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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

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

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

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

 
 

PROCES-VERBAL nr. 105 

al şedinţei ordinare  

din 23.10.2012, ora 16.00      

        

Membrii prezenţi: 8 

Membri absenţi: 1 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul: din cei 9 membri ai Comisiei, la şedinţă sînt 

prezenţi 8, conform listei de înregistrare (se anexează). Şedinţa este declarată deliberativă, 

deschisă pentru publicul interesat.  

   

Preşedintele şedinţei a propus completarea ordinii de zi cu 2 chestiuni. Prima,  „Cu 

privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România” şi a 

doua, “Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul 

Cahul”. 

Secretarul şedinţei a propus transferul raportării chestiunilor de la Eduard Răducan la dl 

Andrei Volentir.  

Dl Ştefan Creangă a propus excluderea din ordinea de zi a chestiunilor cu nr. 5 şi nr. 10 şi 

examinarea acestor subiecte la următoarea şedinţă.    

 

Preşedintele şedinţei a propus aprobarea proiectului ordinii de zi cu modificările propuse 

şi examinarea subiectelor înscrise în aceasta. 

  

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1450 din 28 

septembrie 2012 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie 

electorală sătească Cîrpeşti nr. 9, raionul Cantemir”. 

     Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1453 din 28 

septembrie 2012 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie 

electorală sătească Hristici nr. 12, raionul Soroca”. 

     Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

     Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţiganca, raionul 

Cantemir.  

     Raportor: Eduard Răducan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Onişcani, raionul 

Călăraşi. exclusă  

Raportor: Ştefan Creangă 
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6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hruşova, raionul 

Criuleni.  

Raportor: Ştefan Creangă 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni, raionul 

Edineţ.  

Raportor: Vasile Gafton 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul 

Leova.  

Raportor: Eduard Răducan 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul 

Orhei. 

Raportor: Ştefan Creangă 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul 

Rezina. exclusă 

Raportor: Ştefan Creangă  

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul 

Şoldăneşti.  

Raportor: Vadim Moţarschi  

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul 

Ungheni.  

Raportor: Alexandru Simionov  

13. Cu privire la examinarea contestaţiilor nr. CEC - 7/5214 din 12 octombrie 2012 şi CEC - 

7/5238 din 19 octombrie 2012 depuse de către Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

Raportor: Iurie Ciocan 

14. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, 

România.  

Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul. 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.  

Dl Iurie Ciocan a dat citirii Nota informativă cu privire la rezultatele referendumului local 

privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani din 21 octombrie 2012. 

Pe 21 octombrie 2012 în localitatea Nihoreni, raionul Rîşcani, s-a desfăşurat 

referendumul local privind revocare a primarului. 

La data de 22 octombrie curent, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Nihoreni, raionul Rîşcani, a prezentat Comisiei Electorale Centrale setul de documente privind 

desfăşurarea referendumului local. Examinînd materialele prezentate, Comisia Electorală 

Centrală a constatat următoarele: Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Nihoreni 

a fost constituit la data de 25 septembrie 2012 în număr de 9 membri. Pe durata activităţii, 

consiliul a realizat toate acţiunile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, 

cum ar fi: verificarea listelor electorale, constituirea secţiei de votare etc. Reieşind din faptul că 

în circumscripţia sătească Nihoreni a fost formată o singură secţie de votare, consiliul electoral a 

îndeplinit şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare. În această perioadă consiliul s-a 

întrunit în 7 şedinţe, în cadrul cărora au fost adoptate 7 hotărîri.  

În ziua desfăşurării referendumului, la ora 7.00, preşedintele consiliului electoral în 

prezenţa majorităţii membrilor consiliului a verificat urnele de vot, le-a sigilat, a verificat 

existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot, a ştampilelor şi a declarat votarea deschisă. La 
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momentul deschiderii secţiei de votare în listele electorale erau incluşi 2402 de cetăţeni cu drept 

de vot.  

După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00, secţia de votare a fost închisă şi 

consiliul electoral a început procedura de numărare a voturilor. În procesul-verbal privind 

totalizarea rezultatelor votării la referendumul local  privind revocarea primarului satului 

Nihoreni, raionul Rîşcani, semnat de 9 membri, consiliul electoral a consemnat următoarele: în 

listele electorale de bază au fost înscrişi 2402 de cetăţeni cu drept de vot, iar în cele suplimentare 

4 cetăţeni, buletine de vot au primit 566 cetăţeni, la votare au participat 566 cetăţeni, au fost 

declarate nevalabile 6 buletine de vot, numărul total al voturilor valabil exprimate este 560, 

pentru revocarea primarului s-au exprimat 460 cetăţeni (81,27%), contra revocării – 100 

(17,67%).      

La data de 21 octombrie 2012, consiliul electoral a aprobat hotărîrea nr. 7, prin care a 

decis că referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni se declară nevalabil. 

