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PROCES-VERBAL nr.39 

 

al şedinţei  

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 17.06.2011, 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                                                                                     

Vadim Moţarschi, membru 

Dl Vasile Gafton, membru CEC –lipseşte motivat de la şedinţa Comisiei. 

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

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

Dl Vadim Moţarschi – a solicitat excluderea pct.5 de pe ordinea de zi „Cu privire 

la sesizarea nr.22 din 7 iunie 2011 a Consiliului electoral de circumscripţie 

electorală municipală Chişinău nr.1” deoarece nu ţine de competenţa Comisiei 

Electorale Centrale şi urmează a fi remisă MAI.  

Dl Andrei Volentir – a propus includerea rubricii „Diverse”. 

 

Dl Iurie Ciocan –a supus votului propunerea dlui V. Moţarschi 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___-_____ 

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

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___3_____ 

  

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la 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”, pentru asigurarea 
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desfăşurării în bune condiţii a turului II de scrutin şi votării repetate din 19 iunie 

2011 

Raportor: Iurie Ciocan 

 2. Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind procedura de renumărare a 

buletinelor de vot la alegerile locale generale din 5 iunie 2011 

Raportor: Iurie Ciocan 

 3. Cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru 

înscrierea rezultatelor procedurii de renumărare a voturilor la alegerile locale 

generale din 5 iunie 2011 

Raportor: Iurie Ciocan 

 4. Cu privire la operatorii proiectului-pilot de testare a Sistemului 

informaţional automatizat de stat „Alegeri” în ziua desfăşurării turului doi de 

scrutin pentru alegerea primarului general al mun. Chişinău din 19 iunie 2011 

Raportor: Iurie Ciocan 

 5. Cu privire la sesizarea nr.22 din 7 iunie 2011 a Consiliului electoral de 

circumscripţie electorală municipală Chişinău nr.1  

Raportor: Ştefan Urîtu 

 6. Cu privire la demersul Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” pentru 

acreditarea observatorilor naţionali pentru monitorizarea turului doi de scrutin şi 

votării repetate din 19 iunie 2011 în unele circumscripţii electorale  

Raportor: Svetlana Guţu   

 7. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 62 din 

15 aprilie 2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale  raionale Edineţ nr. 16” 

Raportor: Vadim Moţarschi 

 8. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 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”, pentru asigurarea desfăşurării în bune 

condiţii a turului II de scrutin şi votării repetate din 19 iunie 2011”. 

 
Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dlui Valentin Lesnic,  

reprezentant al Ministerului Economiei pentru prezentarea raportului. 

Raportul prezentat de Ministreul Economiei se anexează 

la procesul-verbal al şedinţei. 

 
Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dlui Marin Maxian,  

reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne pentru prezentarea raportului. 

Raportul prezentat de Ministreul Afacerilor Interne se anexează 

la procesul-verbal al şedinţei. 
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A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Andrei Volentir – a menţionat că pe parcursul zilei de 5 iunie mai mulţi 

observatori acreditaţi au periclitat activitatea birourilor secţiilor de votare, însă 

colaboratorii de poliţie prezenţi nu au luat atitudine pentru a asigura ordinea 

publică. Secretarul CEC a întrebat reprezentantul MAI ce măsuri va întreprinde 

Ministerul de resort pentru a executa întocmai sarcinile care îi revin şi pentru a 

asigura ordinea publică în timpul desfăşurării turului doi al alegerilor.  

 Dl Marin Maxian, reprezentant MAI – a răspuns că aceasta este sarcina 

primordială a Ministerului Afacerilor Interne în ziua alegerilor şi vor fi întreprinse 

toate măsurile necesare pentru a asigura ordinea publică. 

 Dl Ştefan Urîtu – a întrebat cînd MAI va prezenta răspunsul la solicitarea 

CEC privind numărul cazurilor de săvîrşire a contravenţiilor administrative şi a 

infracţiunilor săvîrşite în ziua alegerilor. 

 Dl Marin Maxian, reprezentant MAI – a răspuns că în ziua de 5 iunie 

2011 nu au fost documentate cazuri de pornire a urmăririi penale, însă va mai 

verifica această informaţie şi va prezenta ulterior un raport suplimentar în acest 

sens şi detalii privind deciziile luate pentru fiecare caz în parte. 

 Dl Iurie Ciocan – a rugat reprezentantul MAI să concretizeze data şi ora 

cînd va prezenta informaţia solicitată de CEC. 

