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        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Renta Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                   Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     

 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Victor Kosteţki 

 Pavel Midrigan 

                                        Valentin Vizant 

                                         Nicolae Gîrbu 

 

       Membrii reprezentanţi  

       cu vot consultativ:               Manolache Adrian din partea Partidul      

                                                    Comuniştilor din Republica Moldova 

                                                    Mihailov Veronica din partea Partidului Naţional            

                                                    Liberal 

                                                    Marinciuc Nicolae din partea Uniunii Centriste din   

                                                    Moldova  

                                                    Serghei Dihteriov din partea Blocului electoral   

                                                    „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”  

                                          Elena Caraivanova din partea Partidului Social     

                                          Democrat din Moldova 

 

                                          

        Invitaţi:                               Boşcăneanu Tatiana, reprezenatant al Ministerului       

                                                    Industriei şi Infrastructurii 

                                                    Nacu Ghenadie, reprezenatant al Serviciului                      

                                                    Informaţie şi Securitate 

                                                    Tizu Veaceslav, reprezenatant al Ministerul       



                                                    Transporturilor şi  Gospodăriei Drumurilor 

                                                    Mihai Cebotaru, reprezenatant al Ministerul            

                                                    Afacerilor Interne 

                                                     Vasile Ciornîi, reprezentant al Ministerul   

                                                    Dezvoltării Informaţionale 

                                                     

              

 

        Mass-media şi reprezentanţii  

        organizaţiilor neguvernamentale:   Lista se anexează  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – propune de inclus în ordinea de zi o întrebare „Cu privire 

la sesizarea nr.CEC 7/93 din 28 mai 2007 înaintată de dl Vladimir Filat, candidat la 

funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Democrat 

din Moldova”. 

Dl Valentin Vizant – propune ca contestaţia respectivă să fie examinată de 

Consiliul electoral al municipiului Chişinău. 

Propunerea se respinge. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului propunerea dlui Mihai Buşuleac. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 4. 

Propunerea se acceptă. 

Dna Renata Lapti – propune de inclus în ordinea de zi întrebarea „Cu privire 

la contestaţia nr. CEC 7/81 a dlui Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală”. 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Despre mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.591 din 8 

mai 2007 „Cu privire la atribuţiile suplimentare ale unor ministere, departamente şi 

altor autorităţi ale administraţiei publice ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”.  

2. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 



3. Cu privire la modificarea Instrucţiunii privind unele particularităţi de 

efectuare a votării la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.  

Raportor: Iurie Ciocan. 

4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.496 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei 

electorale raionale Ungheni nr.35”. 

5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.489 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei 

electorale raionale  Sîngerei nr.28”. 

6. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.475 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei 

electorale raionale Drochia nr.14”. 

7. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18 

aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor 

electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale 

generale din 3 iunie 2007”. 

8. Cu privire la acreditarea pe lîngă Comisia Electorală Centrală a 

reprezentantului Agenţiei de Presă „Info-Prim Neo”. 

9. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Ligii Apărării 

Drepturilor Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale 

din 3 iunie 2007.  

10. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Centrului 

pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului în vederea monitorizării 

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.  

11. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Mişcării 

Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 

iunie 2007.  

12.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Congresului 

Puterilor Locale şi Regionale din Europa în vederea monitorizării alegerilor locale 

generale din 3 iunie 2007.  

13.  Cu privire la efectuarea în ziua de 3 iunie 2007 a sondajului de opinie la 

ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit poll”). 

14. Cu privire la demersul Consiliului Coordonator al Audivuzualului din 

Republica Moldova. 

15. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/60 a dlui Andrei Volentir, membru 

reprezentant al Partidului Social-Liberal în Comisia Electorală Centrală. 

16.   Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/87 a dlui Nicolae Ghenciu, membru 

reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din Moldovaîn Comisia Electorală 

Centrală. 

17.  Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/88 din 26 mai 2007 a dlui Nicolae 

Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din Moldovaîn 

Comisia Electorală Centrală. 

18.  Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/89 din 26 mai 2007 a dlui Nicolae 

Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din Moldovaîn 

Comisia Electorală Centrală. 



19. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/81 a dlui Nicolae Ghenciu, reprezentant 

cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în 

Comisia Electorală Centrală.  

20. Cu privire la contestaţia dlui Andrei Volentir, membru reprezentant cu 

drept de vot consultativ al Partidului Social Liberal în Comisia Electorală Centrală. 

21. Cu privire la sesizarea nr.CEC 7/93 din 28 mai 2007 înaintată de dl 

Vladimir Filat, candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din 

partea Partidului Democrat din Moldova 

22.   Diverse. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului ordinea de zi. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Despre mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.591 din 8 mai 2007 „Cu privire la atribuţiile suplimentare ale 

unor ministere, departamente şi altor autorităţi ale administraţiei publice ce 

ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 

3 iunie 2007”. 

A raportat: Eugeniu Ştirbu. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propun să ascultăm rapoartele reprezentanţilor ministerelor 

implicate în procesul electoral. 

Dl Cibotaru Mihai, reprezenatant al Ministerului Afacerilor Interne – citeşte 

raportul privind măsurile întreprinse întru asigurarea securităţii publice în perioada 

electorală şi ziua alegerilor (se anexează). 

Dl Eugeniu Ştirbu – solicită ca în ziua şi noaptea alegerilor la sediul Comisiei 

Electorale Centrale să fie prezentă o patrulă de pază.  

Dl Cibotaru Mihai, reprezenatant al Ministerului Afacerilor Interne – 

informează membrii Comisiei că deja este planificat acest lucru în vederea 

asigurării securităţii CEC în ziua algerilor. 

Dna Boşcăneanu Tatiana, reprezenatant al Ministerului Industriei şi 

Infrastructurii – raportează despre faptul că s-au întreprins măsurile de rigoare 

pentru a asigura cu energie electrică neîntreruptă toate localităţile Republicii 

Moldova în ziua alegerilor.  

Dl Ciornîi Vasile, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Informaţionale – 

aduce la cunoştinţă că pentru această perioadă au fost sistate lucrările de profilacsie 

tehnică a liniilor de telecomunicaţii. Toate staţiile de radio sînt asigurare cu piese 

de schimb. Totul este pregătit pentru buna desfăşurare a alegerilor. 

Dl Nacu Ghenadie, reprezenatant al Serviciului Informaţie şi Securitate –

prezintă raportul (se anexează). 

Dl Tizu Veaceslav, reprezenatant al Ministerul Transporturilor şi  Gospodăriei 

Drumurilor – raportul (se anexează). 

Întrebări şi obiecţii: 



Dl Eugeniu Ştirbu – întreabă pe dl Tizu Veaceslav, dacă agenţii economici 

conlucrează cu alegătorii în vederea creării condiţiilor propice de a se deplasa la 

secţiile de votare în ziua alegerilor.  

Dl Tizu Veaceslav, reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei 

Drumurilor – confirmă faptul că alegătorilor le va fi oferită o asemena posibilitate 

chiar pe gratis. 

Dl Pavel Midrigan – înreabă pe dna Boşcăneanu Tatiana, reprezenatant al 

Ministerului Industriei şi Infrastructurii, dacă au fost prevăzute echipe mobile 

pentru a înlătura operativ cazurile de sistare a energiei electrice. 

Dna Boşcăneanu Tatiana, reprezenatant al Ministerului Industriei şi 

Infrastructurii – informează că la moment aceasta nu a fost prevăzut, dar vor fi 

luate măsurile corespunzătoare şi anume vor crea aceste echipe mobile în cadrul 

Red Nord şi Union Fenosa. 

Dl Mihai Buşuleac – informează că el a fost la Dubăsari la un seminar şi 

reprezentanţii Red Nord la toate întrebările răspundeau că dacă va trebui ei vor 

organiza, dar numai după ce vor primi ordinul. 

Dna Boşcăneanu Tatiana, reprezenatant al Ministerului Industriei şi 

Infrastructurii – răspunde că va lua la control această întrebare. 

Dl Vasile Gafton – adresează întrebări reprezentatului Ministerului Afacerilor 

Interne dacă au fost întocmite procese-verbale privind încălcarea Codului electoral 

şi care din ele au fost examinate în instanţa de judecată. 

Dl Mihai Cibotaru, reprezentatul Ministerului Afacerilor Interne – răspunde că 

nu au fost întocmite procese-verbale. 

Dl Iurie Ciocan – întreabă pe dl Mihai Cibotaru dacă s-au întocmit proces-

verbal privind finanţarea concertului dlui Filat. 

Dl Mihai Cibotaru, reprezentatul Ministerului Afacerilor Interne – cazul se află 

în cercetare. 

Dl Iurie Ciocan – întreabă pe dna Boşcăneanu Tatiana, reprezentantul 

Ministerului Industriei şi Infrastructurii dacă au fost prevăzute surse alternative de 

aprovizionare cu energie electrică. 

Dna Boşcăneanu Tatiana, reprezentantul Ministerului Industriei şi 

Infrastructurii – răspunde că nu au fost prevăzute astfel de surse. 

Dl Eugeniu Ştirbu - dă citire proiectului hotărîrii. 

În conformitate cu art.22 şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, pct.3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.591 din 8 mai 

2007 „Cu privire la atribuţiile suplimentare ale unor ministere, departamente şi 

altor autorităţi ale administraţiei publice ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”, Comisia Electorală Centrală                 

Ia act de informaţia ce ţine de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a  

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 prezentată de: 

 - Ministerul Industriei şi Infrastructurii;  

 - Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; 

 - Ministerul Afacerilor Interne;  

 - Ministerul Dezvoltării Informaţionale; 

     - Serviciul de Informaţii şi Securitate. 



Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din 

partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

A raportat: Iurie Ciocan.  

