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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

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

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

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

 

 

PROCES-VERBAL nr.19 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 10.05.2011, ora 16.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei  

Alexandru Simionov, membru 

Igor Vremea, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru 

Vadim Moţarschi, membru 

 

Dl Iurie Ciocan – a verificat prezenţa membrilor şi a stabilit că şedinţa este 

deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis şedinţa. 

 

Dl Iurie Ciocan –a supus votului proiectul ordinei de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

  

ORDINEA DE ZI: 

1. Despre mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 

aprilie 2011 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în 

bune condiţii a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi a persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din 

partea Partidului Republican din Moldova pe perioada campaniei electorale  

     Raportor: Andrei Volentir 
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3. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. nr. 54  din 15 

aprilie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale  raionale Cantemir nr. 8” 

     Raportor: Igor Vremea 

4. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui 

membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 17 

 Raportor: Andrei Volentir 

5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 

aprilie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului  

electoral al circumscripţiei electorale  raionale Ştefan Vodă nr. 32” 

 Raportor: Alexandru Simionov 

6. Cu privire la contestaţia nr. ALG-9/19 din 6 mai 2011 a dlui Andrei 

Lozinschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia 

Electorală Centrală 

      Raportor: Vasile Gafton 

7. Cu privire la contestaţia nr. ALG-9/20 din 6 mai 2011 a dlui Andrei 

Lozinschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia 

Electorală Centrală 

      Raportor: Alexandru Simionov 

8. Cu privire la rapoartele financiare ale partidelor şi organizaţiilor social-

politice, concurenţi electorali la alegerile locale generale din 5 iunie 2011, 

prezentate pînă la data de 10 mai 2011 

      Raportor: Ştefan Creangă 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Despre mersul 

executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 29 din 8 aprilie 2011 „Cu 

privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor locale generale din 5 iunie2011”. 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă a fost examinat cazul mediatizat în mass-

media, care a avut loc la Stăuceni privind aplicarea armei de foc asupra a doi 

concurenţi electorali. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că Comisia nu a fost sesizată în privinţa acestui 

fapt de nici o instituţie iar organele de poliţie ne-au anunţat că acest caz se 

examinează pentru a se stabili dacă are o tentă electorală sau nu. Faptul că aceste 

acţiuni au fost săvîrşite în perioada electorală nu înseamnă că ele poartă o tentă 

electorală. CEC, în limita competenţei sale, poate solicita doar investigarea acestor 

cazuri, lucru pe care l-am făcut în privinţa celor două ziare-clone, privitor la 

vandalizarea panourilor electorale şi a cazului petrecut la Stăuceni. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de informaţiile generalizate, prezentate la data de 10 mai 2011, 

ce reflectă asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea a alegerilor locale 

generale din 5 iunie 2011 prezentate de: 

- Ministerul Economiei; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

- Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” 

(informaţiile se anexează). 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală şi a persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Republican din Moldova pe perioada campaniei electorale”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală dna Rîbac Irina şi în calitate de persoană responsabilă 

de finanţe (trezorier) dna Fiodorov Ana, din partea Partidului Republican din 

Moldova, pe perioada electorală pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea – a prezentat proiectul de hotărîre „Privind modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. nr. 54  din 15 aprilie 2011 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale Cantemir 

nr. 8”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 54 din 15 aprilie 

2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Cantemir nr. 8” după cum urmează: 

    se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Cantemir nr. 8” dna Macoveţchi Corina, jurist, inspector, biroul 

de evidenţă şi documentare a populaţiei, din Registrul funcţionarilor electorali ţinut 

de Comisia Electorală Centrală. 

Hotărîrea se anexează. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui membru al 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 17”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. De la data de 10 mai şi pînă la 7 iunie 2011 inclusiv, dl Cosovan Alexei se 

degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în 

componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 

17”. 

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 aprilie 2011 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale 

Ştefan Vodă nr. 32”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 78 din 15 aprilie 

2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ştefan Vodă nr. 32”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Ştefan Vodă nr. 32 dna Ştirbu Maria, propusă din Registrul 

funcţionarilor electorali ţinut de Comisia Electorală Centrală; 
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- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ştefan Vodă nr. 32 dna Ţurcan Aurelia, filolog, şef, serviciul integrare 

europeană şi investiţii, Consiliul raional Ştefan Vodă, din Registrul funcţionarilor 

electorali ţinut de Comisia Electorală Centrală.  

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. ALG-9/19 din 6 mai 2011 a dlui Andrei Lozinschi, reprezentantul 

concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia Electorală Centrală”.   

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a propus ca examinarea acestei contestaţii să fie 

amînată pentru o altă şedinţă pentru a vedea care termene au fost încălcate, cînd 

de fapt a avut loc acţiunea şi cînd contestatarul a luat cunoştinţă de acest lucru. 

Dl Igor Vremea – a întrebat dacă contestatarul a fost anunţat despre 

examinarea acestei contestaţii. 

Dl Vasile Gafton – a menţionat că data şi ora desfăşurării acestei şedinţe a 

fost adusă la cunoştinţa publicului din timp, iar Comisia Electorală Centrală nu este 

obligată să invite fiecare contestatar în parte la şedinţele Comisiei. 