 Dl Marin Maxian – a răspuns că această informaţie va fi prezentată pe 18 

iunie 2011, pînă la ora 17.00. 

 Dl Alexandru Simionov – a solicitat ca toţi colaboratorii de poliţie să fie 

informaţi despre faptul că ei sînt obligaţi prin lege să asigure ordinea publică, dar 

nu să se implice în procedura de numărare sau totalizare a voturilor, lucru care s-a 

întîmplat în or. Vatra din mun. Chişinău.  

 Dl Iurie Ciocan – a accentuat că colaboratorii de poliţie sub nici o formă nu 

pot lua parte la procesul de monitorizare sau totalizare a votării. 
Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dlui Vasile Ciornîi,  

Vicedirector general, operaţiuni al Întreprinderii de Stat „CRIS „Registru”. 

Raportul prezentat de ÎS „Registru” se anexează 

la procesul-verbal al şedinţei. 

Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dlui Maxim Bogdanov,  

reprezentant al S.A. „Moldtelecom”. 

Raportul prezentat de S.A. „Moldtelecom” se anexează 

la procesul-verbal al şedinţei. 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat raportul Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se ia act de informaţiile generalizate, prezentate pînă la data de 17 iunie 

2011, ce reflectă asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea turului II de 

scrutin şi votării repetate din 19 iunie 2011 prezentate de: 
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- 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). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

Dl Alexandru Simionov – a ieşit din sala de şedinţe. 

 

2. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea 

Instrucţiunii privind procedura de renumărare a buletinelor de vot la alegerile 

locale generale din 5 iunie 2011”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă Instrucţiunea privind procedura de renumărare a buletinelor de 

vot la alegerile locale generale din 5 iunie 2011(conform anexei). 

2. Consiliile electorale de circumscripţie vor asigura instruirea necesară a 

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru desfăşurarea 

procesului de renumărare a buletinelor de vot. 

3. Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele cu funcţie de 

răspundere vor asigura organele electorale cu localurile şi echipamentul necesar 

pentru efectuarea renumărării voturilor, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 

(1) şi art. 35 alin. (6) din Codul electoral. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării .  

 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea 

modelelor documentelor electorale pentru înscrierea rezultatelor procedurii de 

renumărare a voturilor la alegerile locale generale din 5 iunie 2011”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă modelele documentelor electorale pentru înscrierea rezultatelor 

procedurii de renumărare a voturilor la alegerile locale generale din 5 iunie 2011, 

după cum urmează: 

a) act privind rezultatele procesului de renumărare a buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile consilierilor în consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional, 

întocmit de biroul electoral al secţiei de votare (conform anexei nr.1); 

b) act privind rezultatele procesului de renumărare a buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile primarului, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare (conform 

anexei nr.2); 

c) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile consilierilor în consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), întocmit 

de consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi (conform anexei nr.3); 

d) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile primarului, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie de nivelul 

întîi (conform anexei nr.4); 

e) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile consilierilor în consiliul raional, municipal, întocmit de consiliul electoral 

de circumscripţie de nivelul doi(conform anexei nr.5); 

f) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 

exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor locale generale din 5 iunie, la 

alegerile primarului, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie de nivelul doi 

(conform anexei nr.6); 

g) procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor la alegerea 

primarului, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare (conform anexei nr.7); 

h) procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor la alegerea 

consilierilor în consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal), raional, întocmit 

de biroul electoral al secţiei de votare (conform anexei nr.8); 

i) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor la 

alegerea consilierilor în consiliul orăşenesc (municipal), sătesc (comunal), întocmit 

de consiliul electoral de nivelul întîi (conform anexei nr.9); 

j) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor la 

alegerea primarului, întocmit de consiliul electoral de nivelul întîi (conform anexei 

nr.10); 
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k) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor la 

alegerea consilierilor în consiliul raional, municipal, întocmit de consiliul electoral 

de nivelul doi (conform anexei nr.11); 

l) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor la 

alegerea primarului, întocmit de consiliul electoral de nivelul doi  (conform anexei 

nr.12); 

m) act de constatare a faptului că sigiliul este deteriorat sau nu corespunde 

numărului organului electoral (conform anexei nr.13). 

2. Documentele sus-menţionate se vor tipări conform tirajului stabilit prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

Hotărîrea se anexează. 

Dl Alexandru Simionov – a intrat în sala de şedinţe. 