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Eugeniu Ştirbu – întreabă pe dl Graur Dumitru dacă nu candidează pe vreo 

listă pentru ocuparea unei funcţii eligibile. 

Dl Dumitru Graur – susţine că nu candidează pe nici o listă. 

În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Confirmă pe dl Graur Dumitru în calitate de membru reprezentant din partea 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007. 

Abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.543 din 26 aprilie  2007 „Cu 

privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru 

alegerile locale generale din 3 iunie 2007” 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la modificarea Instrucţiunii privind unele 

particularităţi de efectuare a votării la alegerile locale generale din 3 iunie 

2007.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – punctul 1.3 ar însemna că votarea se termină după orele 

21.00? 

Dl Iurie Ciocan – persoanelor care au intrat în secţia de votare pînă la ora 

21.00 să li se permită să-şi exercite dreptul la vot. 

Dl  Mihai Buşuleac – în conformitate cu puctul 4.1 în afară de aceste 3 tipuri 

de acte, se mai permite să se voteze şi în baza altor documente? 

Dl Iurie Ciocan – este obligatoriu ca actele respective să conţină menţiunile 

„domiciliu”, „reşedinţă” şi IDNP. 

Dl Pavel Midrigan – baza legală a acestei hotărîri este art. 18 din Codul 

electoral, dar care este baza legală a puctului 4.1. f)? 

Dl Iurie Ciocan – altă bază legală în afară de art. 18 nu este. 



Dl Pavel Midrigan – propun să adăugăm pe lîngă art. 18 şi art.22 lit.(l) 

Comisia Electorală Centrală poate aproba hotărîri menite să perfecţioneze 

desfăşurarea procesului electoral şi g) CEC colaborează cu Ministerul Dezvoltării 

Informaţionale, dar nu decide în locul lor. 

Dl Iurie Ciocan – dreptul la vot este un drept constituţional, cetăţenii însă nu 

pot încheia tranzacţii în baza paşaportului de tip ex-sovietic, doar votează. 

Dl Pavel Midrigan – cîte persoane deţin acte cu termenul expirat? 

Dl Iurie Ciocan – 107704. 

Dl Vasile Gafton – referitor la punctul 4.1, nu cunoaştem numărul persoanelor 

care deţin paşaport fără IDNP. 

Dl Iurie Ciocan – codul personal se eliberează de 15 ani gratuit. 

Dl Vasile Gafton – eu mă refeream la persoanele care trăiesc în localităţile 

rurale sau sînt şomeri.  

Dl Iurie Ciocan – aceste persoane votează cu actul de identitate meţionat la 

punctul 4 c) – ce ne dovedeşte că ei au renunţat la IDNP. Baza legală este hotărîrea 

Guvernului din 1993 care este în vigoare pînă în prezent.  

Dl Andrei Volentir – punctul 4.1 c) contravine art. 53 (3) din Codul electoral.  

Dl Iurie Ciocan – prin legea cu privire la actele de identitate paşaportul de tip 

ex-sovietic au termen nelimitat de valabilitate, Guvernul a prelungit valabilitatea 

unui stat neexistent. 

Dl Andrei Volentir – livretul militar poate fi considerat act de identitate în 

baza căruia să se poată vota? 

Dl Iurie Ciocan – în baza lui votează doar persoanele care nu au alte acte de 

identitate. 

Dezbateri: 

Dl Mihai Buşuleac – susţin parţial proiectul, dar am cîteva propuneri de 

îmbunătăţire: în art. 53 punctele 1, 2 şi 3 din Codul electoral sînt utilizate 3 

denumiri. Dacă legislaţia ar fi folosit una singură ar fi fost mai clar. Propun să 

unim literele a) cu f) şi de exclus puntul 1.3 pentru că încălcăm prevederile 

articolului 53 din Codul electoral. 

Dl Iurie Ciocan – literele a) şi f) din punctul 4.1 provin din surse diferite, iar 

referitor la puntul 1.3 vreau să menţionez că a fost impus în primul rînd din cauza 

caniculei din timpul verii, iar în al doilea rînd există o astfel de practică 

internaţională referitor la cei care s-au prezentat pînă la ora 21.00.  

Dl Pavel Midrigan – eu de asemenea voi vota parţial acest proiect. Eu nu sînt 

de acord cu faptul de a limita dreptul la vot a alegătorilor care votează la domiciliu. 

Instanţa de judecată a anulat hotărîrea Comisiei ce se referea la faptul că alegătorii 

care votează la domiciliu pot să se adreseze cu solicitări pînă la orele 15.00 pentru 

a fi vizitaţi cu urna mobilă. Litera f) 4.1 – nu ţine de competenţa noastră, în 

privinţa livretului militar am putea accepta. 

Dna Renata Lapti – susţin întru totul acest proiect, doar că referitor la punctul 

4.1 f) în art. 53 (3) din Codul electoral nu se face menţiunea „valabilitate”, 

prezenţa Codului fiscal pentru mine este un argument. 



Dl Vasile Gafton – de asemenea susţin proiectul, doar că în punctul d) 

cetăţenii Republicii Moldova care au viză de reşedinţă sau domiciliu valabilă să se 

excludă numărul de identificare, IDNP.  

Dna Renata Lapti – propun de completat lit. f) cu următoarea sintagmă „cu 

aplicarea vizei de domiciliu”. 

Dl Eugeniu Ştirbu – noi ca organ central suntem obligaţi să oferim 

alegătorilor posibilitatea să-şi exercite dreptul la vot, cei care au intrat în secţie 

pînă la 21.00 să poată să voteze.  

Dl Dumitru Graur – referitor la ora 21.00 este relevantă propunerea dlui 

Buşuleac de a respecta prevederile Codului electoral în caz contrar ne rezervăm 

dreptul de a contesta. 

Dl Andrei Volentir – susţine ideia din puncutl 1.3, restul proiectului însă 

necesită să fie corelat cu legislaţia în vigoare nu cu hotărîrea Guvernului. 

Dl Igor Boţan – dacă persoana poate demonstra că este  cetăţean al Republicii 

Moldova şi are domiciliul pe teritoriul acestui stat trebuie să-i permitem să voteze 

şi fără de IDNP. De asemenea sunt de acord că dacă cetăţeanul a intrat în secţia de 

votare trebuie să-i permitem să voteze şi după ora 21.00. Procedura dată evită 

votarea multiplă. 

Dl Iurie Ciocan – de completat litera f) cu o sintagmă „şi înregistrat la 

domiciliul respectiv”; lit. d) cu art. 22 lit. (l) şi f) buletinul de identitate cu fişa de 

însoţire. 

        În conformitate cu art.18 şi art.22 lit.(l) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Instrucţiunea privind unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile 

locale generale din 3 iunie 2007, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr.593 din 8 mai 2007, se modifică după cum urmează: 

Punctul 1 se completează cu un nou sub punct 1.3 cu următorul conţinut: 

„1.3. Tuturor persoanelor care se află în secţia de votare la orele 21.00 şi 

aşteaptă să voteze, li se dă posibilitate să-şi exercite dreptul la vot. Preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare în acest caz întocmeşte lista alegătorilor 

respectivi. Abia după ce toţi cei nominalizaţi conform listei votează, secţia de 

votare se închide.” 

Punctul 4, se expune în următoarea redacţie: 

„4. Actele în baza cărora se permite participarea la vot. 

4.1. Actele de identitate în baza cărora cetăţenii Republicii Moldova îşi pot 

exercita dreptul de vot sunt următoarele: 

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de 

însoţire; 

b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind 

cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, 

înregistrarea la domiciliu - pentru pensionari; 

c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de 

identificare (IDNP) cu menţiunile: „valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia 

Republicii Moldova şi înregistrare la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat 

la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase; 



d) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind 

cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat la persoanei fizice 

(IDNP) şi înregistrare la domiciliu - pentru cetăţenii care nu cad sub incidenţa lit.b) 

şi c) ale pct.4.1. 

e) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia 

Republicii Moldova, domiciliul titularului; 

f) buletinul de identitate, cu fişa de însoţire, cu termen de valabilitate expirat. 

4.2. Cetăţenii care îşi satisfac serviciul de alternativă votează în baza 

livretului eliberat de Serviciul de Alternativă.” 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 2. 

 

S-a examinat: 4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.496 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr.35”. 

A raportat: Pavel Midrigan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova solicită Comisiei Electorale 

Centrale excluderea dnei Crasnova Svetlana din componenţa Consiliului electoral 

al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr.35 şi includerea dnei Gorun Adela 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.496 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ungheni nr.35” după cum urmează: 

Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ungheni nr.35 dna Crasnova Svetlana, propusă de Partidul Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ungheni nr.35 dna Gorun Adela, şef, secţia economie, Consiliul raional 

Ungheni, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.489 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale  Sîngerei nr.28”. 

A raportat: Nicolae Gîrbu. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 



Judecătoria Sîngerei solicită Comisiei Electorale Centrale includerea dlui 

Ionaşcu Andrei în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Sîngerei nr.28.  

În conformitate cu  art. 26, 32 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.489 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Sîngerei nr.28” după cum urmează: 

Se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Sîngerei nr.28 dl Ionaşcu Andrei, executor, specialist principal, Oficiul de 

executare Sîngerei, propus de Judecătoria Sîngerei. 

          Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 

 

S-a examinat: 6. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.475 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Drochia nr.14”. 

Raportor: Vasile Gafton. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.475 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Drochia nr.14” după cum urmează: 

Se exclud din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Drochia nr.14 dna Cinic Ina, propusă de Partidul Democrat din Moldova 

şi dl Plopa Alexei, la cerere, din partea Consiliului raional Drochia. 

