică a listelor electorale, şi anume: elaborarea şi 

aprobarea unei proceduri de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale, de primire şi 

transmitere a listelor către birourile electorale; de includere/excludere din liste a alegătorilor de 

către membrii biroului electoral al secţiei de votare; reglementarea procedurii de acces a 

observatorilor acreditaţi la informaţiile cu caracter electoral și la listele electorale, inclusiv 

procedura și limitele în care aceștia pot efectua filmări foto şi video, ținîndu-se cont nu doar de 

necesitatea asigurării secretului şi securităţii votării, dar și a principiilor de confidențialitate și 

securitate a prelucrării datelor, precum şi alte aspect necesare care presupun prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

 

Informarea subiecţilor de date cu caracter personal referitor la particularităţile operaţiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal în perioadele electorale se recomandă a fi efectuată şi 

generalizat prin mijloace de informare în masă de nivel republican sau local, după caz, inclusiv 

prin afişarea informațiilor corespunzătoare pe panourile informative ale autorităţilor publice 

locale şi centrale şi utilizarea mijloacelor de comunicare disponibile (telefon, afişe, internet). 

 

Subiecţilor de date cu caracter personal – alegători, le va fi asigurat dreptul de acces și 

posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale în scopul verificării corectitudinii întocmirii 

                                                           
31 Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, publicată în Monitorul Oficial nr. 

170-175/492 din 14.10.2011. 
32 Instrucţiunile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral aprobate de Centrul Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin ordinul nr. 03/1 din 28 februarie 2013. 
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lor, contestării împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor 

erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători. În acest sens, persoanele 

responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în listele electorale, vor asigura 

accesul cetățeanului doar la datele cu caracter personal care-l vizează nemijlocit, fiind exclusă 

posibilitatea consultării datelor cu caracter personal ce vizează alţi subiecţi, conţinute de listele 

electorale, cu excepția cazurilor în care solicitanții își realizează un interes legitim care nu 

prejudiciază interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu 

caracter personal. 

 

În cazul plasării datelor cu caracter personal conţinute în listele electorale prin intermediul 

paginii web oficiale a Comisiei Electorale Centrale sau autorităţii publice locale, urmează a fi 

instituite soluţii tehnice necesare pentru excluderea accesului nerestricţionat la acestea, fiind 

asigurate măsurile tehnice de program, specializate în securitatea informaţiei, măsuri de protecţie 

în vederea confirmării neechivoce a identităţii subiectului de date cu caracter personal, care îşi 

realizează dreptul de acces sau rectificare, prin excluderea accesului neautorizat la aceste date. 

 

4.5. Reflectarea respectării principiului transparenţei de către organele electorale în 

rapoartele privind monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011  

 

Rapoartele asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” şi a Misiunii OSCE/BIDDO de observare a 

alegerilor locale generale din 5 iunie 2011 relevă că organele electorale au fost constituite în 

termenele stabilite de calendarul electoral al CEC și au avut în mare parte comportament corect 

şi imparţial faţă de toţi actorii electorali. 

 

Totuşi, rapoartele respective au făcut referinţă şi la anumite deficienţe depistate în procesul de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011. Mai jos prezentăm unele 

extrasele privind repectarea principiului transparenţei în activitatea administraţiei electorale şi 

reflectat în aceste rapoarte.  

 

„Organele electorale au fost constituite, cu unele excepţii, în termenele stabilite de lege şi au dat 

dovadă de comportament echitabil faţă de concurenţii electorali. Deficienţe mai pronunţate s-au 

constatat la constituirea secţiilor de votare, afişarea informaţiilor privind sediile secţiilor de 

votare şi modul de contactare pentru relaţii a acestora. Până la 3 mai 2011, pe pagina oficială a 

Comisiei Electorale Centrale nu a fost plasată informaţia sistematizată privind sediile secţiilor de 

votare şi modul de contactare pentru relaţii”.  

 

„Numărul insuficient de membri, dar și efortul solicitat în vederea modificării componenței 

organelor electorale au cauzat întârzieri în publicarea documentelor relevante și depășiri ale 

termenelor prescrise”. 

 

„Misiunea de observare a constatat lipsa la scară largă a inscripțiilor respective în localități 

rurale, inclusiv lipsa informațiilor privind adresa secțiilor de votare și orarul de lucru al BESV.  

 

În cel puțin 5 raioane au fost observate cazuri în care sediile organelor electorale, de cele mai 

dese ori aflate în clădirile Caselor de Cultură, dar și primării, erau încuiate în timpul orelor de 
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lucru. Unele secții de votare au fost amplasate în clădiri aflate în folosința altor instituții publice 

sau private. De asemenea, un număr foarte mare de organe electorale din localități rurale mici nu 

au afișat, contrar normelor, listele candidaților, hotărârile organului electoral, listele de 

alegători”. 

 

„În cadrul Consiliului Electoral de Circumscripţie de nivelul II din raionul Sîngerei a fost viciată 

procedura de tragere la sorţi, prin faptul că un candidat desemnat, care a depus documentele 

pentru înregistrare în aceeaşi zi cu alte partide nu a participat la tragerea la sorţi pentru stabilirea 

locului în buletinul de vot, fiind inclus automat pe locul 1 în buletinul de vot. Cazuri similare au 

fost înregistrate la Consiliile Electorale de Circumscripţie de nivelul 1 din s. Balabanu raionul 

Taraclia şi s. Lebedenco raionul Cahul”. 

 

„Potrivit Programului calendaristic de desfășurare a alegerilor, listele electorale urmau a fi puse 

la dispoziția publicului în localurile secțiilor de votare până la data de 15 mai inclusiv. În 

majoritatea circumscripțiilor monitorizate, listele electorale au fost puse la dispoziția publicului 

prin modalitatea de afișare a acestora în incinta BESV. În cel puțin 16 BESV din 9 

circumscripții electorale, listele electorale au fost afișate în incinta primăriilor. Astfel de practici 

limitează posibilitățile alegătorilor de a verifica listele electorale, actualizarea acestora din urmă 

fiind împuternicirea exclusivă a membrilor BESV”. 

 

„În conformitate cu p.4 al Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripţie, aprobat prin Hotărârea CEC nr.395 din 14 decembrie 2006, Consiliul electoral de 

circumscripţie trebuie să dispună de inscripţia "Consiliul electoral de circumscripţie". 

 

La sediile Consiliilor Electorale de Circumscripţie de nivelul 1 s. Capaclia, s. Antoneşti, 

s.Aluatu, s. Celîc raionul Taraclia, a fost constat faptul neafişării programului de lucru şi a 

inscripţiilor consiliilor, ceia ce făcea imposibil găsirea acestora. Abateri similare au fost 

constatate şi în unele circumscripţii electorale din raionul Cahul”. 