Dl Iurie Ciocan – a atras atenţia că ordinea de zi a fost plasată pe site-ul 

www.cec.md în ziua de sîmbătă, 7 mai curent. 

 Dl Ştefan Urîtu – a solicitat să fie supusă votului propunerea de a informa 

contestatarul în privinţa examinării acestei contestaţii, data la care trebuie să se 

prezinte şi de a verifica dacă contestaţia a fost sau nu depusă în termenii stabiliţi de 

Codul electoral (data comiterii încălcării şi data cînd contestatarul a aflat despre 

această încălcare). 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea înaintată de dl Ştefan Urîtu. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____8_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-a propus aprobarea proiectului de bază prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se respinge contestaţia nr. ALG-9/19 din 6 mai 2011 a dlui Andrei 

Lozinschi, reprezentantul Partidului Liberal în Comisia Electorală Centrală, ca 

fiind tardivă. 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. ALG-9/20 din 6 mai 2011 a dlui Andrei Lozinschi, reprezentantul 

concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia Electorală Centrală”. 

http://www.cec.md/
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Dl Alexandru Simionov – a menţionat că a stăruit să ia legătura cu 

contestatarul pentru a-l anunţa în privinţa examinării contestaţiei dar nu l-a putut 

găsi. 

Dl Iurie Ciocan – a remarcat că în conformitate cu prevederile 

„Regulamentului privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de 

către organele electorale în perioada electorală” lipsa reprezentantului nu este 

temei de a nu examina contestaţia iar Comisia Electorală Centrală nu este obligată 

prin nici un act să invite contestatarul la şedinţa Comisiei. CEC are obligaţia de a 

crea condiţii pentru ca reprezentanţii să aibă posibilitatea de a depune contestaţiile 

şi de a asista la şedinţă. 

 Dl Alexandru Simionov – a propus ca în partea descriptivă să se menţioneze 

despre faptul că CECER Căuşeni nr. 10 a aplicat corect prevederile legislaţiei 

electorale, deoarece includerea suplimentară a 3 persoane în lista candidaţilor 

trebuia efectuată în corespundere cu art. 44, inclusiv cu prezentarea procesului-

verbal al şedinţei organului teritorial al partidului.  

 Dl Ştefan Creangă – a întrebat dacă CECER Căuşeni nr. 10 a informat 

concurentul electoral despre necesitatea completării dosarului de înregistrare cu 

alte documente. 

Dl Alexandru Simionov – a afirmat că concurentul electoral nu a fost 

informat despre acest lucru. 

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că este necesar ca CEC să sesizeze 

Cancelaria de Stat privind inadmisibilitatea utilizării resurselor administrative în 

scopuri electorale. 

Dl Ştefan Urîtu – a menţionat că membrii consiliului electoral erau obligaţi 

să informeze filiala teritorială Căuşeni a PL despre faptul că la actele depuse de 

PL nu a fost anexat procesul-verbal al şedinţei organului teritorial al partidului 

privind desemnarea listei de candidaţi. Vicepreşedintele CEC a propus să fie 

admisă această contestaţie iar CECER Căuşeni nr. 10 să fie obligat să satisfacă 

acest demers de înregistrare pe motiv că consiliul nu şi-a respectat obligaţiile. 

Dreptul de a alege şi de a fi ales este prioritar faţă de acele formalităţi la care se 

referă consiliul. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că deoarece dl Ştefan Urîtu a propus o 

alternativă, un alt conţinut al părţii rezolutive a hotărîrii, va supune  votului 

proiectul de hotărîre de bază cu amendamentele înaintate de dl V. Moţarschi şi Al. 

Simionov şi dacă nu va întruni numărul necesar de voturi va supune votului cel de-

al doilea proiect . 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se respinge contestaţia nr. ALG-9/20 din 6 mai 2011 a dlui Andrei 

Lozinschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia 

Electorală Centrală, ca fiind neîntemeiată. 

Hotărîrea se anexează. 
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8. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă - a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

rapoartele financiare ale partidelor şi organizaţiilor social-politice, concurenţi 

electorali la alegerile locale generale din 5 iunie 2011, prezentate pînă la data de 10 

mai 2011”. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că pentru a aduce mai multă claritate în 

privinţa veniturile şi cheltuielile raportate de concurenţii electorali, Comisia 

Electorală Centrală este în drept să solicite explicaţii suplimentare la aceste 

rapoarte. 

 

S-a propus aprobarea proiectului de bază prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile 

concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova (informaţia generalizată se 

anexează). 

2. Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 

la venituri - în sumă de 3271000,00 lei şi la cheltuieli - în sumă de 3270278,82 lei, 

conform situaţiei la data de  10 mai 2011. 

3. Se avertizează concurenţii electorali  Partidul „Patrioţii Moldovei”, Blocul 

electoral „Forţa a treia”, Partidul Politic „Partidul Popular  Democrat din 

Moldova” pentru încălcarea termenului legal de depunere a rapoartelor financiare. 

Hotărîrea se anexează. 

Dl Iurie Ciocan – a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a închis şedinţa. 
 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                Dr. Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
 
 
 
Ex.: Cristina Angheli 
Tel: 251-462; 233-338 