Se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Drochia nr.14 dna Cojuhari Angela, economist, specialist, Oficiul stare 

civilă Drochia, din partea Partidului Democrat din Moldova. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 7. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea 

unor membrii ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru 

efectuarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”. 

A raportat: Vasile Gafton. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 



În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul 

electoral nr.1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 

„Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale generale din 3 

iunie 2007”, după cum urmează: 

La pct.1, din poziţiile: 

„Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Drochia nr.14” se exclude 

sintagma „Plopa Alexei – preşedinte”. 

     „Consiliul electoral al circumscripţiei raionale UTA Găgăuzia nr.36” se 

exclude sintagma „Dimoglo Serghei – vicepreşedinte”. 

          Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

Dl Nicolae Gîrbu a părăsit şedinţa Comisiei. 
 

S-a examinat: 8. Cu privire la acreditarea pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală a reprezentantului Agenţiei de Presă „Info-Prim Neo”. 

     A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Agenţia de Presă „Info-Prim Neo” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea reprezentantului său pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală pentru reflectarea în mijloacele de informare în masă a procesului 

electoral. 

În conformitate cu art. 18 şi 64 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 172 din 21 martie 2006, Comisia 

Electorală Centrală: 

Acreditează pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea reflectării în 

mijloacele de informare în masă a activităţii Comisiei Electorale Centrale pe durata 

mandatului acesteia reprezentantul Agenţiei de Presă „Info-Prim Neo” dl Cornel 

Ciobanu. 

Pe parcursul reflectării activităţii Comisiei Electorale Centrale, 

reprezentantul acreditat se călăuzeşte de actele normative internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii Moldova, de Codul 

electoral şi de Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor 

de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 172 din 21 martie 2006. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

          S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 



 

S-a examinat: 9. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din 

partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.  

          A raportat: Victor Kosteţki. 

          Dl Victor Kosteţki – propun ca să acredităm doar 55 de persoane din lista 

înaintată de Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova deoarece celelalte 

persoane nu deţin datele complete necesare pentru a fi acreditaţi. 

          Propunerea se acceptă. 

Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova a înaintat la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 55 (cincizeci şi cinci) de 

persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale 

generale din 3 iunie 2007. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Liga Apărării Drepturilor Omului 

din Moldova este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale generale din 

3 iunie 2007. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura 

de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 

Acreditează în calitate de observatori naţionali în organele electorale 55 de 

persoane din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova (lista se 

anexează) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia 

Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 10. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din 

partea Centrului pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului în 

vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.  

          A raportat: Victor Kosteţki. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Centrul pentru Comunicare Internaţională şi Drepturile Omului a înaintat la 

Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 6 (şase) persoane în 

calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 

3 iunie 2007. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Centrul pentru Comunicare 

Internaţională şi Drepturile Omului este capabil să exercite funcţii civice în 

alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 



În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura 

de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 

Acreditează în calitate de observatori naţionali în organele electorale: dna 

Hîncu Lilia, dl Guzun Victor, dl Cozmolici Dumitru, dl Diaconu Anatolie, dl 

Frunză Ivan, dl Parea Denis din partea Centrului pentru Comunicare Internaţională 

şi Drepturile Omului în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 

2007. 

În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia 

Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

 

     S-a examinat: 11. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din 

partea Mişcării Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

locale generale din 3 iunie 2007.  

A raportat: Victor Kosteţki. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

     Mişcarea Europeană din Moldova a înaintat la Comisia Electorală Centrală 

un demers privind acreditarea a 4 (patru) persoane în calitate de observatori 

naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

     Comisia Electorală Centrală consideră că Mişcarea Europeană din Moldova 

este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

     În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 

1. Acreditează în calitate de observatori naţionali în organele electorale 4 

persoane: dna Grămadă Angela, dna Marciuc Natalia, dl Bondari Petru, dna Mursa 

Elena din partea Mişcării Europene din Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

2. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia 

Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 



Contra-0. 
 

S-a examinat: 12. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali 

din partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa  în vederea 

monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.  

        A raportat: Victor Kosteţki. 

        Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa a înaintat la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 18 (optsprezece) persoane în 

calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale 

din 3 iunie 2007. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Congresul Puterilor Locale şi 

Regionale din Europa este capabil să exercite funcţii civice în alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007. 

 În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 

1. Acreditează în calitate de observatori internaţionali în organele electorale 

18 persoane din partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale din Europa (lista 

se anexează) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

2. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii 

Moldova, de Codul electoral şi de Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

Dl Nicolae Gîrbu s-a alăturat membrilor Comisiei Electorale Centrale. Dl 

Pavel Midrigan a părăsit şedinţa Comisiei. 

 

     S-a examinat: 13. Cu privire la efectuarea în ziua de 3 iunie 2007 a 

sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit poll”). 

     Raportor: Iurie Ciocan. 

     Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          Pe data de 28 mai 2007 la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul 

din partea Institutului de Politici Publice (IPP), care în cooperare cu Asociaţia 

pentru Democraţia Participativă (ADEPT), Institutul European de Studii Politice 

din Moldova (IESPM), C.B.S. „AXA” şi Centru pentru Studierea Opiniei şi Pieţii 

(CSOP) vor organiza în ziua de 3 iunie 2007 un sondaj de opinie la ieşirea din 

secţiile de votare ( de tip „exit poll”) în raza circumscripţiei electorale municipale 

Chişinău, cu scopul de a oferi publicului o estimare a rezultatelor finale ale 

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 



  În temeiul celor expuse şi în conformitate cu art. 18 alin. (2) şi art. 22 lit. f) 

din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală: 

  1. Aprobă efectuarea în ziua din 3 iunie 2007 a sondajului de opinie la ieşirea 

din secţiile de votare (de tip „exit poll”) solicitat de Institutul de Politici Publice şi 

instituţiile partenere, în raza circumscripţiei electorale municipale Chişinău . 

  2. Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr.1 va aduce la 

cunoştinţă informaţia despre efectuarea  sondajului de opinie la ieşirea din secţiile 

de votare (de tip „exit poll”) tuturor birourilor electorale din raza circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1.  

3. Aprobă Instrucţiunea  privind prezenţa la secţiile de votare eşantionate a 

reprezentanţilor (grupurilor de operatori) al instituţiilor care vor realiza sondajul 

(anexa nr. 1). 

5. Aprobă lista persoanelor care efectuează sondajul de opinie la ieşirea din 

secţiile de votare în ziua  alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 (anexa nr.2). 

6. Aprobă modelul de legitimaţie şi acreditează persoanele care participă la 

efectuarea sondajului de opinie inclus în lista cu datele de identificare a fiecărei 

persoane şi instituţiei pe care o reprezintă (anexa nr. 3). 

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 8; 

       Contra-0. 

 

S-a examinat: 14. Cu privire la demersul Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului din Republica Moldova. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

       Întrebări şi obiecţii: 

       Dna Renata Lapti – despre care spot publicitar este vorba? 

       Dl Iurie Cican – cel în care este folosit sediul primăriei Chişinău. 

       Dl Andrei Volentir – Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă şi 

probe? 

        Dl Iurie Ciocan - Consiliul Coordonator al Audiovizualului este autoritatea 

publică de stat care efectuează controlul şi monitorizează procesul electoral. De 

asemenea ei ne infirmează despre derogările constatate. 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova a adresat 

Comisiei Electorale Centrale un demers privitor la abaterile de la normele în 

vigoare atestate în serviciile de programe TV monitorizate la 23 mai 2007. Astfel, 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a depistat încălcări ale pct.18 din 

Regulamentul cu privire la reflectarea în mijloacele de informare în masă din 

Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 

2007, şi anume în spotul electoral al domnului Alexandru Corduneanu, candidat la 

funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat, difuzat de postul „Pro TV Chişinău”, este utilizată imaginea 

sediului Primăriei municipiului Chişinău. 

Este de menţionat faptul că pct.18 din Regulament prevede că „În spoturile de 

publicitate, emisiuni şi dezbateri electorale nu pot fi difuzate imagini reprezentînd 



instituţiile Preşedinţiei, Parlamentului sau ale administraţiei publice centrale şi 

locale”. Totodată, atît potrivit art. 47 alin (5) din Codul electoral, cît şi punctului 

20 din Regulamentul amintit „Răspunderea pentru conţinutul materialelor 

electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral”.  

Potrivit demersului citat, spoturile candidaţilor la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău Cornel Ciurea din partea Partidului Social-Liberal şi Vitalia 

Pavlicenco din partea Partidului Naţional Liberal, care conţineau încălcări similare, 

au continuat să fie difuzate, deşi prin hotărîrea CEC nr. 653 din 25 mai 2007 cu 

privire la demersurile din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 

Republica Moldova, Cornel Ciurea şi Vitalia Pavlicenco au fost avertizaţi asupra 

necesităţii respectării pct. 18 din Regulament.  

Luînd în considerare cele expuse şi în conformitate cu art.18, 26 şi 47 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de demersul Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 

Republica Moldova nr. CEC 6/796 din 25 mai 2007. 

2. Avertizează candidatul electoral la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău Alexandru Corduneanu asupra necesităţii respectării 

punctului 18 din Regulamentul cu privire la reflectarea în mijloacele de informare 

în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile generale din 3 

iunie.   

3. Aduce la cunoştinţa celui vizat în termen de 24 de ore de la data adoptării 

prezenta hotărîre. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra- 0; 

Abţinut – 1. 

 

 

S-a examinat: 15. Cu privire la contestaţia nr.CEC 7/60 din 19 mai 2007 a 

dlui Andrei Volentir, membru reprezentant al Partidului Social-Liberal în 

Comisia Electorală Centrală. 

A raportat: Renata Lapti. 

Întrebări şi propuneri: 

Dl Mihai Buşuleac – propun ca mai întîi reprezentantul Consiliului municipal 

să-şi expună părerea. 