Întrucît în listele electorale au fost incluşi 2406 de cetăţeni cu drept de vot, iar la referendum au 

participat 566 de cetăţeni, adică 23,52%, ceea ce constituie mai puţin de 1/3 din numărul 

cetăţenilor înscrişi în listele electorale, hotărîrea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Nihoreni corespunde prevederilor art. 199 din Codul electoral.  

În conformitate cu art. 197 din Codul electoral, Consiliul electoral a remis setul de 

documente electorale, în original, judecătoriei raionului Rîşcani care, în termen de 10 zile, va 

confirma sau infirma legalitatea efectuării referendumului şi rezultatele acestuia. 

 

Membrii CEC au procedat la examinarea şi dezbaterea subiectelor conform ordinii de zi 

aprobate. 

 

1. S-A AUDIAT: 

 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1450 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească Cîrpeşti nr. 9, raionul Cantemir”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1450 din 28 septembrie 2012 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească Cîrpeşti nr. 

9, raionul Cantemir”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească 

Cîrpeşti nr. 9 domnul Dulgheru Ion, propus de Consiliul sătesc Cîrpeşti; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească 

Cîrpeşti nr. 9 doamna Sandu Aneta, pedagog, profesoară, gimnaziul Cîrpeşti, din partea 

Consiliului sătesc Cîrpeşti. 

               2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr. 1470 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 
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Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la modificarea hotărîrii 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1453 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească Hristici nr. 12, raionul Soroca”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1453 din 28 septembrie 2012 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească Hristici nr. 

12, raionul Soroca”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească 

Hristici nr. 12 domnul Morari Mihai, propus de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală sătească 

Hristici nr. 12 domnul Nastas Alexandru, pedagog, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

               2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

Hotărîrea nr. 1471 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

3. S-A AUDIAT:  

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

responsabile de finanţe din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova”. 

    

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier)  din partea Partidului 

Liberal Democrat din Moldova domnul Victor Roşca pe perioada campaniei electorale pentru 

alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

 Hotărîrea nr. 1472 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

4. S-A AUDIAT:  

1. Dl Andrei Volentir a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal Ţiganca, raionul Cantemir”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţiganca. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ţiganca, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Costiuc Parascovia de pe lista Partidului Liberal.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1473 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

5. AMÎNAT. 

 

6. S-A AUDIAT:  

Dl Ştefan Creangă a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal Hruşova, raionul Criuleni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hruşova. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Hruşova, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Perciuleac Veronica de pe lista Partidului Politic Partidul Ecologist 

„Alianţa Verde” din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1474 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

7. S-A AUDIAT:   

 

Dl Vasile Gafton a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal  Zăbriceni, raionul Edineţ”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

         1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni, raionul Edineţ, 

candidatului supleant Cuşnir Valentin de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

          3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Zăbriceni asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat. 

         4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1475 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

8. S-A AUDIAT:   



6 

 

 

Dl Andrei  Volentir a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova, 

candidatului supleant Barbuţa Ala de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

          3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Ceadîr asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat. 

         4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1476 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT:   
 

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

consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, 

candidatului supleant Sîrbu Viorica de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1477 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

10. AMÎNAT.  

 

11. S-A AUDIAT:  
 

Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Şoldăneşti”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni. 

         2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Şoldăneşti, 

candidatului supleant Cristea Iacob de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Hotărîrea nr. 1478 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

12. S-A AUDIAT: 
 

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

mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul Ungheni”. 
 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

         1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Turtureanu Olga de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1479 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

13. S-A AUDIAT: 

 

Dl Iurie Ciocan - a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la examinarea contestaţiilor nr. 

CEC - 7/5214 din 12 octombrie 2012 şi CEC - 7/5238 din 19 octombrie 2012 depuse de către 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova”. 

 

Înainte de a purcede la examinarea proiectului de hotărîre nominalizat dl Iurie Ciocan a verificat 

prezenţa contestatarilor  în sala de şedinţe. 

Dna Irina Romaniuc – prezentă.   

Dl Iurie Mazur – absent.  

De asemenea, raportorul a identificat prezenţa în sala de şedinţe şi a persoanelor interesate.  

Dl Sergiu Sîrbu – din partea partidului politic PCRM a prezentat procura de reprezentare 

generală. 

AU LUAT CUVÎNTUL:  

Dl Alexandru Simionov -  a propus, pînă a purcede la examinarea proiectului de hotărîre din 

ordinea de zi, de a face delimitarea acestor două contestaţii dat fiind faptul că contestatarii sînt 

persoane diferite.  

Pentru concretizare, preşedintele şedinţei a menţionat că obiectul contestaţiilor este acelaşi.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____2____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

Contestatara, dna Irina Romaniuc, a fost asigurată cu traducător - dna Angela Musteaţă, 

consultant principal din cadrul aparatului CEC.  
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Dl Ştefan Creangă – a venit cu o întrebare de concretizare privind calitatea dlui Sîrbu şi 

nominalizarea tuturor persoanelor care vor fi implicate în procesul de examinare a contestaţiilor.  