 

4. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la operatorii 

proiectului-pilot de testare a Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” 

în ziua desfăşurării turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al 

mun. Chişinău din 19 iunie 2011”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Operatorii proiectului-pilot de testare a Sistemului informaţional 

automatizat de stat „Alegeri” vor putea asista la toate operaţiile electorale în ziua 

desfăşurării turului doi de scrutin pentru alegerea primarului general al mun. 

Chişinău din 19 iunie 2011 în secţii de votare nr. 111-153, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

 Dl Ştefan Urîtu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la sesizarea 

nr.22 din 7 iunie 2011 a Consiliului electoral de circumscripţie electorală 

municipală Chişinău nr.1” şi a dat citire părţii dispozitive a proiectului de hotărîre: 

 

1. Se anulează acreditarea observatorilor naţionali Saharneanu Dmitrii, Doga 

Denis, Vainberg Albert, Cerneva Galina, Sidorina Asea, Grigorciuc Pavel, Harciuc 

Ksenia, Ceban Evghenii, Poleanschi Mihail, desemnaţi de către Asociaţia 

Obştească „Moldova Tînără” pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 

iunie 2011. 
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2. Se obligă Asociaţia Obştească „Moldova Tînără” să returneze legitimaţiile 

de observator naţional eliberate de către Comisia Electorală Centrală, în termen de 

1 zi din data adoptării prezentei hotărîri. 

3. Se sesizează Ministerul Afacerilor Interne asupra faptului că, la solicitarea 

preşedintelui CECEM Chişinău nr. 1, colaboratorii de poliţie nu au întreprins 

măsurile necesare pentru a restabili ordinea de drept în incinta consiliului la data de 

6 iunie 2011.   

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 Dl Ştefan Urîtu – a informat membrii CEC că va prezenta în calitate de 

probe două înregistrări video din conţinutul cărora e lesne de observat caracterul 

organizat şi agresiv al acţiunilor acestor observatori. 

  

 A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Iurie Ciocan  - a întrebat cîţi observatori erau fizic prezenţi la acel 

moment în incinta consiliului. Preşedintele CEC a afirmat că, deplasîndu-se la 

faţa locului, a văzut 5 observatori din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” 

prezenţi în acea sală. 

 Dl Evghenii Ceban, reprezentant al Asociaţiei Obşteşti „Moldova 

Tînără” – a menţionat că nu cunoaşte despre numărul exact al persoanelor din 

partea asociaţiei care erau prezente în momentul în care s-a petrecut acest caz. 

Totodată, nici colaboratorii de poliţie nu au înregistrat şi nu au documentat un 

asemenea caz. 

 Dl Ştefan Creangă – a menţionat că din înregistrările vizionate poate 

concluziona că observatorii au avut un comportament inadecvat şi inacceptabil 

statutului lor. Au fost grav încălcate prevederile Codului electoral şi a 

Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora. Demersul preşedintelui CECEM Chişinău nr. 1 este temei de anulare 

totală a acreditării.  

Dl Andrei Volentir – a informat membrii CEC, că în urma participării la 

seminarul de instruire din sect. Ciocana, funcţionarii electorali i-au adus la 

cunoştinţă faptul că în mai multe secţii de votare au avut loc asemenea probleme, 

deoarece mai mulţi observatori din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” au 

bruscat şi au intimidat membrii birourilor electorale.       

 

 Dl Iurie Ciocan – a suspendat examinarea acestui proiect de hotărîre pînă 

la pregătirea spre vizualizare a probelor la această sesizare. 

 

6. S-A AUDIAT: 

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

demersul Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” pentru acreditarea observatorilor 

naţionali pentru monitorizarea turului doi de scrutin şi votării repetate din 19 iunie 

2011 în unele circumscripţii electorale”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____4____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

Deoarece nu a fost întrunit numărul necesar de voturi,  

dl Iurie Ciocan l-a desemnat pe dl Vadim Moţarschi pentru pregătirea  

unui alt proiect de hotărîre pentru şediţa următoare. 

  

 7. Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 62 din 15 aprilie 2011 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale  raionale 

Edineţ nr. 16” 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 62 din 15 aprilie 

2011 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Edineţ nr. 16” după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Edineţ nr. 16 dl Ianicov Sergiu;  

-  se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Edineţ nr. 16 dl Veremciuc Marin, licenţiat în drept, şef-adjunct, Oficiul 

teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

Membrii CEC au revenit la examinarea pct. 5 “Cu privire la sesizarea  

nr.22 din 7 iunie 2011 a Consiliului electoral de circumscripţie  

municipală Chişinău nr.1” 

 

 Dl Ştefan Urîtu – a prezentat membrilor probele pregătite la acest subiect. 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Ştefan Urîtu – a menţionat că această organizaţie ar trebui descalificată 

pe o perioadă de 2-3 ani pentru acest comportament inadecvat din partea 

reprezentanţilor ei. 