Dl Ghenadii Gluşcenco – am prezentat actele solicitate şi vă mai prezint 

cîteva documente suplimentare. 

Dna Renata Lapti – pe data de 28 mai a fost trimisă o invitaţie şi contestaţia. 

Dl Iurie Ciocan – Kirkorov a fost invitat de căte stafful lui Iordan sau de o 

persoană terţă în relaţii cu stafful?  

Dl Ghenadii Gluşcenco – de o persoană terţă, noi am încheiat contracte cu 

„Biss” şi „Muzicum Univers”. 

Dl Iurie Ciocan – prin urmare achitările nu s-au făcut la direct ci prin 

contracte. 



Dna Renata Lapti – aceste acte sînt la CEC, conform contractelor încheiate cu 

„Muzicum Univers”, pagina 2 din contract, ei urmau să contacteze cu Kirkorov. 

Dl Ghenadii Gluşcenco – contractul nu ţine numai de Kirkorov ci şi de alţi 

interpreţi moldoveni şi mai conţine un şir de alte obligaţii suma totală costituind 

300 000 lei. 

Dna Renata Lapti – cine la invitat pe Kirkorov? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – nu cunosc acest lucru, noi am contractat cu Agenţia. 

Dna Renata Lapti – cine a asigurat transportul inter e clar, dar cine a asigurat 

transportul extern? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – agenţia. Partea contestatară trebuie să prezinte 

probele. Fondul electoral este al PCRM.  

Dna Renata Lapti – ce se află pe strada Ştefan Neaga 11? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – acolo au fost stocate deşeurile şi apoi transportate în 

altă parte. 

Dna Renata Lapti – de ce contractul privind trasportarea deşeurilor menajere 

din Piaţa Marii Adunări Naţionale în urma concertului din 5 mai 2007 este încheiat 

pe termenul de un an? 

Dl Ghenadii Gluşcenco –pentru că dl Malev se simţea rău şi nu ştiam exact 

data concertului de aceea este pe o perioadă prelungită. 

Dna Renata Lapti – am văzut şi alte contracte de acest gen, de exemplu pentru 

concertul PSDM este indicată data exactă de acordare a serviciilor. 

Dl Eugeniu Ştirbu – am aici 3 bonuri de plată cu sume diferite, contul este al 

partidului sau este contul fondului electoral? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – din Fondul electoral. 

Dl Andrei Volentir – dle Gluşcenco, există un demers prin intermediul căruia 

aţi semnat contractul?  

Dl Ghenadii Gluşcenco – au fost încheiate mai multe contracte cu diferite 

organizaţii. 

Dl Nicolae Ghenciu – deţin de pe site-ul www.iordan.md invitaţia la concertul 

respectiv. 

Dl Ghenadii Gluşcenco – în contract este clar stipulat că este invitat Filip 

Kirkorov. 

Dna Renata Lapti – cine trebuia să achite onorariul? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – MUZICOUNIVERS. 

Dl Dumitru Graur – care este valoarea contractului? 

Dl Ghenadii Gluşcenco – 102000. Suma totală este de 351.000. 

Dl Mihai Buşulean – noi prin punctul 4 obligăm ca PCRM să-şi declare 

sumele pentru măsuri.  

Dl Vasile Gafton – eu îl susţin pe dl Buşuleac referitor la punctul 4 şi să 

solicităm Procuraturii Generale să facă cercetările necesare. Să verifice legalitatea 

efectuării plăţilor, cine a achitat transportul extern, transportarea deşeurilor. 

Dl Mihai Buşuleac – propun să precizăm de ce luăm act, a fost anulată 

hotărîrea nr. 170 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr.1                    

prin hotărîrea CEC nr. 670 din 25.05.07. 

http://www.iordan.md/


Dl Valentin Vizant – propun să facem un demers la Procuratura Generală ca 

să fie verificaţi toţi concurenţii electorali care au încheiat contracte. 

        Dl Eugeniu Ştirbu – ne abatem de la subiect, mîîne este ultima zi de 

prezentare a rapoartelor financiare. Se ia act de faptul că prin hotărîrea 670 din 

25.05.07 a fost anulată hotărîrea 170 a Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1, atenţionăm concurentul electoral PCRM asupra 

nerespectării prevederilor art.38, art.47 şi a prevederilor art.1 al Convenţiei privind 

standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele 

membre ale Comunităţii Statelor Independente şi slicităm Procuraturii Generale să 

efectueze un control asupra cheltuielilor efectuate în legătură cu petrecerea 

concertului din 5 mai 2007 în Piaţa Marii Adunări Naţionale de către concurentul 

electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. 

Dl Andrei Volentir – propun de indicat termenii. 

Dl Eugeniu Ştirbu – în termeni rezonabili. 

Dna Renata Lapti – cu informarea obligatorie a Comisiei Electorale 

Centrale, pînă în ziua algerilor. Dă citire proiectului hotărîrii cu modificările 

propuse de membrilor Comisiei: 

 

La 19 mai 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost depusă o 

contestaţie din partea dlui Andrei Volentir, membru reprezentant al Partidului 

Social-Liberal în Comisia Electorală Centrală, prin care se solicită următoarele: 

- anularea hotărîrilor nr.170 şi 172 ale Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1; 

- pronunţarea unei noi hotărîri prin care să fie atenţionate autorităţile publice 

de orice nivel privind neimplicarea lor în campania electorală a concurenţilor 

electorali, precum şi să fie avertizat concurentul electoral PCRM în privinţa 

încălcării legislaţiei electorale privind efectuarea agitaţiei electorale şi a modului 

de susţinere financiară a campaniei electorale. 

Astfel, în contestaţie se face referire la concertul din 5 mai 2007 din Piaţa 

Marii Adunări Naţionale la care a participat dl F. Kirkorov, care pe lîngă piesele 

interpretate a îndemnat lumea să voteze pentru candidatul PCRM dl V. Iordan. La 

fel, la manifestaţia dată au participat înalţi oficiali ai statului şi anume dl V. 

Voronin - preşedintele Republicii Moldova, dl M. Lupu - Preşedintele 

Parlamentului, dl V. Tarlev – Prim-ministru, care la fel au făcut agitaţie electorală 

în favoarea aceluiaşi candidat. 

Totodată, în contestaţie se relevă că în cadrul concertului candidatul V. Iordan 

a declarat că acţiunea în cauză reprezintă un cadou oferit chişinăuenilor cu ocazia 

alegerilor din 3 iunie 2007. 

La fel, contestatarul invocă o neclaritate în ceea ce priveşte cheltuielile legate 

de desfăşurarea concertului în cauză, solicitînd verificarea corectitudinii evidenţei 

veniturilor şi cheltuielilor acestui concurent electoral.  

Examinînd materialele şi probele video anexate, Comisia Electorală Centrală 

constată că în cadrul concertului atît dl F. Kirkorov în calitate de cetăţean străin, cît 

şi înalţii oficiali ai statului  menţionaţi mai sus au făcut agitaţie electorală în 

favoarea candidatului PCRM dl V. Iordan. 



Potrivit art.47 alin. (1) din Codul electoral, dreptul de  a face agitaţie 

electorală în favoarea unui concurent electoral îl au doar cetăţenii Republicii 

Moldova. 

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 7 din Convenţia privind standardele 

alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale 

Comunităţii Statelor Independente, la care Republica Moldova este parte, nu se 

permite participarea directă sau indirectă a cetăţenilor străini, apatrizilor, 

persoanelor juridice străine, la activităţi care favorizează sau defavorizează 

pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în organele puterii de stat şi ale administraţiei 

publice locale, precum şi în alte organe reprezentative naţionale, ale persoanelor cu 

funcţii elective. 

În acest context, prin agitaţia electorală efectuată de dl F. Kirkorov s-au 

încălcat prevederile art.47 alin.(1) din Codul electoral şi ale Convenţiei amintite. 

În ceea ce priveşte persoanele cu înaltă funcţie în stat şi anume dl V. Voronin 

- Preşedintele Republicii Moldova, dl M. Lupu - Preşedintele Parlamentului, dl V. 

Tarlev – Prim-ministru, Codul electoral nu prevede expres interdicţii privind 

desfăşurarea agitaţiei electorale de către înalţi oficiali ai statului, totodată acţiunile 

acestora nu cad sub interdicţia art.45 alin.(6), dat fiind faptul că ei nu sunt 

înregistraţi drept persoane de încredere ale concurenţilor electorali. 

În acelaşi timp, persoanele nominalizate nu au luat parte la manifestaţie în 

calitate de cetăţeni de rînd, ci în calitate de înalţi demnitari care reprezintă statul, 

fapt ce îi pune în condiţii de inegalitate pe concurenţii electorali, încălcîndu-se în 

acest sens art.46 alin.(1) din Codul electoral. 

Este de menţionat faptul că prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.670 

din 25 mai 2007, s-a recomandat înalţilor demnitari de stat a nu se folosi de înalta 

funcţie de răspundere pe care o deţin şi de a nu se implica în campania electorală a 

candidatului V. Iordan, în sensul respectării prevederilor art.46 alin.(1) din Codul 

electoral, fiind anulată hotărîrea nr.170 a Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1. 

Referitor la declaraţia dlui  V. Iordan că respectivul concert este un cadou 

pentru chişinăueni oferit cu ocazia alegerilor din 3 iunie 2007, acest fapt contravine 

art.38 alin.(8), unde se stipulează că „Concurenţilor electorali li se interzice să 

propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată bunuri materiale, 

inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de binefacere”. 