Dl Iurie Ciocan – a  menţionat că dl Sîrbu a prezentat o procură de reprezentare generală 

semnată de preşedintele partidului dl Vladimir Voronin din data de 17.11.2011 şi a dat citirii 

textul procurii. De asemenea, la solicitarea dlui Ştefan Urîtu, dl Sergiu Sîrbu a prezentat 

membrilor prezenţi în şedinţă şi actul de identitate.   

 

Dezvoltînd întrebarea dlui Ştefan Creangă, preşedintele şedinţei a menţionat că în sala de şedinţe 

sînt prezenţi doi experţi în dreptul constituţional şi, la momentul luării de cuvînt, aceştia se vor 

prezenta şi îşi vor expune, la necesitate, opinia.  
 

Raportorul a dat citirii  textul contestaţiilor CEC - 7/5214 din 12 octombrie 2012 şi CEC - 

7/5238 din 19 octombrie 2012.  

 

A LUAT CUVÎNTUL:  

Dna Irina Romaniuc – a informat că este persoana de încredere a candidatului la funcţia de 

primar în comuna Danu, raionul Glodeni a dnei Timinscaia Zinovia şi susţine întru totul cele 

indicate în contestaţie şi nu este de acord cu refuzul Consiliului electoral de circumscripţie Danu 

de a înregistra simbolul PCRM motivul refuzului fiind  intrarea în vigoare a Legii nr. 192  din  

12.07.12 şi a solicitat Comisia de a anula decizia emisă de către consiliul electoral de 

circumscripţie şi înregistrarea simbolului concurentului electoral din partea PCRM.    

 

ÎNTREBĂRI: 

Dl Ştefan Urîtu- a întrebat dacă a fost făcută descrierea completă a simbolului electoral al 

candidatului la funcţia de primar din partea PCRM în comuna Danu şi a doua întrebare - dacă 

persoana de încredere cunoaşte despre intrarea în vigoare a Legii nr. 192 care interzice folosirea 

acestor simboluri.    

 

Dna Irina Romaniuc – a răspuns la ambele întrebări afirmativ şi a menţionat că în Codul 

electoral nu sînt careva restricţii la capitolul înregistrarea simbolului concurentului electoral.  

 

Dl Iurie Ciocan a oferit cuvînt reprezentantului PCRM şi l-a informat că, regulamentar, are la 

dispoziţie 3 minute pentru a prezenta poziţia.  

Dl Serghei Sîrbu – a solicitat permisiunea de a prezenta opinia generală pentru ambele cazuri şi 

nu pe fiecare localitate în parte şi a concretizat că argumentele vor fi identice pentru toate 

contestaţiile.  

Dl Serghei Sîrbu – a informat că Consiliul electoral de circumscripţie Danu a refuzat 

înregistrarea simbolului electoral al concurentului electoral din partea PCRM ca motiv de bază 

fiind indicat aplicarea Legii nr. 192 şi a Legii privind partidele politice (dă citirii prevederile art. 

4 alin. (5) din Legea privind partidele politice). De asemenea, reprezentantul PCRM a menţionat 

că unicul organ abilitat întru aplicarea şi executarea acestei legi este Ministerul Justiţiei şi în 

acest caz, reprezentantul PCRM a precizat, că Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

Danu şi-a depăşit atribuţiile. Acestea fiind expres indicate în art. 28 din Codului electoral (dă 

citirii prevederile art. 28 din Codul electoral). Totodată, dl Sîrbu a menţionat despre restricţiile 

indicate în art. 48 alin. (2) din Codul electoral unde expres sînt indicate restricţiile privind 

neadmiterea identităţii de semne sau simboluri electorale în modelul buletinului de vot.  

Dl Sîrbu- a totalizat, subliniind că Consiliul electoral de circumscripţie a adoptat o hotărîre 

ilegală şi, prin adoptarea acesteia, şi-a depăşit competenţele sale. A menţionat necesitatea de a 

face distincţii între termenii de „partid politic” şi „concurent electoral”. De asemenea, a informat 

despre faptul că este vorba de concurent electoral şi de campania electorală şi nicidecum nu este 

o campanie de promovare a simbolurilor în scopuri politice.     
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Preşedintele şedinţei a atenţionat raportorul despre expirarea timpului oferit pentru expunerea 

poziţiei.   

 

Dl Sîrbu - a solicitat minute în plus şi a continuat, informînd Comisia despre faptul înregistrării 

de către Ministerul Justiţiei în anul 1994 a Statutului PCRM, în preambulul căruia se regăseşte 

descrierea simbolului - secera, ciocanul şi o carte deschisă a partidului politic care a fost solicitat 

de a fi înregistrat.  