 

„Conform art.58 al.4 Cod Electoral, un exemplar al procesului verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării, în mod obligatoriu, se înmânează observatorilor. Observatorii Promo-LEX au 

întâmpinat obstacole în primirea proceselor verbale de totalizare a alegerilor la CER II din r-nele 

Cahul, Cantemir, Căușeni și Glodeni. Motivele invocate ale refuzului erau că procesele verbale 

erau transmise la CEC sau necesitatea de a asigura siguranța acestora”. 

 

Observatorii au sesizat implicarea activă a mass-media locală şi regională în reflectarea 

campaniei electorale şi anume a prestaţiei administraţiei electorale, inclusiv publicarea unor 

decizii ale acestora, prezentarea informaţiilor despre concurenţii electorali, publicitate electorală, 

dezbateri electorale şi mediatizarea rezultatelor scrutinului. 

 

„În mare parte mass media locală/regională s-a implicat activ în reflectarea campaniei electorale. 

Astfel la posturile de televiziune locală (...) este derulat zilnic avizul text-voce ce ţine de 

componenţa nominală a CE de nivelul II, sediul, modul de contactare, orele de înregistrare a 

candidaţilor, organul de conducere a CE de nivelul II. 
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Ziarele (...) au plasat informaţii despre constituirea CE2, CE1, cât si hotărârile adoptate de către 

acestea”  

 

„În zilele votării observatorii nu au fost împiedicaţi să monitorizeze procesul electoral din incinta 

sau apropierea secţiilor de votare. Cu toate acestea, au fost înregistrate cel puţin 7 cazuri în care 

observatorilor li s-a restricţionat deplasarea în incinta secţiilor de votare sau, mai grav în trei 

cazuri, li s-a sugerat să plece de bună voie din incinta secţiilor de votare”.  

 

Extrase din Raportul Misiunii OSCE/BIDDO de observare a alegerilor locale generale din 5 

iunie 2011. 

 

„Alegerile au fost administrate de o structură în patru nivele formată din CEC, 35 consilii 

electorale de circumscripţie (CC) de nivelul 2, 896 CC de nivelul 1 şi 1.955 birouri electorale ale 

secţiilor de votare. Administrarea alegerilor s-a desfăşurat în general de o manieră transparentă şi 

profesionistă şi a fost percepută ca fiind imparţială de majoritatea părţilor interesate”. 

 

„Partidele politice s-au folosit de posibilitatea legală de a introduce modificări în lista de 

candidaţi cel târziu cu şapte zile înainte de ziua alegerilor. Informaţia despre candidaţi şi 

substituirile ulterioare a candidaţilor nu a fost întotdeauna disponibilă şi în rezultat opţiunile 

alegătorilor puteau fi afectate” 

 

„Transparenţa procesului de totalizare după primul tur a fost afectată de întârzierile publicării 

rezultatelor preliminare şi de actualizările informaţionale neregulate pe pagina web a CEC”. 

 

„Majoritatea partidelor nu au pus la îndoială procedurile de instituire a organelor electorale. 

Totuşi, PCRM şi-a exprimat preocupările în privinţa faptului că actuala componenţă a CEC nu 

asigură o reprezentare echilibrată a majorităţii parlamentare şi opoziţiei, în special în funcţiile de 

conducere. Organele electorale au activat în general de o manieră transparentă şi profesionistă şi 

au fost percepute drept imparţiale de majoritatea părţilor interesate”. 

 

„Şedinţele CEC, care aveau loc de două ori pe săptămână pe durata celei mai mari părţi a 

campaniei, au devenit mai frecvente odată cu apropierea zilei alegerilor şi între cele două tururi 

de alegeri. De regulă ele se desfăşurau într-un mod colegial şi erau deschise publicului şi 

reprezentanţilor mass-media”. 

 

„Toate consiliile electorale au fost create respectând termenii legali. Observatorii OSCE/BIDDO 

au raportat că ambele nivele de consilii electorale au fost bine organizate şi au efectuat 

majoritatea pregătirile electorale conform cerinţelor. Consiliile electorale au operat de o manieră 

independentă, fără cazuri de intimidare sau intervenţie în activitatea lor. Au avut loc multiple 

modificări în componenţa unor consilii electorale, majoritatea din cauza retragerii membrilor 

care de asemenea participau în cursa electorală în calitate de candidaţi sau erau rudele acestora”. 

 

5. Asigurarea principiului transparenţei de către organismele electorale din alte ţări 

 

5.1. Bosnia si Herzegovina 
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Semnarea Acordului-cadru general pentru pace, care a avut loc la 14 decembrie 1995 în Paris, a 

pus capăt conflictelor violente desfășurate pe teritoriul fostei Republicii Socialiste Federative a 

Iugoslaviei şi a recunoscut Bosnia și Herțegovina ca un stat parlamentar suveran. Fiind una din 

cele 6 republici ale Iugoslaviei, aceasta a fost descentralizată și împărțită din punct de vedere 

administrativ în două entități: Federația Bosniei și Herzegovinei şi Republica Serbia.  

 

Anexa III a Acordului menţionat mai sus a pus în sarcina Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE) din Bosnia şi Herzegovina organizarea și desfășurarea alegerilor 

generale din 1996. În acest sens, OSCE a instituit o Comisie Electorală Provizorie, aceasta fiind 

un organism autonom şi independent. Comisia avea în componenţa sa  7 membri, calitatea de 

preşedinte fiind deţinută de Şefului Misiunii OSCE din Bosnia şi Herzegovina. Comisia instituită 

de OSCE a administrat cele şase scrutine care au avut loc în perioada 1996-2000. 

 

În data de 21 august 2001, Parlamentul Bosniei şi Herzegovinei a instituit prin Codul electoral o 

Comisie Electorală permanentă şi independentă şi a prevăzut în acelaşi timp toate elementele 

necesare pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte. 

 

În prezent, în Bosnia şi Herzegovina este utilizat un model de management electoral 

independent, Comisia Electorală Centrală fiind compusă din 7 membri, inclusiv cîte doi 

reprezentanți pentru poporul bosniac, croat și sîrb, şi un reprezentant al celorlalte popoare. 

Membrii Comisiei Electorale sînt numiți de Parlament pentru un mandat de cinci ani, iar 

preşedintele se schimbă din rîndul membrilor Comisiei, la fiecare 15 luni, conform principiului 

rotației. Totodată, în fiecare unitatea administrativă, numită canton, activează cîte o comisiei 

electorală, căreia îi revin doar nişte atribuţii marginale, avînd mai mult un rol de monitorizare şi 

coordonare. 

 

Comisia Electorală Centrală din Bosnia şi Herzegovina se subordonează Parlamentului, iar în 

acest sens, prezintă în fiecare an Parlamentului un raport privind activităţile desfăşurate. 

 

Alegerile de toate tipurile şi la toate nivelurile se desfăşoară în Bosnia şi Herzegovina în prima zi 

de duminică a lunii octombrie, cu excepţia cazului în care în această zi coincide cu o sărbătoare 

religioasă a unui popor din Bosnia şi Herzegovina. În asemenea cazuri, ziua alegerilor este 

stabilită pentru a doua duminică din luna octombrie. 