În ceea ce priveşte, finanţarea manifestaţiei în cauză, Comisia Electorală 

Centrală a verificat contractele încheiate în vederea organizării acestui concert şi 

bonurile de plată aferente. Astfel, plata în vederea onorării contractelor de prestări 

servicii şi anume contractul încheiat între „MUZICOUNIVERS” şi PCRM, 

contractul între Advahov Vasile şi PCRM, precum şi contractul încheiat între 

„CONCERT-BIS” SRL şi PCRM , toate din data de 2 mai 2007, a fost vărsată în 

contul „fondului electoral ” al concurentului electoral PCRM.  

Totodată, concurentul electoral PCRM nu dispune de un contract de prestare a 

serviciilor privind transportarea deşeurilor menajere solide, Comisiei Electorale 

Centrale fiindu-i prezentat drept probă un alt contract care nu are tangenţă cu 

concertul dlui F. Kirkorov, contract care este încheiat pentru prestarea acestui 



serviciu pentru perioada de 15.05.2007-15.05.2008, concertul fiind desfăşurat la 

data de 05.05.2007, precum şi pentru o altă adresă.  

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu art.18, 26, 38 şi 47 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, cu completările şi 

modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală: 

1. Admite parţial contestaţia dlui Andrei Volentir, membru reprezentant al 

Partidului Social-Liberal în Comisia Electorală Centrală. 

2. Ia act de faptul că prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.670 din 

25 mai 2007 a fost anulată Hotărîrea  nr.170 a Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău nr.1. 

3. Anulează hotărîrea nr.172 a Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1. 

4. Atenţionează concurentul electoral PCRM asupra nerespectării 

prevederilor art.38, art.47 şi a prevederilor art.1 al Convenţiei privind standardele 

alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale 

Comunităţii Statelor Independente.  

5. Solicită Procuraturii Generale să efectueze un control asupra cheltuielilor 

efectuate în legătură cu petrecerea concertului din 5 mai 2007 în Piaţa Marii 

Adunări Naţionale de către concurentul electoral Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova, în termeni rezonabili, cu informarea ulterioară a Comisiei 

Electorale Centrale.    

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra- 3. 

 

S-a examinat: 16. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/87 din 26 mai 2007 

a domnului Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

A raportat: Renata Lapti. 

Dl Mihai Buşuleac – una din cerinţele contestaţiei e să fie atenţionat ziarul, 

contestaţia se admite parţial. 

Dl Nicolae Ghenciu – în hotărîre nu este inclus „О чём говорят Иордан с 

Лужковым” în partea constatantă. Ziarul este format din 2 părţi „Komsomolskaia 

pravda” în Moldova şi „Komsomolskaia pravda” în general. Articolul respectiv a 

fost publicat în Komsomolskaia pravda. ru, nu Komsomolskaia pravda.md. 

Dl Eugeniu Ştirbu – cunoaşteţi unde se tipăreşte ziarul? În municipiul 

Chişinău. Înseamnă că se distribuie tot în Moldova. 

Dna Renata Lapti – sînt de acord să includem această sintagmă în hotărîre. 

Dă citire proiectului hotărîrii: 

 

La data de 26 mai, Comisia Electorală Centrală a recepţionat contestaţia 

domnului Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală care în temeiul 

art. 22 lit. q), art. 26 lit. b), art. 36, art. 38, art. 65 şi art. 66 din Codul electoral, pct. 



65-66 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale şi 

Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007, 

aprobat  prin  hotărîrea Comisiei  Electorale  Centrale  nr. 460 din  6 aprilie 2007, 

solicită: 

– să fie anulată hotărîrea nr. 183 din 22.05.2007 „Cu privire la petiţia 

parvenită de la dl Nicolae Ghenciu, membru reprezentant cu drept de vot 

consultativ din partea PDS”, adoptată de Consiliul electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău; 

– să se constate că prin acţiunile sale dl Veaceslav Iordan, candidat la funcţia 

de primar general al municipiului Chişinău şi ziarul „Komsomolskaia pravda” 

încalcă legislaţia în vigoare; 

– să fie atenţionaţi dl Veaceslav Iordan, candidat la funcţia de primar general 

al municipiului Chişinău şi ziarul „Komsomolskaia pravda” despre necesitatea 

respectării legislaţiei electorale din Republica Moldova. 

În partea motivantă, dl Nicolae Ghenciu relatează că hotărîrea contestată 

este ilegală şi contravine legislaţiei în vigoare. 

În fapt, la data de 17 mai ziarul „Komsomolskaia pravda” a publicat un 

anunţ cu imaginea dlui V. Iordan în care alegătorii sînt îndemnaţi să adreseze 

întrebări acestuia la nr. de telefon 23-45-39.  

De asemenea, în acelaşi ziar este publicată fotografia dlui V. Iordan şi 

articolul „O ciom govoril Lujkov s Iordanom”. 

Întrebările din anunţ şi articolul „O ciom govoril Lujkov s Iordanom” sînt cu 

caracter electoral şi constituie agitaţie electorală efectuată prin intermediul ziarului 

„Komsomolskaia pravda”. 

Contestatarul menţionează că ziarul „Komsomolskaia pravda” este persoană 

juridică străină şi nu are dreptul de a se implica în procesul electoral din Republica 

Moldova, respectiv concurenţii electorali din Republica Moldova nu au dreptul de 

a răspîndi informaţii cu caracter electoral prin intermediul mijloacelor de informare 

în masă ale persoanelor juridice străine. 

Totodată, se stipulează că cheltuielile suportate în legătură cu publicarea 

articolului menţionat nu sînt prevăzute în fondul electoral al candidatului 

Veaceslav Iordan, respectiv reprezintă o subvenţionare a dlui Iordan de către ziarul 

„Komsomolskaia pravda”. 

În procesul examinării contestaţiei dlui Nicolae Ghenciu s-a constatat că  

Societatea Comercială „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА-BASARABIA” S.R.L. 

este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat din Republica Moldova la data de 

23 mai 1995 (certificatul de înregistrare cu seria MD 0058444). Luînd în 

considerare cele menţionate, Comisia Electorală Centrală consideră că acest capăt 

al contestaţiei este neîntemeiat, deoarece nu au fost prezentate probe cu privire la 

faptul că ziarul „Komsomolskaia pravda”, persoană juridică străină, s-ar fi implicat 

în campania electorală.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală a constatat că  Societatea Comercială 

„КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА-BASARABIA” S.R.L. a publicat articolele 

menţionate de către contestatar fără menţiunea „Electorala 2007”. Acest fapt 



contravine prevederilor pct. 12 al Regulamentului privind reflectarea în mijloacele 

de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile 

generale locale din 3 iunie 2007, potrivit căruia fiecare material al concurenţilor 

electorali publicat în presa scrisă va fi plasat la rubrica „Electorala 2007”, iar 

materialul va fi însoţit de o notă „achitat din fondul electoral” al concurentului 

respectiv.  Astfel, s-a constatat că concurentul electoral PCRM a achitat plata 

corespunzătoare din „fondul electoral ” al acestuia, din care motiv capătul de 

cerere corespunzător se consideră neîntemeiat.         

 Prin urmare, în temeiul art. 18 şi 65 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Admite parţial contestaţia nr. CEC 7/87 din 26 mai 2007 a domnului 

Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Atenţionează Societatea Comercială „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА-

BASARABIA” S.R.L. asupra încălcării prevederilor pct. 12 al Regulamentului 

privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a 

campaniei electorale la alegerile generale locale din 3 iunie 2007 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra- 2. 

 

S-a examinat: 17. Cu privire la contestaţia nr.CEC 7/88 din 26 mai 2007 a 

dlui Nicolae Ghenciu membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală 

A raportat: Renata Lapti. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dna Renata Lapti – propune să se facă o trimitere în partea constatantă la 

hotărîrea CEC aprobată astăzi. 

Dl Iurie Ciocan – propune să se dea răspuns dlui Ghenciu printr-o scrisoare 

semnată de preşedinte, la care să fie anexată precedenta hotărîre a CEC. Organul 

ierarhic inferior se supune celui superior. 

Dl Mihai Buşuleac – sînt de acord cu propunerea dlui Ciocan. 

Dl Nicolae Gîrbu – este proiectul hotărîrii, să-l votăm. 

Dna Renata Lapti – asupra fiecărei contestaţii trebuie să existe o hotărîre. 

Dl Andrei Volentir – consideră că a avut loc abrogarea implicită a hotărîrii. 

Dl Mihai Buşuleac – revenim la hotărîrea examinată anterior, propun de comasat 

contestaţiile. 

Dl Nicolae Gîrbu – Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale 

Centrale nu permite revenirea, putem doar să amînăm.  

Proiectul hotărîrii se amînă pentru şedinţa următoare a Comisiei. 

La 26 mai 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost depusă o contestaţie 

din partea dlui Nicolae Ghenciu membru reprezentant al Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală, prin care se solicită următoarele: 



- să fie anulată hotărîrea nr.186 din 22.05.2007 a Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău nr.1; 

- să se constate ilegalitatea acţiunilor dlui V. Iordan, candidat la funcţia de 

primar general al municipiului Chişinău din partea PCRM, de antrenare în procesul 

electoral a dlui Kirkorov F., cetăţean al Federaţiei Ruse; 

- să fie atenţionat dl V. Iordan candidat la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău din partea PCRM, despre necesitatea respectării legislaţiei 

electorale şi neimplicarea cetăţenilor străini în procesul electoral. 

Astfel, contestatarul menţionează că, potrivit art.47 alin. (1) din Codul electoral, 

se prevede dreptul de  a face agitaţie electorală doar pentru cetăţenii Republicii 

Moldova. La fel, a menţionat în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 7 din Convenţia 

privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în 

statele membre ale Comunităţii Statelor Independente, nu se permite participarea 

directă sau indirectă a cetăţenilor străini, apatrizilor, persoanelor juridice străine, la 

activităţi care favorizează sau defavorizează pregătirea şi desfăşurarea alegerilor în 

organele puterii de stat şi ale administraţiei publice locale, precum şi în alte organe 

reprezentative naţionale, ale persoanelor cu funcţii elective. 