Dl Iurie Ciocan – a întrebat în care alineat al Statutului se regăseşte descrierea simbolului 

partidului politic PCRM.  

Dl Sîrbu – a oferit pentru procesul-verbal un exemplar (ca probă) al Statutului partidului politic 

PCRM (ultima variantă).  

Dl Sîrbu – a atenţionat că nu Consiliul electoral de circumscripţie este acel organ care urmează 

să aplice prevederile Legii cu privire la partide, ci doar Ministerul Justiţiei, care, la rîndul său, nu 

a anulat înregistrarea partidului şi nu a obligat partidul să execute careva modificări în textul 

Statutului şi nu a interzis utilizarea simbolului în activitatea de partid, chiar dacă Legea este în 

vigoare. Reprezentantul PCRM  - a menţionat că nici o instanţă de judecată, pînă în prezent, nu a 

obligat formaţiunea politică să execute careva modificări în statut la capitolul „descrierea 

emblemei”.  

De asemenea, dl Sîrbu a menţionat că formaţiunea politică a contestat această lege la Curtea 

Constituţională şi ţine de timp examinarea acestei contestaţii şi a atenţionat că în procesul 

electoral trebuie să ne ghidăm de prevederile Constituţiei Republicii Moldova care este un act 

superior şi ale actelor internaţionale şi să nu se admită  încălcarea dreptului fundamental de a fi 

ales. La finele discursului dl Sîrbu a solicitat Comisiei Electorale Centrale să examineze foarte 

obiectiv şi imparţial aceste contestaţii, să se ţină cont de prevederile Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului, Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, iar legislaţia naţională, şi 

anume, Legea privind partidele politice să fie aplicată corect şi să nu fie limitate drepturile 

candidaţilor PCRM de a alege şi de a fi ales.  

Dl Iurie Ciocan - a întrebat persoana de încredere dacă candidatul la funcţia de primar în 

comuna Danu înaintat de PCRM a fost înregistrat în calitate de concurent electoral. 

Dna Romaniuc – a confirmat că acesta a  fost înregistrat în calitate de concurent electoral. 

Dl Iurie Ciocan – a  continuat oferind următoarea întrebare dnei Romaniuc dacă în acest caz 

candidatului la funcţia de primar i-a fost limitat dreptul constituţional de a fi ales. 

Dna Irina Romaniuc – a menţionat că formaţiunea politică PCRM are simbolica sa ce o 

caracterizează.  

Dl Serghei Sîrbu – a venit cu o completare menţionînd că simbolul electoral al PCRM este 

secera, ciocanul şi o carte deschisă, iar prin lege este interzis doar secera şi ciocanul, deci acest 

simbol nu poate fi divizat. 

Dl Iurie Ciocan -  a menţionat că în data de 23 octombrie curent a făcut o adresare către 

Ministerul Justiţiei prin care CEC a solicitat informaţia asupra datei de înregistrare a simbolului 

PCRM. Preşedintele şedinţei a dat citirii informaţia parvenită de la Ministerul Justiţiei semnată 

de viceministrul justiţiei, dl Vladimir Grosu: „la solicitarea dvs. nr. 8/1818 din 23.10.12 şi Vă 

informează că din numele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova nu a parvenit cererea 

de înregistrare a simbolicii partidului politic. Reieşind din cele menţionate, organul de 

înregistrare  nu a emis o decizie în acest sens”.  
 

Întrebări din partea  membrilor Comisiei:   

Dl Ştefan Urîtu – a dat o întrebare de concretizare reprezentantului PCRM privind existenţa 

unei posibile diferenţe dintre simbolul partidului politic şi simbolul concurentului electoral. În 

cazul în care acest simbol este identic, solicitarea de a respecta legea a fost pentru concurentul 

electoral sau vor fi luate măsuri şi faţă de partidul politic, care susţine concurentul electoral pe de 

o parte, iar pe de altă parte, se susţine că simbolurile sînt diferite. Deci, care din ei trebuie să fie 

pedepsit pentru nerespectarea prevederilor legii?  

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că simbolurile nu sînt diferite şi a atenţionat despre faptul că toţi 

candidaţii electorali înaintaţi de către PCRM au acelaşi simbol electoral identic cu cel al 
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formaţiunii politice: secera, ciocanul şi o carte deschisă, iar din acest simbol este interzis doar 

secera şi ciocanul care nu pot fi rupte din context.  

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă partidul foloseşte acest simbol în activitatea politică.  

Dl  Serghei Sîrbu – a menţionat că nu se discută despre activitatea de partid sau activitatea 

politică, ci despre un concurent electoral şi despre un proces electoral cu simbol electoral care 

sînt identice, iar Legea privind partidele politice nu reglementează desfăşurarea alegerilor-aceste 

reglementări se regăsesc în Codul electoral.  