 

Articolul 2.13 din Codul electoral stabileşte că toate şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt 

publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Comisia este obligată să aducă la cunoştinţă 

publică data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor şi să pună la dispoziţia alegătorilor informațiile 

necesare privind organizarea şi desfășurarea alegerilor. 

 

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sînt adoptate cu votul a două treimi din numărul 

membrilor Comisiei, însă dacă hotărîrea nu a întrunit numărul necesar de voturi, atunci la şedinţa 

următoare hotărîrea poate fi adoptată cu votul majorităţii simple a membrilor. 

 

Comisia Electorală Centrală a Bosniei şi Herzegovinei este investită cu puterea de a emite 

reglementări referitoare la toate aspectele procesului electoral, pentru a organiza alegerile de 
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toate nivelurile, pentru a asigura menținerea și actualizarea Registrului Central al Alegătorilor, 

pentru a înregistra partidele politice și candidații independenţi etc. Totodată, Comisia Electorală 

Centrală are competenţa de a coordona, supraveghea și de a reglementa activitatea tuturor 

celorlalte comisii electorale ierarhic inferioare în corespundere cu prevederile Codului electoral. 

Comisia Electorală Centrală este responsabilă de tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot pentru 

alegerile de toate tipurile şi la toate nivelurile şi este împuternicită să verifice finanțele partidelor 

politice, chiar şi în perioada neelectorală. 

 

Comisia Electorală Centrală întocmeşte şi administrează Registrul Central al Alegătorilor. Ea 

este responsabilă pentru integritatea acestuia şi exactitatea datelor incluse în Registru. Comisia 

Electorală Centrală prezintă date statistice segregate pe diverse criterii: vîrstă, gender, 

apartenenţa la secţia de votare etc. 

 

Pentru desfăşurarea alegerilor, fiecarea comisie electorală de circumscripţie primeşte un extras 

din Registrul Central al Alegătorilor şi în baza lui se întocmesc listele electorale, nu mai tîrziu de 

20 de zile înainte de alegeri. 

 

Totodată, în baza prevederilor Codului electoral, Comisia Electorală Municipală este obligată să 

publice, nu mai tîrziu de 15 zile înainte de ziua alegerilor lista secţiilor de votare care au fost 

constituite pentru ca alegătorii şi îşi poată exprima opţiunea. 

 

În calitate de concurenţi electorali pot fi înregistrate partidele politice, coalițiile şi candidații 

independenți. Aceştia trebuie să depună la Comisia Electorală Centrală un dosar de înregistrare, 

dar nu mai tîrziu de 135 de zile înainte de alegeri. Comisia are obligaţia de a examina solicitarea 

de înregistrare în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului. Comisia Electorală 

Centrală anunţă partidul politic sau candidatul independent despre neregulile depistate în 

documentele depuse pentru înregistrare, în special dacă este vorba despre respingerea 

înregistrării unui candidat din lista prezentată de partid. La rîndul său, partidul, este obligat în 

decursul a 5 zile să înlocuiască candidatul sau să prezinte documentele suplimentare solicitate. 

Modificările în listele de candidaţi pot fi operate cel tîrziu cu 25 de zile înainte de alegeri şi doar 

în două cazuri: candidatul în alegeri a decedat sau a devenit neeligibil. 

 

Conform articolului 5.15 din Codul electoral, imediat ce perioada de înregistrare a luat sfîrşit, 

Comisia Electorală Centrală are obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului lista partidelor şi 

lista candidaţilor independenţi înregistraţi în calitate de concurenţi electorali. Listele de candidați 

sînt publicate în Monitorul Oficial nu mai tîrziu de 45 de zile înainte de alegeri. Totodată, 

comisiile electorale au obligaţia de a afişa listele de candidați la secţiile de votare și de a le 

publica în mass-media. 

 

Codul electoral stabileşte că pentru a determina ordinea înscrierii concurenţilor electorali în 

buletinul de vot, Comisia Electorală Centrală trebuie să organizeze tragerea la sorţi. Despre 

desfăşurarea acesteia, data, ora şi locul tragerii la sorţi, CEC trebuie să anunţe toate partidele 

politice înregistrate, reprezentanţii partidelor politice, candidaţii independenţi şi observatorii 

acreditaţi. 
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La sfîrşitul zilei alegerilor, comisia electorală întocmeşte procesul-verbal privind mersul votării. 

Orice membru al organului electoral, alegător sau observator are dreptul de a luat cunoştinţă de 

conţinutul acestuia. Președintele comisiei electorale este obligat să ofere subiecţilor respectivi 

posibilitatea de a anexa plîngeri, contestaţii sau alte comentarii privind desfăşurarea alegerilor în 

secţia de votare.   

 

Comisia trebuie să examineze plîngerile depuse şi să ia  o decizie pe marginea lor în decursul a 

48 de ore de la data depunerii şi este obligată să informeze imediat reclamantul şi celelalte părţi 

interesate despre soluţionarea contestaţiei depuse. 

 

Reprezentanții partidelor politice şi ai societăţii civile, observatorii naţionali şi internaționali pot 

să asiste la toate operaţiunile organelor electorale, cu condiţia că aceştia au fost acreditaţi 

conform legislaţiei. Observatorii acreditaţi au acces la toate ședințele publice ale Comisiei 

Electorale Centrale şi la documentele relevante referitoare la organizarea alegerilor.   

 

Comisia Electorală Centrală este obligată să anunțe primele rezultatele preliminare şi 

incomplete  la ora 24.00 a zilei în care au avut loc alegerile. Ulterior, această informaţie urmează 

a fi prezentată la fiecare 12 ore, pînă la publicarea completă, finală şi oficială a rezultatelor. 

 

Conform prevederilor Codului electoral, Comisia Electorală Centrală publică rezultatele finale 

ale alegerilor în „Monitorul Oficial", în buletinele oficiale ale entităților din Bosnia şi 

Herzegovina, în „Monitorul Oficial din Districtul Brcko” și în mass-media. 

 

Comisia Electorală din Bosnia şi Herzegovina se bucură de prezenţa unor relații foarte strînse cu 

mass-media. Şedinţele Comisiei sînt mereu deschise pentru reprezentanţii mass-media și 

observatori, iar după desfăşurarea acestora sînt difuzate cu regularitate comunicate de presă. 

 

În conformitate cu 

articolul 16.9 din Codul 

electoral, radiodifuzorii 

publici TV şi radio au 

obligația de a difuza în 

mod gratuit spoturi 

video, declarațiile și 

informațiile emise de 

către Comisia Electorală 

Centrală, astfel încât 

alegătorii să fie 

informaţi despre toate 

aspectele procesului 

electoral. 