În acest context, prin agitaţia electorală efectuată de dl F. Kircorov în favoarea 

candidatului  dl V. Iordan s-au încălcat prevederile art.47 din Codul electoral şi ale 

prevederilor acestei Convenţii. 

Este de menţionat faptul că prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.687 din 

29 mai 2007 a fost atenţionat concurentul electoral PCRM asupra nerespectării 

prevederilor art.38, art.47 şi a prevederilor art.1 al Convenţiei privind standardele 

alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale 

Comunităţii Statelor Independente.  

Luînd în considerare cele expuse şi în conformitate cu art.18, 26 şi 47 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se admite parţial contestaţia a dlui Nicolae Ghenciu, membru reprezentant 

al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală.  

2. Se anulează hotărîrea 186 a Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat pentru amînarea proiectului de hotărîre:  

Pro – 6; 

Contra- 2. 

 

 

S-a examinat: 18. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/89 din 26 mai 2007 

a domnului Nicolae Ghenciu reprezentant cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală.  

A raportat: Renata Lapti. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Nicolae Ghenciu – Consiliul electoral al municipiului Chişinău a 

tergiversat examinarea contestaţiei noastre. Eu am verificat în Cancelaria 



Consiliului electoral al municipiului Chişinău sesizarea nici nu a fost transmisă 

preturilor municipiului Chişinău pentru executare. Nu se ştie cît timp va mai trece 

pînă panourile vor fi aduse în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Dl Mihai Buşuleac – propun de atenţionat Primăria oraşului Chişinău. 

Dna Renata Lapti – dă citire proiectului hotărîrii : 

La data de 26 mai curent, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

contestaţie semnată de domnul Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală care în temeiul art. 22 lit. q), art. 26 lit. b), art. 47 alin. (12) şi (13), art. 65 

şi art. 66 din Codul electoral şi pct. 65-66 din Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale, solicită: 

– să fie anulată hotărîrea nr. 191 din 23.05.2007 „Cu privire la examinarea 

cererii parvenite de la dl Nicolae Ghenciu, membru reprezentant al Partidului 

Democraţiei Sociale”, adoptată de Consiliul electoral al circumscripţiei municipale 

Chişinău; 

– să se constate că panourile publicitare electorale, proprietate publică nu 

corespund condiţiilor stabilite în pct. 5 al Regulamentului privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 512 din 20.04.2007; 

– să fie obligată primăria mun. Chişinău să stabilească în regim de urgenţă 

un minim de locuri speciale de afişaj electoral pentru Partidul Democraţiei Sociale 

din Moldova şi să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca panourile publicitare, 

proprietate publică să corespundă condiţiilor stabilite în pct. 5 al Regulamentului 

privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitate aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 512 din 20.04.2007. 

 

Anularea hotărîrii nr. 191 din 23.05.2007 a Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău se solicită pe motiv că semnatarul o consideră 

ilegală: „Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nu a examinat 

cerinţele expuse în cerere. El urma să se expună asupra lor şi să le admită sau să le 

respingă. 

Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nu a obligat 

Primăria mun. Chişinău să stabilească un minim de locuri speciale de afişaj 

electoral pentru Partidul Democraţiei Sociale din Moldova, precum şi să 

întreprindă acţiuni ce se impun pentru ca panourile publicitare să corespundă 

condiţiilor stabilite: să aibă suprafaţa minimă de 19 m
2
 pentru candidaţii la funcţia 

de primar, respectiv 31 m
2
 pentru candidaţii la funcţia de consilier”. 

Totodată, se menţionează că examinarea cererii a fost tergiversată şi cu toate 

că a fost adoptată hotărîrea, Consiliul electoral al circumscripţiei municipale 

Chişinău nu a întreprins acţiuni întru executarea acesteia. 

Examinînd  contestaţia şi materialele prezentate de către Consiliul electoral 

al circumscripţiei municipale Chişinău, Comisia Electorală Centrală a constatat că 

înregistrarea concurenţilor electorali s-a efectuat pînă la data de 10 mai 2007, iar la 

data de 19 aprilie 2007 primarul general interimar al municipiului Chişinău a emis 

dispoziţia nr. 312-d „Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral” 



prin care a desemnat 139 locuri pentru afişarea publicităţii electorale. 

Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 

publicitare, adoptat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 512, a intrat în 

vigoare la 20 aprilie 2007, prevederile acestuia fiind obligatorii din momentul 

adoptării. În acest sens, administraţia publică locală este obligată a întreprinde 

toate măsurile corespunzătoare în vederea executării prevederilor regulamentului 

menţionat, în special ale capitolului II, în conformitate cu art. 47 alin. (12) din 

Codul electoral.  

Totodată, al treilea capăt de cerere al contestaţiei cu privire la obligarea 

primăriei mun. Chişinău de a stabili în regim de urgenţă un minim de locuri 

speciale de afişaj electoral pentru Partidul Democraţiei Sociale din Moldova nu 

poate fi satisfăcut din motivul lipsei temeiului juridic.  

Prin urmare, în temeiul art. 18 şi 65 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Admite parţial contestaţia nr. CEC 7/89 din 26 mai 2007 a domnului 

Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Constată că panourile publicitare electorale, proprietate publică nu 

corespund condiţiilor stabilite în pct. 5 al Regulamentului privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 512 din 20.04.2007. 

3. Atenţionează Primăria municipiului Chişinău cu privire la executarea 

întocmai a pct. 5 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii 

electorale pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 512 din 20.04.2007. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6 ; 

Contra- 2. 

 

S-a examinat: 19. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/81 din 24 mai 2007 

a domnului Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală  

Raportor: Renata Lapti. 

Dl Iurie Ciocan – sînt cele 3 persoane membri ai Partidului Comunist din 

Republica Moldova. 

Dna Renata Lapti – da, sînt. 

Dl Iurie Ciocan – din ce surse cunoaşteţi aceasta. 

Dna Renata Lapti – acestea sînt fapte notorii, după cum ştiu dl Vladimir 

Voronin este preşedintele PCRM. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle Ghenciu cîte persoane intră pe site-ul 

www.iordan.md? 

Dl Nicolae Ghenciu – vreo 50.000 şi este relevant că se încalcă prevederile 

Codului electoral. 

http://www.iordan.md/


Dna Renata Lapti – propun de redactat punctul 3, să se modifice 

nominalizarea funcţiilor persoanelor respective. 

Dl Valentin Vizant – dle Ghenciu Nicolae, dacă v-a fi scris cetăţeanul 

Vladimir Voronin aceasta v-a influenţa opinia publică. 

Dl Nicolae Ghenciu – consider că da. 

Dna Renata Lapti – să solicităm să se modifice de urgenţă nominalizarea 

funcţiilor dlor Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Vasile Tarlev. 

Dl Valentin Vizant – am depăşit limita examinării, cu ce se ocupă CEC este 

o aberaţie, eu nu văd nici o logică cum o să influenţeze asupra alegătorilor dacă 

facem această schimbare. 

Dna Renata Lapti – dă citire proiectului hotărîrii : 

 

La data de 24 mai curent, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

contestaţie semnată de domnul Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală care în temeiul art. 22 lit. q), art. 26 lit. b), art. 47 alin. (1), art. 65 şi art. 

66 din Codul electoral şi pct. 65-66 din Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, solicită: 

– să   fie anulată hotărîrea nr. 173 din 18.05.2007 „Cu privire la cererea 

parvenită de la dl Nicolae Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei 

Sociale”, adoptată de Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău; 

– domnii Vladimir Voronin, Preşedinte al Republicii Moldova, Marian 

Lupu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Vasile Tarlev, Prim-

ministru al Republicii Moldova să fie atenţionaţi asupra necesităţii respectării 

legislaţiei electorale şi neimplicarea lor, în calitate de persoane cu înalte funcţii de 

răspundere, în procesul de agitaţie electorală; 

– să fie obligat dl Veaceslav Iordan, candidat la funcţiile de primar general 

al municipiului Chişinău şi de consilier în consiliul municipal Chişinău din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova să excludă de pe site-ul 

www.iordan.md agitaţia electorală (alocuţiunile) domnilor Vladimir Voronin, 

Preşedinte al Republicii Moldova, Marian Lupu, Preşedinte al Parlamentului 

Republicii Moldova, Vasile Tarlev, Prim-ministru al Republicii Moldova. 

Dl Nicolae Ghenciu a contestat hotărîrea nr. 173 din 18.05.2007 adoptată de 

Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău şi solicită anularea ei din 

următoarele motive. 

Acţiunile domnului Veaceslav Iordan privind plasarea pe site-ul 

www.iordan.md a alocuţiunilor de agitaţie electorală ale domnilor Vladimir 

Voronin, Preşedinte al Republicii Moldova, Marian Lupu, Preşedinte al 

Parlamentului Republicii Moldova, Vasile Tarlev, Prim-ministru al Republicii 

Moldova le consideră ilegale, întrucît contravin legislaţiei în vigoare. 

Astfel, contrar probelor doveditoare anexate la contestaţie, Consiliul 

electoral al circumscripţiei municipale Chişinău a stabilit prin hotărîrea sus-numită 

că „alocuţiunile afişate pe site-ul www.iordan.md sînt date de domnul Vladimir 

Voronin, în calitate de Preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica 

http://www.iordan.md/
http://www.iordan.md/
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Moldova, iar alocuţiunile domnilor Marian Lupu şi Vasile Tarlev ca membri ai 

partidului menţionat şi nu ca persoane oficiale”. 