Dl Alexandru Simionov – a acordat o întrebare dlui Sîrbu privind modul de coroborare a două 

norme constituţionale, şi anume, art. 32 alin. 1(a dat citirii textul articolului) şi art. 41 alin. 1 (a 

dat citirii textul articolului): care ar fi conexiunea între aceste norme constituţionale?   

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că conexiunea este directă, acestea fiind relatate şi în 

contestaţiile depuse şi normele constituţionale urmează a fi examinate absolut în integritatea sa, 

inclusiv, şi prin normele internaţionale menţionate.    

Dl Vadim Moţarschi – a anticipat etapa „dezbateri” şi a oferit o întrebare cu referire la raportul 

prezentat de către dl Iurie Ciocan drept bazată servind informaţia parvenită de la Ministerul 

Justiţiei cu privire la lipsa cererii de înregistrare a simbolului partidului politic.   

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că orice simbol al oricărui partid politic este aprobat de către 

organul suprem al partidului – Congresul. În cazul PCRM, în Statutul partidului în ultimele 

modificări, în preambul se regăseşte descrierea simbolului formaţiunii politice, iar Statutul este 

înregistrat la Ministerul Justiţiei. De asemenea, dl Sîrbu a informat că la Ministerul Justiţiei nici 

nu este un registru în care să fie înregistrat simbolul partidelor politice aparte, doar în prezentul 

statut, care nu a fost modificat şi anulat. Deci, întrebarea Comisie către Ministerul Justiţiei a fost 

incorectă. 

Dl Iurie Ciocan – a atenţionat că întrebarea adresată Ministerului Justiţiei a avut la bază o 

confuzie din statutul PCRM (a dat citirii propoziţia din Statutul PCRM „drapelurile şi 

simbolurile sînt supuse înregistrării de stat”, sintagma din preambulul acestuia).  

Dl Vasile Gafton – a întrebat reprezentantul PCRM cînd au fost operate ultimele modificări şi 

completări în Statut referitor la simbol, în baza cărei decizii şi cînd aceste modificări au fost 

înregistrate la Ministerul Justiţiei. 

Dl Iurie Ciocan în calitate de raportor - a menţionat că Statutul nu are conexiune directă cu 

contestaţia examinată astăzi în şedinţă. (statutul se anexează la procesul-verbal)  

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat reprezentantul PCRM în calitatea acestuia de reprezentat al unei 

formaţiuni politice dar şi ca deputat în Parlament , prin insistenţa care o manifestă de a înregistra 

simbolul interzis prin lege dacă ar fi posibil ca CEC să înregistreze un concurent electoral, care 

ar folosi svastica, simboluri indecente care cheamă la ură, care sînt interzise de Constituţia 

Republicii Moldova.  

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că Comisia decide dacă sînt indecente sau nu simbolurile 

electorale, iar dacă Comisia Electorală Centrală respinge înregistrarea unui simbol care are 

aproape 20 ani, atunci, în viziunea reprezentantului PCRM, aceasta este o încălcare a dreptului 

de a fi ales.  

Dl Ştefan Creangă – a întrebat dacă persoana care candidează la funcţia de primar este înaintat 

din partea partidului politic PCRM. 

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că concurentul electoral candidează din partea PCRM şi aceasta 

este o distincţie aparte şi în acest caz nu poate fi aplicat art. 4 din Legea privind partidele, ci doar 

prevederile din Codul electoral.  

Dl Ştefan Creangă - a întrebat reprezentantul PCRM în ce scop se face încercarea de a folosi 

acest simbolul: în scop de propagandă, de a convinge de a fi ales sau de exprimare a opiniei. 

Dl Serghei Sîrbu – a atenţionat că, în primul rînd, scopul de bază este de a fi ales şi de a avea 

libertatea de exprimare, toate normele constituţionale şi internaţionale sînt utilizate atunci cînd 

un concurent electoral merge în alegeri pentru a-şi promova programul său electoral şi foloseşte 

dreptul său la libera exprimare, dreptul de a fi ales cu orice mijloc legal.  

Dl Stefan Creangă – a adresat întrebarea despre procesul de adoptare a Hotărîrilor CEC, adică 

aplicarea căror legi stau la baza deciziilor Comisiei: toate legile ori numai Codul electoral.   
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Dl Serghei Sîrbu – a dat citirii atribuţiile CEC expuse în art. 26 din Codul electoral.  

Dl Andrei Volentir – a menţionat că reprezentanţii PCRM au contestat două acte ale consiliilor 

electorale de circumscripţie de aici întrebarea: care încălcări legale ale consiliului sînt invocate 

sau care inacţiuni ale acestuia. 

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că sînt contestate anume acţiunile acestor consilii electorale de 

circumscripţie care s-au manifestat prin aprobarea hotărîrii cu privire la refuzarea înregistrării 

simbolului concurentului electoral, adică acţiunea consiliului care s-a exprimat prin adoptarea 

acestei decizii.  

Dl Andrei Volentir – a întrebat căror norme legale contravin aceste acte emise de către consiliul 

electoral de circumscripţie. 