 

Comisia Electorală 

Centrală are competenţa de a emite reglementări cu privire la comportamentul în perioada 

electorală atît a mass-media, cît şi a celorlalţi subiecţi implicaţi în alegeri. Reglementările ce ţin 
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de desfăşurarea şi publicarea sondajelor de opinie sînt expres prevăzute de Codul electoral. Toate 

reuniunile care au loc între Comisie şi reprezentanţii mass-media se desfăşoară în mod 

transparent. 

 

Pagina-web oficială a Comisiei Electorale din Bosnia şi Herzegovina reprezintă un mecanism 

eficient în creşterea nivelului de transparenţă a activităţii Comisiei. Astfel, site-ul 

http://www.izbori.ba pune la dispoziţie informaţii privind şedinţele desfăşurate, ordinea de zi a 

şedinţei care urmează să aibă loc, deciziile emise, componenţa şi datele de contact ale Comisiei, 

finanţarea partidelor politice, date statistice privind alegerile. Totodată, site-ul are o structură 

bine definită şi cuprinde rubrici destinate special alegătorilor, partidelor politice, organizaţiilor 

neguvernamentale, mass-media etc. Vom menţiona că pe pagina-web este de asemenea o rubrică 

care conţine informaţii despre organele electorale inferioare, date de contact şi link-uri către site-

urile acestora. 

 

5.2. Georgia 

 

În Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale din Georgia pentru anii 2012-2015 se 

menţionează că principiile directoare ale administrației electorale sînt: independenţa, 

imparţialitatea, transparenţa, publicitatea şi responsabilitatea. 

 

Articolul 4 din Codul electoral al Georgiei prevede că activitățile administrației electorale, a 

subiecţilor electorali, autorităților publice şi locale trebuie să se desfăşoare în mod public. Toate 

activitățile ce ţin de administrarea alegerilor în Georgia trebuie să fie desfăşurate într-un mod 

transparent, iar informaţiile privind organizarea alegerilor trebuie să fie accesibile pentru toate 

părţile implicate în procesul electoral.  

 

Conform Codului electoral al Georgiei, sistemul organelor electorale este denumit „administraţie 

electorală”, care este formată din 3 trepte: Comisia Electorală Centrală a Georgiei, comisiile 

electorale de circumscripţie şi comisiile electorale ale secţiilor de votare. Comisiile de toate 

treptele au în componenţa lor cîte 13 membri fiecare. Organul superior al administraţiei 

electorale este Comisia Electorală Centrală a Georgiei, care conduce şi controlează comisiile 

electorale de toate nivelurile pe tot teritoriul Georgiei.  

 

Comisiile electorale de circumscripţie sînt formate din 13 membri, dintre care 5 sînt desemnaţi 

de către CEC pentru o perioadă de 5 ani, 7 membri sînt numiţi de către partidele politice, iar un 

membru este desemnat de către CEC, dar doar pentru  perioada electorală. 

 

Comisiile electorale ale secţiilor de votare la fel sînt compuse din 13 membri (articolul 24.1 din 

Codul electoral): 6 membri sînt aleși de către Comisia electorală de circumscripţie, în bază de 

concurs, iar ceilalţi 7 membri sînt numiţi de către partide. 

 

Administrația electorală este ghidată de principiul respectului reciproc și al schimbului de 

informații între părțile interesate. Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică 

rapoarte periodice cu privire la planurile de acţiuni, activitățile în curs de realizare sau cele care 

urmează a fi desfăşurate. 

http://www.izbori.ba/
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Lucrările fiecărei şedinţe a Comisiei sînt consemnate într-un proces-verbal, acesta fiind elaborat 

în termen de o zi de la desfăşurarea şedinţei. 

 

Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electorală Centrală se plasează în decurs de 24 ore de la 

adoptare pe pagina-web oficială, se publică în decurs de 3 zile de la adoptare în “Legislative 

Herald of Georgia (Saqartvelos SakanonmdebloMatsne)” şi sînt de asemenea aduse la cunoştinţa 

publicului prin intermediul mass-media. Hotărîrile CEC se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi la şedinţa Comisiei, dar nu mai puţin de o treime din numărul total de membri ai CEC. 

 

Comisiile electorale de circumscripţie publică cu 29 de zile înainte de alegeri lista membrilor 

comisiilor electorale ale secţiilor de votare, iar lista membrilor organelor electorale constituite în 

afara ţării este făcută publică de către CEC nu mai tîrziu de data de 10 înainte de ziua alegerilor. 

 

În conformitate cu art. 8 din Codul electoral al Georgiei, toate documentele ce ţin de organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor urmează a fi aduse la cunoştinţa publicului. Dacă cetăţeanul depune o 

cerere privind accesul la documentaţia electorală, atunci Comisia Electorală Centrală este 

obligată să-i ofere un răspuns în termen de 2 zile de la data depunerii cererii. 

 

Toate şedinţele Comisiei Electorale Centrale sînt deschise publicului, reprezentanţilor partidelor 

politice, observatorilor şi reprezentanţilor mass-media acreditaţi de Comisie. Codul electoral al 

Georgiei stabileşte că secretarii comisiilor de circumscripţie şi a comisiiilor secţiilor de votare 

sînt responsabili de întocmirea ordinii de zi a şedinţelor organului electoral şi de comunicarea cu 

mass-media. 

 

Şedinţa organului electoral se consideră deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor 

Comisiei, dar nu mai puţin de 7 membri. 

 

Toate hotărîrile adoptate de Comisia Electorală Centrală se plasează în decurs de 24 ore de la 

adoptare pe pagina-web oficială, se publică în decurs de 3 zile de la adoptare în “Legislative 

Herald of Georgia (Saqartvelos SakanonmdebloMatsne)” şi sînt de asemenea aduse la cunoştinţa 

publicului prin intermediul mass-media. Hotărîrile CEC se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi la şedinţa Comisiei, dar nu mai puţin de o treime din numărul total de membri ai CEC. 

 

În termen de 2 zile de la data anunţării alegerilor, CEC este obligată să aducă la cunoştinţa 

publicului informații cu privire la circumscripțiile electorale constituite, inclusiv prin intermediul 

presei și a altor mijloace. 

 

Comisiile electorale de circumscripţie publică cu 29 de zile înainte de alegeri lista membrilor 

comisiilor electorale ale secţiilor de votare, iar lista membrilor organelor electorale constituite în 

afara ţării este făcută publică de către CEC nu mai tîrziu de data de 10 înainte de ziua alegerilor. 

 

Pentru a se înregistra în calitate de concurent electoral, partidul politic trebuie să adreseze 

preşedintelui CEC un demers de înregistrare, dar nu mai tîrziu de 57 de zile înainte de alegeri, în 

cazul partidelor care au reprezentare în Parlamentul Georgiei, iar de la 1 ianuarie pînă la 1 august 
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a anului electoral pentru partidele care nu au reprezentare în Parlament şi nu au finanţare din 

partea statului. 