În susţinerea sa, Nicolae Ghenciu stipulează că „alocuţiunile plasate pe site 

îi reprezintă pe domnii Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Vasile Tarlev în calitate 

de persoane oficiale ale Republicii Moldova, persoane cu înalte funcţii de 

răspundere, respectiv nu au dreptul de a face agitaţie electorală în favoarea sau în 

defavoarea concurenţilor electorali”. 

Examinînd materialele anexate, Comisia Electorală Centrală consideră 

alocuţiunile respective ca agitaţie electorală efectuată de persoane cu înalte funcţii 

de răspundere ale Republicii Moldova şi nu în calitate de cetăţeni de rînd, fapt ce îi 

pune în condiţii de inegalitate pe concurenţii electorali, încălcîndu-se în acest sens 

art. 46 alin. (1) din Codul electoral. 

Cu referire la solicitarea domnului Nicolae Ghenciu să fie atenţionaţi domnii 

Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Vasile Tarlev asupra necesităţii respectării 

legislaţiei electorale şi neimplicarea lor, în calitate de persoane cu înalte funcţii de 

răspundere, în procesul de agitaţie electorală, Comisia Electorală Centrală constată 

că s-a expus anterior pe marginea acestui subiect prin hotărîrea nr. 670 din 26 mai 

2007 „Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/79 din 23 mai 2007 a dlui Nicolae 

Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei Sociale 

din Moldova în Comisia Electorală Centrală”. 

 

Prin urmare, în temeiul art. 18 şi 65 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Se admite parţial contestaţia nr. CEC 7/81 din 24 mai 2007 a domnului 

Nicolae Ghenciu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Se anulează hotărîrea nr. 173 din 18.05.2007 adoptată de Consiliul 

electoral al circumscripţiei municipale Chişinău „Cu privire la cererea parvenită de 

la dl Nicolae Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale” ca 

fiind ilegală. 

3. Se solicită domnului Veaceslav Iordan să excludă sau să modifice în 

regim de urgenţă nominalizarea domnilor Vladimir Voronin, Marian Lupu şi 

Vasile Tarlev  pe site-ul www.iordan.md. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra- 3. 

 

 

S-a examinat: 20. Cu privire la contestaţia dlui Andrei Volentir, membru 

reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Social-Liberal în 

Comisia Electorală Centrală. 

Raportor: Renata Lapti. 

Propuneri şi obiecţii: 

http://www.iordan.md/


Dl Mihai Buşuleac – propune să se scrie mai dur în punctul 6 şi anume se 

avertizează preşedintele şi membrii Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Briceni nr.6, asupra încălcării grave şi repetate a normelor 

art.46 alin.(6) din Codul electoral. 

Dl Andrei Volentir – s-a încălcat nu doar Codul electoral, dar nu a fost 

executată hotărîrea CEC. 

Dl Mihai Buşuleac – hotărîrea a fost executată şi apoi anulată. 

Dna Renata Lapti – dă citire proiectului hotărîrii: 

 

La 28 mai 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

contestaţie semnată de Andrei Volentir, membru reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Partidului Social-Liberal în Comisia Electorală Centrală prin care 

contestă hotărîrea nr.7/2-1 din 15 mai 2007 a  Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale  raionale Briceni nr.6. 

La 22 mai 2007 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Briceni nr.6, examinînd cererile cetăţenilor Chifeaci Elena, Mistrean Alexandra şi 

Cimpoeş Aurel incluşi în lista candidaţilor în Consiliul raional Briceni din partea 

Partidului Social-Liberal care a fost înregistrată de către consiliul respectiv 

conform hotărîrii nr.3/3 din 24 aprilie 2007, a exclus persoanele nominalizate din 

lista adoptînd hotărîrile nr.nr.9/2-2, 9/2-3, 9/2-4 din 22 mai 2007. 

Ulterior, la 25 mai 2007 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Briceni nr.6 a adoptat hotărîrea nr.10/4-1 prin care a exclus din cursa 

electorală lista candidaţilor în consiliul raional din partea Partidului Social-Liberal 

Briceni pe motiv că nu întruneşte condiţiile prevăzute de alin.(1) al art.126 din 

Codul electoral.   

Autorul contestaţiei consideră că, prin acţiunile sale, Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Briceni nr.6 şi-a depăşit competenţa atunci cînd 

abuziv şi în mod repetat a dat curs demersurilor cet.Chifeac Elena, Mistrean 

Alexandra şi Cimpoeş Aurel contrar prevederilor alin.(6) al art.46 din Codul 

electoral, întrucît conform prevederilor acestui articol candidaţii respectivi  au fost 

desemnaţi de către Partidul Social-Liberal, acesta din urmă avînd calitatea de 

concurent electoral în condiţiile alin.(6) al art.46 din Codul electoral şi, respectiv, 

de subiect de drept în cazul retragerii candidaturilor din lista înregistrată.   

Contestatarul menţionează că le consideră drept sfidătoare şi ilegale 

hotărîrile în cauză întrucît acestea contravin alin.(6) al art.46 din Codul electoral, 

precum şi hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.632 din mai 2007 şi solicită fie 

anularea acestora, fie dizolvarea consiliului cu constituirea lui într-o nouă 

componenţă, fie  revocarea dlui Galuşca din calitatea de membru al Consiliului cu 

înlocuirea lui cu o altă persoană pentru neîndeplinirea de către acesta a 

obligaţiunilor ce îi revin şi încălcarea legislaţiei în vigoare.   

 Analizînd materialele primite de la Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale  raionale Briceni nr.6, s-a constatat că   hotărîrile nr.nr.9/2-2, 9/2-3, 9/2-4 

din 22 mai 2007 în baza cărora cet.Chifeac Elena, Mistrean Alexandra şi Cimpoeş 

Aurel au fost excluşi din listele electorale ale Partidului Social-Liberal sînt ilegale 

şi pasibile de anulare, deoarece, conform prevederilor alin.(6) al art.46 din Codul 



electoral, dreptul de a retrage candidaturile îl are concurentul electoral, şi nu 

organul electoral.   

În cazul dat concurent electoral este Partidul Social-Liberal, acesta fiind 

subiectul de drept electoral  care poate să-şi retragă candidaţii din listele 

înregistrate.  

Este necesar de menţionat că anterior Comisia Electorală Centrală prin 

hotărîrea sa nr.632 din mai 2007 a anulat hotărîrile nr.6/1-2, nr.6/1-3, nr.6/1-4 şi 

7/1-2 din 11 mai 2007, care, de asemenea, au fost adoptate cu încălcarea 

prevederilor alin. (6) al art.46 din Codul electoral. Însă preşedintele Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale  raionale Briceni nr.6 dl Vladimir Galuşca, 

ignorînd normele Codului electoral, intenţionat a orientat spre adoptarea repetată a 

unor hotărîri ilegale.  

Luînd în considerare faptul că hotărîrile nr.nr.9/2-2, 9/2-3, 9/2-4 din 22 mai 

2007  au fost adoptate cu încălcarea prevederilor alin. (6) al art.46 din Codul 

electoral acestea sînt neîntemeiate şi pasibile de anulare. 

Reieşind din cele expuse, este nefondată şi hotărîrea nr.10/4-1 din 25 mai 

2007 a  Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale Briceni nr.6 

care, de asemenea, este pasibilă de anulare. 

Totodată, relevăm că nu poate fi admis al doilea capăt de cerere al 

contestatarului referitor la dizolvarea consiliului şi revocarea dlui Vladimir 

Galuşca din următoarele motive. 

Conform prevederilor art.33 din Codul electoral calitatea de membru al 

consiliului electoral încetează la cerere sau prin revocare. Dreptul  de a revoca 

membrul consiliului îl are organul sau concurentul electoral care l-a înaintat. În 

cazul dat Comisia Electorală Centrală nu-l poate revoca pe dl Vladimir Galuşca din 

calitatea de membru al consiliului. 

Conform prevederilor art.34 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală poate dizolva consiliile numai după ce aduce la cunoştinţă  publică 

rezultatele finale ale alegerilor, în cazul respectiv lipsind temeiuri legale de 

dizolvare a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr.6. 

 În conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. l), art.33, art.34, art.46 alin.(6) şi art. 

67 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală: 

 1. Admite parţial contestaţia  dlui Andrei Volentir, membru reprezentant al 

Partidului Social-Liberal în Comisia Electorală Centrală. 

 2. Anulează hotărîrea nr.9/2-2 din 22 mai 2007 privind excluderea din lista 

candidaţilor în Consiliul raional Briceni din partea Partidului Social-Liberal a 

candidaturii dnei Chifeac Elena înregistrată sub numărul 13.  

3. Anulează hotărîrea nr.9/2-3 din 22 mai 2007 privind excluderea din lista 

candidaţilor în Consiliul raional Briceni din partea Partidului Social-Liberal a 

candidaturii dnei Mistrean Alexandra înregistrată sub numărul 17.  

  4. Anulează hotărîrea nr.9/2-4 din 22 mai 2007 privind excluderea din lista 

candidaţilor în Consiliul raional Briceni din partea Partidului Social-Liberal a 

candidaturii dlui Cimpoieş Aurel înregistrat sub numărul 8.  



5. Anulează hotărîrea nr.10/4-1 din 25 mai 2007 cu privire la excluderea din 

cursa electorală a listei candidaţilor în Consiliul raionali Briceni din partea 

Partidului Social-Liberal.  

6. Avertizează preşedintele şi membrii Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Briceni nr.6, asupra încălcării grave şi repetate a 

normelor art.46 alin.(6) din Codul electoral. 

 7.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra- 1. 

 

S-a examinat: 21. Cu privire la sesizarea nr.CEC 7/93 din 28 mai 2007 

înaintată de dl Vladimir Filat, candidat la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău din partea Partidului Democrat din Moldova. 
          A raportat: Mihai Buşuleac. 