Dl Serghei Sîrbu – a atenţionat că aceste acte contravin Convenţiei privind Drepturile Omului, 

Constituţiei şi prevederilor Codului electoral.  

Dl Andrei Volentir – a concretizat întrebarea: prin ce anume se lezează dreptul de a fi ales?! 

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că în viziunea sa anume prin faptul de a i se refuza înregistrarea 

simbolului electoral prin care el se promovează, dreptul la libera exprimare şi dreptul la agitaţie 

electorală. 

 

Dl Sîrbu a fost atenţionat de către preşedintele şedinţei de a folosi tribuna Parlamentului pentru 

a face retorică politică.    

 

Dl Iurie Ciocan – a întrebat, pentru concretizare, alegătorul votează simbolul, sau omul, ce 

anume se supune votului în cadrul unor alegeri - candidatul sau simbolul, fără candidat. 

Dl Serghei Sîrbu – a menţionat că în buletinul de vot, în partea stîngă, se imprimă sigla 

electorală a fiecărui concurent electoral, care ajută la identificarea candidatului, sigla electorală 

are importanţă şi influenţă în orice proces electoral.  
 

Conform procedurii, preşedintele şedinţei a întrebat-o pe dna Romaniuc dacă mai are ceva de 

completat. 

 

Dna Irina Romaniuc – a menţionat în discursul său că întrutotul susţine cele spuse de dl Sîrbu, 

de asemenea, a atenţionat despre faptul că unii alegători votează doar în dreptul simbolului 

electoral cunoscut de ei.  

 

Preşedintele şedinţei - a rugat experţii constituţionalişti, prezenţi în sală, să se expună pe 

marginea subiectului pus în discuţie.     

 

Dl Vitalie Catan – a menţionat despre cele două elemente discutate: legalitate şi 

constituţionalitate; despre constituţionalitate, a atenţionat că Legea 192 este constituţională, pînă 

în momentul cînd se va pronunţa Curtea Constituţională - această lege este constituţională şi ea 

urmează să fie aplicată, adăugînd la cele menţionate şi prezumţia constituţionalităţii; în al doilea 

rînd, legalitatea -  norma prin care s-a efectuat interzicerea simbolurilor comuniste, se referă la 

scopuri politice, are un caracter general, această normă poate fi aplicată de către CEC prin 

efectul direct al acestei norme legale şi nu din acţiunile unui organ cum este Ministerul Justiţiei. 

Despre aplicarea normelor internaţionale direct în legislaţia Republici Moldova, dl Catan a 

menţionat, că normele internaţionale stipulează foarte clar posibilitatea statului de a limita 

exercitarea unor drepturi atunci cînd este vorba despre morala publică, sănătatea publică, ordinea 

publică. Aceste limitări se încadrează în prevederile normelor legale. 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat expertul în drept constituţional dacă din punctul său de 

vedere tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (face referinţă în speţe la ele)  

prevalează asupra prevederilor legislaţiei Republicii Moldova. A întrebat ce putere juridică au 

ele în viziunea expertului.  

Dl Vitalie Catan - a adus la cunoştinţă că la această întrebare a oferit deja un răspuns făcînd 

menţiunea despre posibilitatea statului de a limita exercitarea unor drepturi atunci cînd este vorba 
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despre morala publică, sănătatea publică, ordinea publică. A remarcat că această limitare, 

prevăzută în cazul simbolurilor, se încadrează în această prevedere. 

Dl Alexandru Simionov – a acordat a doua întrebare expertului în drept constituţional despre 

practica CEDO în ceea ce priveşte interzicerea simbolurilor şi condamnarea unor state pentru 

aceasta dacă cazurile particulare sînt aplicabile la general.  

Dl Vitalie Catan – a răspuns că nu se aplică şi că în acest caz este vorba despre un precedent 

care este valabil pentru cazul respectiv şi este un caz aparte.  

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat dacă, în opinia expertului, jurisprudenţa CEDO pentru 

Republica Moldova ca stat-membru al Consiliului Europei reprezintă un izvor de drept.  

Dl Vitalie Catan – a menţionat că doar în cazuri comparabile şi identice şi asta o stabileşte 

numai Curtea, cînd aplică norma legală.  

 

Preşedintele de şedinţă a informat că s-a ajuns la faza dezbaterilor şi a informat membrii 

Comisiei şi contestatarii că, conform regulamentului, vor avea la dispoziţie cîte trei minute 

pentru a-şi expune poziţia după ce va fi prezentat proiectul de hotărîre.  

 

Dl Iurie Ciocan a dat citirii proiectul de hotărîre şi anume partea dispozitivă al acesteia.   

 

DEZBATERI: 

 

Dl Alexandru Simionov – în primul rînd, a solicitat o clarificare în ceea ce priveşte art. 4 alin. 

(5) din Legea 192: ce anume se înţelege prin formula expusă la art. 4 alin. (5). 