 

Nu mai târziu de 30 de zile înainte de ziua alegerilor, CEC publică prin intermediul mass-media 

lista partidelor şi blocurilor electorale înregistrate, în funcție de ordinea în care au fost depuse 

cererile de înregistrare, precum și lista partidelor și blocurilor electorale a căror înregistrare a 

fost refuzată sau anulată. 

 

Comisia Electorală Centrală a Georgiei acreditează reprezentanţi ai mass-media, dar nu mai 

tîrziu decît 3 zile înainte de scrutin. 

 

La toate operaţiuniele electorale din ziua alegerilor pot asista membrii CEC, comisiilor electorale 

de circumscripţie şi a comisiilor birourilor de votare, observatorii acreditaţi, reprezentanţii 

concurenţilor electorali şi mass-media. Comisia Electorală Centrală este responsabilă pentru 

prelucrarea electronică a datelor despre alegători conţinute în listele electorale şi plasarea pe 

pagina-web oficială a acelor date care pot fi făcute publice. Lista electorală cuprinde date privind 

numele, prenumele alegătorului, data naşterii, adresa, numărul de identificare, locul actual de 

reşedinţă, data includerii în lista alegătorilor. 

 

Toate persoanele autorizate să 

asiste la operaţiunile electorale 

au dreptul de a face înregistrări 

în „Jurnalul de bord” al comisiei 

electorale a secţiei de votare, 

inclusiv cereri, plîngeri și 

comentarii legate de procedura 

de votare.  

 

Rezultatele preliminare privind 

totalizarea alegerilor sînt plasate 

pe fiecare secţie în parte pe 

pagina-web a Comisiei 

Electorale Centrale nu mai tîrziu 

de ziua următoare zilei 

alegerilor. 

 

Site-ul oficial http://cec.gov.ge al 

Comisiei Electorale Centrale din 

Georgia conţine informaţii vaste 

despre toată activitatea 

desfăşurată de CEC, procesul 

electoral, documente de arhivă referitoare la scrutinele precedente, precum şi materiale pentru 

toţi subiecţii implicaţi în alegeri. Site-ul este bine structurat şi conţine mai multe rubrici cu 

denumiri tematice care facilitează accesarea informaţiei de către cetăţean. 

http://cec.gov.ge/
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Spre exemplu, pe site găsim compartimentul destinat administraţiei electorale, unde sînt plasate 

informaţii cu privire la componenţa, structura CEC şi a organelor inferioare, regulamente de 

activitate, date de contact, compartimentul care cuprinde hotărîrile adoptate de Comisiei şi 

ordinele emise de conducerea Comisiei. La fel pe pagina-web oficială găsim o rubrică aparte 

„Planul strategic 2012-2015”, „Mass-media”, precum şi o rubrică adresată special persoanelor cu 

dizabilităţi. Pentru a face cît mai accesibilă pentru cetăţeni informaţia ce ţine de organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală a Georgiei a pus la dispoziţie mai multe 

instrumente eficiente, care asigură comunicarea dintre administraţia electorală şi alegător: 

serviciul „On-line operator”, „On-line chat”, „Call Center” etc., prin intermediul cărora 

cetăţeanul poate oricînd obţine informaţia de care are nevoie. În acelaşi timp, Comisia Electorală 

Centrală din Georgia foloseşte pe larg canalele moderne de comunicare şi paginile de socializare. 

 

5.3. Estonia 

 

Estonia este o republică parlamentară, iar puterea legislativă este exercitată de către Parlamentul 

unicameral (Riigikogu), ales pentru un mandat de patru ani.  

 

În Estonia toate tipurile de alegeri (în Riigikog, consiliile locale şi în Parlamentul European) se 

organizează în 12 circumscripţii electorale plurinominle. De la un scrutin la altul, acestea pot 

suferi modificări sub aspectul delimitării şi numerotării circumscripţiilor sau amplasării secţiilor 

de votare. În cazul în care intervin asemenea schimbări, organele electorale sînt obligate să 

informeze publicul nu mai tîrziu de 5 zile înainte de alegeri. 

 

Alegerile din Estonia sînt administrate de autorităţi electorale de trei niveluri: Comitetu1 

Naţional Electoral, comitetele electorale judeţene şi orăşeneşti, precum şi comitetele de 

circumscripţie. Comitetu1 Naţional Electoral, comitetele electorale judeţene şi orăşeneşti sînt 

organisme constituite pentru un mandat de 4 ani. Comitetu1 Naţional Electoral are în 

componenţa sa 7 membri, iar președintele și vicepreședintele sînt aleși din rîndul membrilor. 

Membrii Comitetului Naţional Electoral nu activează permanent, şi se întrunesc de regulă în 

şedinţe ad-hoc. Comitetele electorale judeţene şi orăşeneşti sînt conduse de secretarul judeţului 

sau al oraşului şi au în componenţa lor pînă la 12 membri. Comitetele de circumscripţie sînt 

organisme temporare, care au în componenţa lor pînă la 8 membri şi sînt conduse de preşedinte.  

 

Forma de lucru a organismelor electorale estoniene este şedinţa, prezidată de preşedinte sau, în 

lipsa acestuia, de vicepreşedinte. În cazul în care ambii lipsesc, şedinţa este condusă de către cel 

mai tînăr membru al comitetului electoral. 

 

Membrii Comitetului Electoral Național sînt numiţi pe un termen de 4 ani, cel tîrziu cu zece zile 

înainte de expirarea mandatului Comitetului precedent. 

 

Toate şedinţele organelor electoral sînt publice. Orice persoană are dreptul de a lua cunoştinţă de 

hotărîrile adoptate și de procesele verbale ale ședințelor. Hotărîrile sînt adoptate cu votul 

majorităţii membrilor şi intră în vigoare a treia zi de la data publicării în „Jurnalul de Riga”. 

Orice opinie separată a unui membru al Comitetului se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 
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Alegătorii sînt înregistrați în Registrul populației din Estonia, acesta fiind luat ca bază pentru 

întocmirea listelor de alegători. Ţinerea listelor electorale este similară Republicii Moldova: cu 

30 de zile înainte de scrutin ele se generează, se tipăresc şi se distribuie comitetelor de 

circumscripţie. Alegătorii pot solicita modificări în lista electorală pînă în ziua alegerilor. Cel 

tîrziu cu 15 zile înainte de alegeri fiecare alegător primeşte prin email sau la domiciliu cartela 

alegătorului, care confirmă înscrierea acestuia în lista electorală şi conţine informații cu privire 

la data alegerilor, adresa secției de votare, precum și datele de contact ale organului electoral. 

 

Fiecare alegător poate să se verifice în lista electorală. Acest lucru poate fi realizat prin telefon 

dar şi prin intermediul paginii-web a Comitetului Electoral Naţional. Cartela de alegător la fel 

poate fi solicitată în mod electronic. 

 

Comitetul Electoral Naţional este obligat ca după ziua alegerilor să pună la dispoziţia 

reprezentanților autorizați ai partidelor politice și candidaților independenți listele electorale, 

dacă examinarea lor prezintă un interes justificat. 