 Dl Igor Vremea – a menţionat că observatorii nu au încălcat legislaţia în 

vigoare, ba din contra, doi observatori au încercat să aducă la cunoştinţa 

preşedintelui consiliului despre nişte nereguli. Cu atît mai mult că observatorii nu 

au fost identificaţi şi nu au fost date nume concrete. Nu ţine de competenţa 

Comisiei Electorale Centrale descalificarea acestei organizaţii, în acest sens se 
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poate expune doar Ministerul Justiţiei. Este un proiect tendenţios, deoarece 

persoanele de gen feminin nu ar putea ameniţa cu răfuială fizică funcţionarii 

electorali. Comisia nu poate fi părtinitoare. 

 Dl Andrei Volentir – a menţionat că din probele prezentate este mai mult 

decît evident că persoanele acreditate din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova 

Tînără” au încălcat statutul de observator. 

 Dl Alexandru Simionov – a remarcat că acest incident nu a fost înregistrat 

de către organele de poliţie, ceea ce înseamnă că de fapt nu a avut loc nici o 

încălcare a legislaţiei. Organele de constatare nu au documentat nici un caz de 

periclitare a activităţii organului electoral.  

 Dl Andrei Volentir – a menţionat că organele de poliţie constată săvîrşirea 

unor contravenţii sau infracţiuni, însă încălcarea legislaţiei electorale este 

constatată de către Comisia Electorală Centrală. În acest caz, este evidentă 

încălcarea Codului electoral şi a  Regulamentului privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora. 

 Dl Alexandru Simionov – a propus ca aceşti observatori să fie doar 

avertizaţi, fără a li se anula acreditarea iar pct. 2 şi 3 din partea dispozitivă să fie 

excluse. 

 Dl Ştefan Urîtu – a replicat că trebuie de luat măsuri în privinţa acestei 

încălcări, deoarece Comisia Electorală Centrală nu este o instituţie de binefacere, 

iar procesul electoral nu poate fi pus în pericol. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea dlui Alexandru Simionov. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Ştefan Urîtu – a dat citire părţii dispozitive a proiectului de hotărîre: 

1. Se anulează acreditarea observatorilor naţionali Saharneanu Dmitrii, Doga 

Denis, Vainberg Albert, Cerneva Galina, Sidorina Asea, Grigorciuc Pavel, Harciuc 

Ksenia, Ceban Evghenii, Poleanschi Mihail, desemnaţi de către Asociaţia 

Obştească „Moldova Tînără” pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 

iunie 2011. 

2. Se obligă Asociaţia Obştească „Moldova Tînără” să returneze legitimaţiile 

de observator naţional eliberate de către Comisia Electorală Centrală, în termen de 

1 zi din data adoptării prezentei hotărîri. 

3. Se sesizează Ministerul Afacerilor Interne asupra faptului că, la solicitarea 

preşedintelui CECEM Chişinău nr. 1, colaboratorii de poliţie nu au întreprins 

măsurile necesare pentru a restabili ordinea de drept în incinta consiliului la data de 

6 iunie 2011.   

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul de hotărîre. 

AU VOTAT: 

Pentru  ____4____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___-_____ 
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Deoarece nu a fost întrunit numărul necesar de voturi,  

dl Iurie Ciocan l-a desemnat pe dl Igor Vremea pentru pregătirea  

unui alt proiect de hotărîre pentru şediţa următoare. 

Diverse: 

În cadrul rubricii „Diverse”, membrii CEC s-au referit la faptul că în incinta 

secţiei de votare în ziua alegerilor observatorii şi reprezentanţii mass-media pot 

efectua înregistrări video şi audio, pot fotografia derularea procesului electoral 

doar cu înștiinţarea prealabilă a președintelui organului electoral şi fără a pune în 

pericol secretul și securitatea votării. În cazul în care observatorii se fac vinovaţi 

de încălcarea normelor electorale în ziua votării, ei sînt îndepărtaţi imediat din 

localul secţiei de votare, la indicaţia preşedintelui organului electoral, fapt care este 

documentat printr-un proces-verbal semnat de către acesta. 

 

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 
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