Dl Iurie Ciocan - dat citirii textul Legii nr. 192 publicat în Monitorul Oficial.  

Dl Alexandru Simionov – suplimentar a solicitat clarificare la sintagma  „secera şi ciocanul şi 

orice suport cu aceste simboluri”. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că inclusiv buletinul de vot este suport pe care este imprimat pe 

hîrtie simbolul interzis prin lege.  

Dl Alexandru Simionov – a continuat cu a doua întrebare solicitînd o explicaţie dacă secera, 

ciocanul şi cartea ca simbol al formaţiunii şi al concurentului electoral, este un simbol distinct 

ceea ce prevede norma în cauză. Anume făcînd referinţă la construcţia grafică 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că construcţia dată conţine în sine două elemente interzise prin 

lege.  

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că în cazul alegerilor locale, Comisia Electorală Centrală nu 

înregistrează simboluri electorale, ci doar examinează contestaţii.   

Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă la etapa înregistrării simbolului concurentului 

electoral concurentul ar fi solicitat înregistrarea acestor trei elemente - secera,ciocanul şi cartea - 

cum în acest caz ar proceda Comisia Electorală Centrală.   

 

Preşedintele de şedinţă a atenţionat că s-a ajuns la  etapa dezbaterilor, cea a întrebărilor fiind 

depăşită. 

 

Dl Alexandru Simionov –a continuat discursul şi a menţionat faptul că în Codul electoral este 

prevăzut că concurentul electoral are dreptul de a-şi înregistra simbolul, totodată cum a mai fost 

menţionat s-a făcut referinţă la art. 4 din Legea supremă şi la tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte, de angajamentele republicii, de jurisprudenţa Curţii Europene 

cetăţenii au dreptul la libera asociere, respectiv, nu ar fi bine de a limita dreptul candidatului, 

concurentului electoral de a disemina opinii politice. Orice limitare în exercitarea drepturilor 

fundamentale menţionate în activitatea partidelor politice trebuie să fie în concordanţă cu 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În condiţiile expuse, Comisia Electorală Centrală ar 

trebui să înregistreze simbolul concurentului electoral şi să nu limiteze drepturile concurentului 

de a se afla în condiţii egale cu alţi concurenţi electorali. Prin susţinerea hotărîrii Consiliului se 

pune în condiţii inegale acest concurent electoral. Este dreptul concurentului de a avea anume 
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acest simbol, simbolul vizibilităţii sale, un element al campaniei sale. Se limitează drepturile 

acestui candidat.  

Dl Vadim Moţarschi – a afirmat, prima, că poate la acest proiect ar fi fost binevenit ca raportor 

să fie un alt membru al Comisiei, pentru a asigura o obiectivitate mai mare, dat fiind faptul că 

raportorul deja şi-a expus opinia pe paginile web înainte de a fi depuse aceste contestaţii. Alt 

aspect, în proiectul de hotărîre prezentat: s-a făcut abstracţie totală de jurisprudenţa CEDO, chiar 

dacă şi în Regulamentul CEC cu privire la examinarea contestaţiilor este menţionat că în 

proiectul de hotărîre trebuie să se vină cu contraargumente la fiecare afirmaţie expusă în 

contestaţie, în acest proiect nu s-a venit cu nici un contraargument la jurisprudenţa invocată de 

contestatari.    

Dl Ştefan Urîtu – s-a expus la subiectul invocat de dl Moţarschi şi a menţionat că nu este cazul 

de face discuţii vis-a-vis de relevanţa legii, despre drepturi şi jurisprudenţa Curţii Europene toate 

acestea reiese din competenţa Comisiei, este legea care trebuie respectată. A reamintit că la 

momentul numirii în funcţia de membru al Comisiei, fiecare membru a depus jurămîntul (a dat 

citirii textul) - fiecare organ trebuie să respecte legea, iar controlul constituţionalităţii îl face alt 

organ. De asemenea, a menţionat că argumentele dlui Sîrbu sunt nerelevante.   

Dl Andrei Volentir – a menţionat, că din toate cele invocate de contestatari, a desprins că unica 

încălcare pretinsă este - lezarea dreptului de a fi ales, lucru relevant pentru acest caz şi a făcut 

referinţă la datele statistice deţinute de Comisie. A informat despre existenţa a două tipuri de 

concurenţi electorali – candidaţi desemnaţi de formaţiunile politice şi candidaţi independenţi. De 

regulă, cei înaintaţi de formaţiunile politice folosesc simbolul formaţiunii, cei independenţi merg 

în alegeri, de regulă, fără simboluri electorale sau îşi atribuie anumite semne electorale. Aduce 

drept exemplu alegerile locale generale din anul 2011 - statistica atestă cifra de 511 candidaţi 

independenţi la funcţia de primar, din aceştia fiind aleşi 69 de primari, dintre care 35 de primari 

aleşi din primul tur, iar majoritatea covîrşitoare - 29 la număr au fost aleşi din primul tur de 

scrutin fără a avea simboluri electorale şi a adus mai multe exemple concludente. Dl Andrei 

Volentir a finalizat menţionînd, că simbolul electoral nu este un element definitoriu în 

exercitarea dreptului de a fi ales şi a atenţionat că atunci cînd sunt invocate actele 

internaţionale,urmează a se face o  delimitare între drepturile colective şi drepturile individuale. 