 

Toate contestaţiile depuse de subiecţii implicaţi în alegeri sînt examinate în şedinţe publice. 

Comitetul electoral este obligat să informeze contestatarul cu privire la data și locul de revizuire 

a plîngerii depuse.  

 

Legea electorală a Estoniei nu reglementează statutul observatorilor, acest lucru este pus pe 

seama Comitetului Electoral Naţional, care elaborează în acest sens Regulamentul privind 

statutul observatorilor. Observatorii acreditaţi au dreptul de a asista la toate operaţiunile 

electorale din ziua alegerilor.  

 

În Estonia se atestă o conlucrare strînsă între administraţia electorală şi mass-media, care oferă 

alegătorilor informaţii pertinente şi necesare privind desfăşurarea alegerilor. Cu toate acestea, în 

legislaţia electorală a Estoniei, 

spre deosebire de alte ţări, nu 

există o autoritate autonomă care 

să aibă competenţa de a 

reglementa comportamentul mass-

media în campania electorală şi de 

a supraveghea respectarea acestor 

reguli de către mass-media. 

 

Pentru a asigura un nivel înalt al 

educaţiei electorale şi al 

transparenţei în alegeri, 

Comitetului Naţional Electoral 

realizează campanii de informare şi educare a alegătorilor care constau în publicarea 

informaţiilor relevante în ziare, difuzarea spoturilor audio și video, inclusiv în limba rusă, 

tipărirea posterelor care descriu procedurile de votare etc. Totodată, Comitetului Naţional 

Electoral foloseşte pe larg diverse canale de comunicare, în special paginile de socializare: 

Facebook, YouTube și Twitter. 
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Informația plasată pe pagina-web oficială a Comitetului Naţional Electoral este foarte vastă şi 

actualizată cu regularitate în limba estonă și în limba engleză. 

 

Site-ul Comitetului Electoral Naţional conţine o rubrică specială destinată alegătorilor 

„Informaţii pentru alegători”. Aceasta este divizată în mai multe subrubrici, în care electoraltul 

poate accesa informaţii referitoare la dreptul de vot, lista electorală şi cardul alegătorului, despre 

circumscripţiile şi organele inferioare, totalizarea rezultatelor şi examinarea contestaţiilor. 

 

La fel site-ul conţine acte legislative privind modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, 

modalităţi de votare, date statistice referitoare la scrutinele desfăşurate anterior, date de contact 

ale organelor electorale inferioare etc. 

 

Raportul Misiunii de observare OSCE/ODIHR care a monitorizat alegerile în Riigikogu 

(Parlamentul) din 6 martie 2011 a specificat că alegerile s-au desfășurat într-un mediu 

caracterizat prin respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Totodată,  toţi 

subiecţii implicaţi în alegeri și-au exprimat încrederea în procesul general, inclusiv în votarea 

prin Internet. Astfel, organele electorale au manifestat imparţialitate şi s-au bucurat de un grad 

sporit de încredere. 

 

Observatorii au înregistrat un nivel ridicat de încredere al profesionalismului, eficienței și 

transparenței în administrarea alegerilor.  

 

Organele electorale, în general, au lucrat eficient și au respectat toate procedurile. Toate 

operaţiunile din ziua alegerilor au fost realizate într-un mod eficient, ordonat și transparent. 

OSCE / BIDDO a remarcat o strînsă conlucrare a comitetelor electorale de circumscripţie cu 

administraţiile locale. 

 

În acelaşi timp, misiunea de monitorizare a menţionat în raportul său despre întîrzierea de două 

ore produsă în anunţarea rezultatelor alegerilor în Parlament din 6 martie 2011. Acest lucru a fost 

cauzat de defecţiunea sistemului informaţional. Comitetul Electoral Naţional a recurs la o soluţie 

temporară, anunţînd rezultatele alegerilor prin intermediul paginilor de socializare, totuşi acest 

lucru a scăzut nivelul de transparenţă al alegerilor. Comitetul Electoral Naţional nu a reuşit să 

aducă rezultatele la cunoştinţă publică în timp util. Potenţialul de neîncredere şi îngrijorarea ar fi 

fost atenuată dacă rezultatele alegerilor s-ar fi afişat imediat după numărare în incinta secţiilor de 

votare. 

 

5.4. Armenia 

 

În Armenia sistemul organelor electorale este format din Comisia Electorală Centrală, comisiile 

electorale de circumscripţie şi comisiile electorale ale secţiilor de votare. Comisia Electorală 

Centrală şi comisiile electorale de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea permanent sînt 

constituite fiecare din 7 membri, mandatul lor este de 6 ani, atribuţiile membrilor Comisiei 

Electorale Centrale şi ai comisiilor electorale de circumscripţie fiind exercitate pînă la stabilirea 
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unei noi componenţe a Comisiei Electorale Centrale şi, respectiv, a comisiilor electorale de 

circumscripţie (art. 40, 41 CE). 

 

Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt desemnaţi de preşedintele ţării, trei fiind numiţi la 

propunerea Apărătorului drepturilor omului din Republica Armenia, doi – a preşedintelui Curţii 

de Casaţie a Republicii Armenia şi doi – a preşedintelui Baroului de Avocaţi al Republicii 

Armenia. Membrii comisiei electorale de circumscripţie sînt desemnaţi de Comisia Electorală 

Centrală, iar membrii comisiilor electorale ale secţiilor de votare sînt desemnaţi cîte unul de 

partidele şi blocurile electorale care sînt reprezentate de fracţiuni în Adunarea Naţională 

(Parlament) şi doi – de comisia electorală de circumscripţie corespunzătoare. 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale se aleg de comisie din 

rîndul membrilor acesteia. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor electorale de 

circumscripţie se aleg de comisia electorală de circumscripţie corespunzătoare din rîndul 

membrilor săi. Preşedinţii şi secretarii comisiilor electorale ale secţiilor de votare sînt desemnaţi 

prin decizie a comisiei electorale de circumscripţie respective din rîndul membrilor desemnaţi în 

comisie de partidele şi blocurile electorale care au fracţiuni în Adunarea Naţională. Numărul de 

preşedinţi şi secretari ai comisiilor electorale ale secţiilor de votare ce îi revine fiecărui partid şi 

bloc electoral se stabileşte printr-o formulă specială, prevăzută la art. 41 alin. 5 din Codul 

electoral al Republicii Armenia. 

 

Membrul unui organ electoral ierarhic superior poate asista la orice şedinţă a organului electoral 

ierarhic inferior, inclusiv la operaţiunile electorale din ziua alegerilor. 

 

În conformitate cu prevederile Codului electoral al Armeniei, toate activităţile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor sînt realizate într-un mod transparent. Toate deciziile comisiilor 

electorale, autorităţilor publice centrale şi locale, care ţin nemijlocit de pregătirea și desfășurarea 

alegerilor, se publică în presa oficială în termen de 3 zile de la adoptarea lor. 