          Propuneri şi obiecţii: 

          Dl Mihai Buşuleac – materialele de la proiect nu au fost prezentate 

Consiliului municipal, dar au fost prezenate Comisiei Electorale Centrale şi 

Procuraturii Generale. Deşi sesizarea respectivă este semnată de deputatul dl Filat 

totuşi el este concurent electoral. Propune să se admită parţial sesizarea nr.CEC 

7/93 din 28 mai 2007, punctul 2 va fi într-o redacţie nouă şi anume se ia act de 

faptul că materialele pe cazurile descrise în sesizare au fost remise spre examinare 

Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Punctul 3 se exclude, iar 4 devine 3,  

şi va suna: se interzice plasarea de către instituţiile audiovizualului şi presa scrisă 

sub orice formă a publicităţii de educaţie civică sub genericul „Opreşte corupţia! 

Informează-te înainte de a alege!”. Punctul 6 devine 4. 

Dl Iurie Cocan – în ziar şi la canalele de televiziune nu era chipul lui Filat. 

Dl Mihai Buşuleac – chipul nu este, dar genericul e acelaşi şi pe pliant şi în 

ziare. Articolul nu poartă caracter de educaţie civică. 

Dl Iurie Ciocan – conţinutul pliantului vorbeşte expres despre dl Filat, în rest 

nu. Îl pot atribui şi altui concurent electoral. Pe pliant nu este „Changemakers.net”. 

Un caz similar a fost la Bălţi cu Panciuc şi s-au adresat la Consiliul electoral. 

Dl Ştefan Creangă – materialul pliant are 4 elemente comune cu ziarul.  

Dl Valentin Vizant – aproape fiecare concurent electoral scrie despre 

corupţie. 

Dna Renata Lapti – conform Regulamentului privind plasarea informaţiei 

electorale, puntul 12, organizaţiile nonguvernamentale trebuie să anunţe în 

prealabil Comisia Electorală Centrală referitor la spoturile publicitare.  

Dl Iurie Ciocan – numai cele plasate în locuri publice. Am fost contactat de 

un canal de televiziune, o societate comercială trebuia să avizeze CEC. Sugestia 

mea a fost sa ne remită acest spot publicitar. De iure noi nu putem să-i obligăm. 

Propune de remis contestaţia Consiliului electoral al municipiului Chişinău. 

 

 

 



Declaraţia dlui Iurie Ciocan. 

Dl Mihai Buşuleac – îmi pare rău de poziţia dlui Ciocan şi de faptul că 

foloseşte tribuna CEC pentru o declaraţie politică în cadrul examinării unui proiect 

de hotărîre, propun să votăm pentru acest proiect. 

Dl Eugeniu Ştirbu – nu vreau să comentez declaraţia dlui Ciocan, este o 

opinie separată. Supun votului proiectul hotărîrii. 

 

La data de 28 mai 2007, candidatul la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău din partea Partidului Democrat din Moldova dl Vladimir 

Filat, a depus o sesizare în care se arată că, începînd de la data de 25 mai 2007, pe 

teritoriul municipiul Chişinău se distribuie sute de mii de exemplare de material 

publicitar electoral care nu corespunde adevărului şi îl calomniază personal.  

În afară de aceasta, materialul publicitar este tipărit cu încălcarea alin. (5) al 

art. 47 din Codul electoral care prevede că  „Fiecare material publicitar trebuie să 

includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi 

denumirea tipografiei care l-a tipărit”. 

De asemenea,  se relatează că în publicaţiile „Jurnal de Chişinău”, „Timpul”, 

„Moldavschie Vedomosti” din 25 mai 2007, precum şi la postul de televiziune 

„Euro TV Chişinău” a fost dat publicităţii  un material de aşa-zisă educaţie civică, 

similar materialului publicitar calomnios. Se menţionează că această campanie  de 

pretinsă educaţie civică, care nu are altă menire decît aceea de a întări efectul 

atacului denigrator, este realizată de „Changemakers.net” o întreprindere cu capital 

străin.  

Autorul sesizării îşi exprimă convingerea că există dubii în privinţa 

instituţiei „Changemakers.net”, a faptului că ea este una obştească şi considerată de 

Comisia Electorală Centrală drept una calificată şi capabilă să exercite funcţii 

civice în alegeri. Astfel, se încălcă prevederile Codului electoral şi ale 

Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica 

Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007, care 

stabilesc expres că de educaţia civică şi electorală a cetăţenilor se ocupă organul 

electoral central. 

De asemenea, se relevă că în baza materialelor în cauză autorul sesizării 

constată că în campania electorală a unui concurent se implică 

instituţii  şi  organizaţii străine, inclusiv prin subvenţionare din străinătate.   

Pentru motivele invocate autorul solicită: 

 luarea de urgenţă a tuturor măsurilor de rigoare pentru asigurarea 

bunei desfăşurări a campaniei electorale; 

  stoparea atacurilor denigratoare la adresa autorului sesizării; 

 neadmiterea implicării în alegeri a instituţiilor şi organizaţiilor străine; 

 identificarea concurentului electoral care a tipărit materialul 

calomnios; 

 identificarea originii sumelor cheltuite pentru tipărirea materialului; 

 înaintarea demersului către Curtea Supremă de Justiţie pentru anularea 

înregistrării concurentului electoral vinovat. 



Analizînd materialele înaintate, Comisia Electorală Centrală a constatat că 

materialul publicitar electoral conţine informaţii calomnioase care nu sînt 

fundamentate pe probe incontestabile, sentinţe de condamnare pentru infracţiunile 

presupuse. 

Materialul publicitar este tipărit cu încălcarea alin. (5) al art. 47 din Codul 

electoral care prevede că  „Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea 

concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei 

care l-a tipărit”. 

Comisia Electorală Centrală de asemenea,  a constatat că unele instituţii ale 

audiovizualului şi presa scrisă au difuzat un material de educaţie civică, cu mai 

multe elemente comune  materialului publicitar calomnios, fapt pentru care 

consideră că materialul de educaţie civică sporeşte efectul atacului denigrator 

împotriva candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din 

partea Partidului Democrat din Moldova dl Vladimir Filat. 

Totodată, Comisia Electorală Centrală relevă că nu deţine informaţii despre 

instituţia „Changemakers.net” şi ea nu este implicată oficial în campania 

electorală, motiv pentru care urmează a fi stopată toată publicitatea din domeniul 

electoral realizată de  aceasta. 

Privitor la demersul de anulare a înregistrării concurentului electoral 

vinovat, Comisia Electorală Centrală nu poate să se expună, deoarece la momentul 

de faţă nu se cunoaşte nici o informaţie despre concurentul care a publicat 

materialul în defavoarea candidatului la funcţia de primar general al municipiului 

Chişinău din partea Partidului Democrat din Moldova şi, de asemenea, nu se 

cunoaşte dacă la tipărirea acestui material publicitar au fost cheltuite mijloace 

financiare  din străinătate. 

Examinînd sesizarea în cauză Comisia Electorală Centrală a reieşit din faptul 

că deşi ea a fost semnată de dl Vladimir filat în calitate de deputat, el concomitent 

este şi candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău. 

Reieşind din cele expuse şi în conformitate cu art.18 şi art.47 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Admite parţial sesizarea nr.CEC 7/93 din 28 mai 2007, înaintată de dl 

Vladimir Filat, candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din 

partea Partidului Democrat din Moldova.  

2. Ia act de faptul că materialele pe cazurile descrise în sesizare au fost 

remise spre examinare Procuraturii Generale a Republicii Moldova. 

3. Interzice plasarea de către instituţiile audiovizualului şi presa scrisă sub 

orice formă a publicităţii de educaţie civică sub genericul „Opreşte corupţia! 

Informează-te înainte de a alege!”. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra- 3. 

 



S-a examinat: 22. Diverse. 

1. Dl Eugeniu Ştirbu – trebuie să decidem cine va semna hotărîrile din 26 

mai. 

Dl Iurie Ciocan – deoarece dl Pavel Midrigan nu este, propun să le semneze 

dl Victor Kosteţki. 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

2. Dl Eugeniu Ştirbu – la Drochia un concurent electoral nu a prezentat la 

timp simbolul, iar acum vrea să-i fie inclus în buletinul de vot. Sînt tipărite 60000 

de buletine. 

Dl Iurie Ciocan – nu le retipărim pentru că el a semnat modelul buletinului 

de vot verificînd datele personale, vor fi cheltuite 25 000 lei. Le facem numai dacă 

el acoperă cheltuielile. 

Dl Eugeniu Ştirbu - Consiliul electoral a înregistrat sigla? Propun să 

includem în ordinea de zi pentru şedinţa următoare, pe care o voi deschide. 

Dl Iurie Ciocan – putem face o hotărîre protocolară. 

Dl Valetin Vizant – modelul a fost întărit şi contrasemnat de candidaţi. 

Dl Iurie Ciocan – dnă Axenia Artemii, în varianta semnată a fost sigla?  

Dl Mihai Buşuleac – avem o adresare să facem ceva, trebuie să ne expunem 

să vedem hotărîrea iniţială de înregistrare ca concurent electoral şi simbolul. 

Dl Eugeniu Ştirbu – închidem şedinţa şi ne convocăm mîine la 11.00. 

Dl Iurie Ciocan – propun ca după necesitate să ne convocăm zilnic. 

Dl Eugeniu Ştirbu – sub punctul 1 în ordinea de zi, solicitînd hotărîrea de 

înregistrare. 

Dl Iurie Ciocan – poate un temei de anulare a alegerilor. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune să se studieze mai minuţios problema 

respectivă. 

Propunerea se acceptă. 

 

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 
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