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că trebuie de pornit de la faptul că la funcţiile respective 

candidează PCRM şi respectiv candidaţii formaţiunii date reprezintă acest partid al cărui 

simbolică este interzisă şi din discursurile enunţate de către reprezentanţii candidaţilor la funcţia 

respectivă au fost reţinute şi a au devenit vădite două aspecte foarte clare: unul este - pentru 

promovarea candidatului şi cel de-al doilea - pentru exprimarea opiniei prin diferite metode, în 

cazul dat folosind simbolica. Comisia Electorală Centrală are atribuţia de bază - respectarea şi 

promovarea drepturilor electorale şi alte drepturi stabilite de alte legi, deci, trebuie obiectiv şi 

relevant de a aplica legea. 

Dl Vasile Gafton – a menţionat că din partea contestatarilor, care au menţionat în contestaţie că 

le-au fost încălcate drepturile cetăţeanului de a fi ales, concurentul electoral PCRM nu a adus 

nici o probă că li s-ar fi încălcat dreptul de a fi ales, că nu li se permite să facă agitaţie electorală 

şi toate trimiterile la Convenţia CEDO şi tratatele internaţionale nu au nici un suport nici logic 

nici juridic. 

 

Dna Romaniuc a refuzat participarea la dezbateri 

 

Dl Sîrbu – a atenţionat că CEC s-a transformat în avocatul acestei legi şi nici nu doreşte să ia în 

consideraţie jurisprudenţa CEDO. 

Dl Alexandru Simionov - a propus ca votarea să fie secretă. 
 

Dl Iurie Ciocan a pus la vot propunerea dlui Simionov. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____3____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___1_____ 
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Dl Iurie Ciocan – a dat citirii partea rezolutivă a proiectului de hotărîre. 

 

S-A HOTĂRÎT:  

1. Se resping ca fiind nefondate contestaţiile nr. CEC-7/5214 din 12 octombrie 2012 a 

dnei Irina Romaniuc, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni, şi nr. 

CEC-7/5238 din 19 octombrie 2012 a dlui Iurie Mazur, candidatul din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al comunei Albina, raionul 

Cimişlia. 

2. Se menţin în vigoare hotărîrile nr. 4 din 9 octombrie 2012  şi nr. 8 din 15 octombrie 

2012 ale Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Danu nr. 8 şi, respectiv, 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Albina nr. 2. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Dl Iurie Ciocan - a întrebat dacă nu mai sînt obiecții la acest proiect și l-a propus spre aprobare.  

 
REZULTATUL VOTĂRII REGULAMENTARE: 

Pentru  ____6____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___0_____ 

 
Hotărîrea nr. 1480 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

Dl Vadim Moţarschi şi Dl Alexandru Simionov au menţionat că vor  prezenta opinii separate. 

 

14. S-A AUDIAT:  
 

1. Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la delegarea reprezentanţilor 

Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se deleagă, pentru perioada 7-10 decembrie 2012,  domnul Andrei Volentir, secretarul 

Comisiei Electorale Centrale şi domnul Ştefan Creangă, membrul Comisiei Electorale 

Centrale, să participe la programul organizat cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul 

României, care vor avea loc la 9 decembrie. 

2. Delegaţia se va deplasa la Bucureşti cu avionul pe ruta Chişinău – Bucureşti – Chişinău.            

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport şi diurnă conform 

legislaţiei în vigoare, iar cheltuielile de cazare şi transport local sînt acoperite de către 

instituţia gazdă. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 Hotărîrea nr. 1482  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

15. S-A AUDIAT: 
 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier  

în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul ”. 
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul, 

candidatului supleant Repede Raisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1481 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

DIVERSE:  

Dl Iurie Ciocan – a informat membrii şedinţei şi uzînd prerogativele oferite de către 

Regulamentul cu privire la funcţionarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral  pe lîngă Comisia Electorală Centrală, l-a prezentat pe dl Petru Culeac, în calitate 

de un potenţial candidat la funcţia de director al acestui Centru.  

 

Dl Petru Culeac a prezentat un punct de vedere asupra activităţii Centrului şi asupra unei 

viziunea sa ca un eventul conducător al acestei Instituţii în ceea ce priveşte perspectivele de 

dezvoltare a Centrului.  
  

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                         Iurie CIOCAN 

 

 

Secretarul şedinţei                                                                        Andrei VOLENTIR 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Valentina Scobici 
Tel: 251-451 