 

La toate şedinţele organelor electorale şi la operaţiunile electorale au dreptul să participe 

persoane de încredere, observatorii acreditaţi, reprezentanţii mass-media. 

 

Comisia Electorală Centrală a Armeniei este obligată să informeze alegătorii despre constituirea 

secţiilor de votare, componenţa, adresa şi orarul de lucru al comisiilor electorale, despre 

procedurile de înregistrare a candidaţilor etc. Totodată, Comisia, cu 3 zile înainte de ziua alegerii 

Președintelui Republicii și a alegerilor pentru Adunarea Naționale aduce la cunoştinţă publică 

numărul total de alegători din Republica Armenia. 

 

Fiecare alegător poate lua cunoştinţă de listele electorale. Acestea sînt afişate la secţiile de 

votare, cu 40 zile înainte de alegeri. Împreună cu listele electorale, este afişată şi informaţia 

privind modul şi termenele de modificare a listelor electorale. Fiecare alegător, poate primi, 

contra plată, de la autoritatea municipală o copie a listei electorale. Modificările în listele 

electorale sînt efectuate cel tîrziu cu 5 zile înainte de scrutin. 
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Observatorii naţionali şi internaţionali sînt acreditaţi de către Comisia Electorală Centrală nu mai 

tîrziu de 10 zile înainte de alegeri. 

 

În ziua alegerilor, comisiile electorale ale secţiilor de votare, transmit comisiei electorale de 

circumscripţie, la fiecare trei ore, informaţia privind mersul votării. Comisiile electorale de 

circumscripţie aduc la cunoştinţă publică informaţia primită şi o transmit Comisiei Electorale 

Centrale. Rezultatele finale privind numărul alegătorilor care au participat la votare sînt publicate 

de Comisia Electorală Centrală nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei următoare alegerilor. 

 

Începînd cu ora 20.00, imediat ce votarea a luat sfîrşit, la fiecare trei ore şi pînă la anunţarea 

rezultatelor preliminare, în incinta CEC se efectuează transmisiunea în direct a şedinţelor 

Comisiei.  

 

Site-ul Comisiei Electorale 

Centrale a Republicii 

Armenia are o structură bine 

dezvoltată şi o interfaţă uşor 

accesibilă utilizatorilor. 

Astfel, pe pagina-web 

oficială găsim informaţii şi 

date statistice privind 

scrutinele organizate 

anterior, legislaţie în 

domeniu, componenţa, 

structura şi competenţa 

Comisiei Electorale 

Centrale, datele de contact, 

hotărîrile adoptate. Prin 

intermediul 

compartimentului „Centrul 

de informare” de pe pagina-

web oficială, alegătorii pot 

accesa rapid planurile de 

acţiuni, diverse rapoarte 

analitice şi articolele informaţionale privind activitatea desfăşurată de CEC, manuale elaborate 

de CEC, precum şi altă informaţie utilă. E de remarcat faptul că site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale  din Armenia  are o rubrică specială „Registrul alegătorilor”, unde orice 

persoană cu drept de vot poate verifica dacă este sau nu încrisă în lista electorală, adresa secţiei 

de votare la care urmează să meargă pentru a-şi exercita votul. Acest lucru contribuie 

considerabil la creşterea credibilităţii în activitatea autorităţii electorale.  

 

6. Definirea problemei  

 

Formularea obiectivului cuprins în Planul strategic de a efectua un studiu în vederea identificării 

problemelor de transparenţă în activitatea organelor electorale şi a soluţiilor potrivite s-a bazat pe 
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rezultatele rapoartelor de analiză post-electorală, focus-grupurilor organizate cu funcţionarii 

electorali, rapoartelor privind instruirea funcţionarilor electorali din teritoriu, desfăşurată în anii 

2011-2013 şi a celor de monitorizare a alegerilor. 

 

Rezultatele analizelor efectuate au permis determinarea următoarelor probleme:  

1. Capacitate tehnică nesatisfăcătoare a organelor electorale inferioare, care reduce considerabil 

din transparenţa activităţii acestora; 

 

2. Lipsa resurselor financiare şi umane necesare pentru asigurarea unui nivel înalt al 

transparenţei funcţionale a organelor electorale inferioare; 

 

3. Comunicare defectuoasă între organele electorale inferioare şi Comisia Electorală Centrală; 

 

4. Conlucrare ineficientă între organele electorale inferioare şi reprezentanţii concurenţilor 

electorali şi mass-media; 

 

5. Lipsa suportului logistic corespunzător. 

 

7. Concluzii şi recomandări 

 

Alegerile libere şi corecte sînt esenţiale pentru funcţionarea eficientă a statului, astfel, toate 

activităţile desfăşurate şi comportamentul actorilor electorali trebuie să fie realizate cu 

respectarea principiului transparenţei. Deschiderea manifestată de către toţi participanţii la 

procesul electoral este o garanţie a respectării regulilor jocului democratic care consolidează 

indubitabil încrederea publicului în autoritatea electorală şi corectitudinea operaţiunilor tehnice 

specifice unui scrutin. 

 

Din materialele analizate rezultă necesitatea găsirii şi aplicării unor instrumente şi mijloace de 

creştere a nivelului de trasparenţă în activitatea organelor electorale. Pe parcursul celor 15 ani de 

activitate permanentă, Comisia Electorală Centrală s-a afirmat ca o instituţie modernă, deschisă, 

transparentă şi profesionistă şi a creat condiţii prielnice pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi 

corecte, fapt menţionat şi în rapoartele misiunilor de monitorizare. Deoarece organele electorale 

de nivel inferior în Republica Moldova se constituie doar în perioada desfăşurării alegerilor şi au 

o capacitate tehnică necorespunzătoare, acestea întîmpină dificultăţi în asigurarea unui nivel înalt 

de transparenţă al activităţii desfăşurate.  

 

În acest context, mai jos vom prezenta unele recomandări de îmbunătăţire a situaţiei curente şi 

propuneri de soluţionare a problemelor întîlnite de organele electorale inferioare în asigurarea 

unui nivel înalt de transparenţă: 

 

1. Identificarea unor instrumente care să asigure o comunicare mai eficientă între organele 

electorale de toate nivelurile, astfel încît informaţiile cu privire la organizarea, desfăşurarea şi 

totalizarea alegerilor să fie aduse la cunoştinţă publică fără tergiversări. 
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2. Elaborarea unui Cod de conduită a funcţionarului electoral care va stabili anumite 

obligaţii şi responsabilităţi faţă de funcţionarul electoral, acesta fiind obligat să-l semneze, 

imediat ce a  devenit membru al organului electoral. 

 

3. Identificarea şi stabilirea unor pîrghii eficiente pentru o colaborare constructivă între 

organele electorale inferioare şi reprezentanţii concurenţilor electorali, societăţii civile şi mass-

media. În special, este absolut necesar ca un organ electoral să aibă o legătură durabilă cu mass-

media, care să asigure jurnaliştilor un acces direct la toate informaţiile privind activitatea 

desfăşurată de organul electoral. 

 

4. De acordat o atenţie sporită instruirii funcţionarilor electorali, deoarece profesionalismul 

oamenilor care organizează şi desfăşoară alegeri este o garanţie a unui proces electoral 

transparent şi totodată, de completat aceste instruiri cu tematica „Transparenţa în activitatea 

organelor electorale”, în cadrul căreia funcţionarii electorali vor fi informaţi despre mijloacele şi 

procedeele menite să asigure un nivel înalt de transparenţă în alegeri.  

 

5. Modificarea Codului electoral prin introducerea unei noi reglementări care să stabilească 

un termen limită pentru înlocuirea membrilor birourilor electorale, astfel încît să fie prevenită 

fluctuaţia cadrelor electorale, iar organul electoral să-şi desfăşoare activitatea într-un mod 

continuu şi transparent. 

 

6. Implementarea unor proceduri care vor facilita conlucrarea dintre organele consiliile şi 

birourile electorale şi vor responsabiliza autorităţile administraţiei publice locale în vederea 

oferirii suportului logistic necesar organelor electorale. 

 

7. Confecţionarea de către CEC a unor plăcuţe standardizate,  care urmează a fi afişate pe 

frontispiciul clădirilor corespunzătoare şi care conţin inscripţiile privind denumirea organului 

electoral, numărul, adresa, numărul secţiei de votare etc. 

 

8. Implementarea completă a SIAS „Alegeri”, inclusiv definitivarea şi punerea în practică a 

aplicaţiei care va permite alegătorului să-şi verifice on-line datele sale personale conţinute în 

lista electoral. 

 

9. Diversificarea canalelor de comunicare utilizate de către organele electorale inferioare 

pentru a asigura un acces mai rapid la informaţiile de interes public, necesare alegătorilor la 

fiecare etapă a procesului electoral (pagini de socializare, linie fierbinte, on-line chat etc.). 

 

10. Plasarea pe paginile-web oficiale ale tuturor autorităţilor administraţiei publice locale de 

niv. II a bannerului on-line al Comisiei Electorale Centrale, utilizarea căruia ar permite accesarea 

directă a paginii oficiale a Comisiei www.cec.md, precum şi crearea unei rubrici speciale, 

destinată alegerilor din circumscripţia electorală corespunzătoare. Acest lucru va consolida 

relaţiile de colaborare dintre organele electorale şi autorităţile locale, va contribui la facilitarea 

informării funcţionarilor publici şi electorali din teritoriu, dar şi a cetăţenilor, totodată, avînd şi 

rolul de creştere a nivelului de transparenţă în activitatea organelor electorale. Pînă la începutul 

anului 2013, bannerul CEC a fost plasat pe 12 site-uri ale consiliilor raionale. 

http://www.cec.md/
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11. După cum am menţionat mai sus, site-ul Comisiei Electorale Centrale necesită a fi 

restructurat pentru a oferi tuturor celor interesaţi un acces cît mai rapid la informaţia solicitată. În 

mare parte, necesită a fi revăzute toate rubricile paginii-web oficiale a Comisiei, în special 

compartimentul „Alegeri locale noi”. Ajustarea acestuia va facilita accesul rapid la informaţii, 

simplificînd identificarea categoriei necesare. În cazul desfăşurării alegerilor locale noi în cîteva 

localităţi, separarea materialelor publicate pe categorii este indispensabilă, pentru că volumul 

mare a informaţiei face dificilă separarea urmăririi mersului alegerilor. Sistematizarea 

informaţiei va contribui la accesarea mai frecventă a publicului larg a informaţiei de pe pagina 

oficială a Comisiei Electorală Centrală, şi totodată, va contribui la educaţie civică prin crearea 

posibilităţii de a deduce logic treptele desfăşurării procesului electoral.  Mai jos, prezentăm un 

model de structurare a informaţiei conţinute în compartimentul „Alegeri locale noi”. 

Rubrica 1 Rubrica 2 Rubrica 3 Categorii Notă 

Denumirea 

localităţii 

Hotărîrile 

Comisiei 

Electorale 

Centrale 

Data alegerilor şi 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

electorale,  

 

Hotărîre cu privire la 

stabilirea datei alegerilor 

locale noi; 

Hotărîre cu privire la 

constituirea Consiliului 

electoral de circumscripţie 

electorală; 

Hotătrîre cu privire la 

aprobarea Programului 

calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor de 

organizare şi desfăşurare a 

alegerilor locale noi; 

Hotărîre cu privire la 

dizolvarea consiliilor 

electorale de 

circumscripţie şi a 

birourilor electorale ale 

secţiilor de votare; 

Hotărîre cu privire la 

dizolvarea consiliului 

electoral de circumscripţie 

şi a birourilor electorale 

ale secţiilor de votare. 

 

Degrevare şi 

finanţe 

Hotărîre cu privire la 

stabilirea plafonului 

mijloacelor financiare ce 

pot fi virate în fondul 

electoral al concurentului 

electoral la alegerile locale 

noi; 
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Hotărîre cu privire la 

confirmarea persoanelor 

responsabile de finanţe 

(trezorieri) din partea 

partidelor politice pe 

perioada campaniei 

electorale pentru 

organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi; 

Hotărîre cu privire la 

raportul financiar privind 

veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor. 

Monitorizarea 

Alegerilor  

Hotărîre cu privire la 

acreditarea observatorilor. 

 

Tirajul 

documentelor 

electorale şi 

buletinele de vot 

Hotărîre cu privire la 

aprobarea calculelor 

preliminare privind 

stabilirea tirajului 

documentelor electorale 

pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 

locale noi; 

Hotărîre cu privire la 

aprobarea textului 

buletinelor de vot; 

Hotărîre cu privire la 

tipărirea buletinelor de vot. 

 

Organele 

ierarhic 

inferioare 

 Hotărîri cu privire la 

constituirea secţiilor de 

votare; 

Procesele-verbale scanate. 

 

Concurenții 

electorali 

 Modele de documente 

pentru partide, organizaţii 

social-politice, blocuri 

electorale (formaţiuni 

politice) şi candidaţii 

independenţi la alegerile 

locale noi; 

Candidaţi la funcţia de 

primar şi consilier; 

Cerinţe pentru 

înregistrarea concurenţilor 

electorali. 

 

Circulare    
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Contestaţii  Hotărîri cu privire la 

contestaţiile concurenţilor 

electorali. 

 

Totalizarea 

rezultatelor 

alegerilor 

 Hotărîre cu privire la 

totalizarea rezultatelor 

votării. 

 

 Modele de 

documente 

  Se va da 

linkul care 

va 

redirecţiona 

spre setul de 

documente 

comun 

pentru toate 

scrutinele 

electorale 

 

 


